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Leiligheter, eksempel:
-sengs leilighet kr ,-
-sengs leilighet kr ,-
-sengs leilighet  kr ,- 
Prisene er per leilighet per døgn, 
basert på selvhushold.

Pollenukene på Beitostølen 12. april - 30. mai 2010

Se oppdatert arrangementskalender for Beitostølen på: www.beitostolen.com
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 avslag på opphold 
I forbindelse med opphold over  døgn 
i våre hotellrom, leiligheter og hytter,  
gir vi under pollenukene et avslag på 
våre ordinære priser på  .

Spesialtilbud 
under pollenukene*
Under pollenukene tilbys 

reduserte priser på 
overnatting, eksempelvis 
på leiligheter og hytter 

med selvhushold. 

NAAF legger opp til spesielle aktiviteter i uke  og  (.. - ..), bl.a.:
Skiavslutningsweekend - Aking + varm drikke - Aktivitetsløype - Trylleshow
Barnekino - Pollenforedrag - Undervisning om matallergi - i tillegg til mange andre 
aktiviteter. Noen av aktivitetene er gratis, mens andre koster litt penger. Rådgiver 
fra NAAF er tilstede hele uken. Fullt program fi nner du på www.naaf.no.

* Tilbudene gjelder om minst én i familien er NAAF-medlem. 
Man kan dessverre ikke garantere at det er pollenfritt etter 20. mai, selv så høyt oppe.



Norges Astma- og Allergiforbund rundet nylig 50 års merket. En vinterdag i januar ble de 
formelle skritt tatt for å etablere organisasjonen som skulle bli en svært viktig stemme i 
norsk samfunnsliv når astma, allergi og helse var tema. 

Bildet fra stiftelsesdagen i 1960 er en studie i seg. 17 høytidsstemte mennesker, sju 
menn og ti kvinner – ulastelig antrukket i drakt og perlekjede, dress og tvers over sløyfe. 
Det er noe annet enn å starte en facebookgruppe i våre dager, hvor jobben er gjort med 
noen tastetrykk, laste ned et bilde og fylle inn noen tekstsnutter i ferdige maler. Nei, dette 
var et stykke pionerarbeid. Man besluttet å starte noe som man visste skulle kreve tid, 
engasjement, penger – egne sågar. Det la føringer for hvordan man skulle bruke sin fritid 
fremover – løfter ble gitt i felleskap, beslutninger fattet og målsettinger nedfelt. 

Disse foregangskvinner og menn kunne den gang neppe forestille seg hvor stort dette 
skulle bli. Norges Astmatikerforbund, senere Norges Astma- og Allergiforbund og nå i 
dagligtale; Astma- og Allergiforbundet skulle bli en viktig samfunnsaktør, en pådriver 
innen behandling og forebygging innen sykdomsfeltene. Vi som ikke var voksne eller 
kronisk syke den gang, kan knapt forstå hvordan det var å skulle ut og brøyte vei. Hukom-
melsen er kort og nær historie virker fort � ern etter bare få tiår. I dag tar vi trygdeordnin-
ger, respekt og rettigheter for syke mennesker som en selvfølge. Men man skal ikke langt 
tilbake før man treff er en virkelighet som er ganske annerledes. Bak hver rettighet fi nnes 
en historie om noen som har hevet sin røst og pekt på urettferdighet, ikke bare en gang 
men over tid – som har trykket på for å oppnå en endring. Et eksempel er veien frem til 
dagens røykfrie innemiljø som var belagt med sverdslag, også innad i egen organisasjon. 

Vårt samfunn har etablert solide sikkerhetsnett og ordninger som fanger opp den som 
er syk eller snubler og ikke lenger klarer å trekke like godt som fl ertallet. Dette var ikke en 
selvfølge for 50 år siden. De viktige astmamedisinene var eksempelvis ikke på blå resept 
og de var svært kostbare. Og de som stod i bresjen med krav til endringer tilhørte en 
generasjon som ikke syntes det var en selvfølge å kreve. De betalte regningene på forfall, 
man leverte tilbake ting man lånte og man ytet til fellesskapet. Uegennyttig er et fl ott ord 
som ikke benyttes så ofte lenger. Nå er det mer vanlig å vurdere en oppgave opp mot det 
godt innarbeidede, men mindre imponerende spørsmålet: ”What’s in it for me?” Hva får 
jeg ut av dette? Hadde dette spørsmålet preget forsamlingen den gang det hele startet 
hadde jeg neppe sittet her nå og skrevet redaktørens leder.  

Stolt fortid – viktig fremtid, tittelen er lånt av barnebarnet til forbundets stifter. Det er 
godt oppsummert Christer! Svært mye viktig og beundringsverdig er utført, mange store 
oppgaver venter. NAAF kan hvile litt på laurbærene, men ikke for lenge. Vi trengs nemlig. 
Vi gjør Norge friskere.

Gratulerer med de 50!

tonje@naaf.no   

Stolt fortid –viktig fremtid

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
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Ansvarlig redaktør 
Tonje Waaktaar Gamst
tlf. 23 35 35 12 - tonje.waaktaar.gamst@naaf.no
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Trykk
Naper Informasjonsindustri AS, Kragerø
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Abonnement inngår i medlemsskap 
kr. 300. Kun abonnement koster kr. 325 

Annonser 
Add Media as Anne-Lise Fængsrud, salgssjef
Tlf. 99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no 
 

Redaksjonene forbeholder seg retten til å 
redigere og forkorte innlegg. 
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet 
i annonsene, med mindre de er merket: 
Anbefalt av Norges Astma- og 
Allergiforbund. 

Stoff  fra AstmaAllergi kan bare gjengis med 
tillatelse fra redaktøren og 
med kildehenvisning.

Det redaksjonelle arbeidet er avsluttet 
27. januar

Neste utgivelse
AstmaAllergi 2/10 kommer uke 14
Manusfrist er 15. mars
Materialfrist for annonser er 16. mars
AstmaAllergi har 61.000 
lesere pr. utgivelse.
Fagpressens leserundersøkelse 2008
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D et var de som starta det hele for 50 år 
sia. Alfred og Bjørg Simonsen.  
Da Alfred var liten var han svært 

plaga av astma og sykdommene som fulgte 
med. Særlig lungebetennelse. En gang han 
var veldig syk som tre-fireåring fikk de en 
lege hjem. 
 ”Skal du ikke gjøre noe”, sa mora fortvila. 
”Nei, han er ferdig i natt”, sa legen.  
– Men her sitter jeg ennå, flirer 84-åringen 
– dog ikke helt frisk i kroppen, men sprell 
levende til sinns.

Svakt barn
Moras far hadde astma, og hun spurte legen 
om det kanskje kunne være det gutten led 
av. ”Ingen barn har astma – bare gamle 
mannfolk”, fikk hun vite. 
”Svakt barn” ble diagnosen.

Ikke før han var ca åtte fikk han den riktige 
diagnosen. Men Alfred ville ikke være ved 
den, som mange andre med astma på den 
tida. Det var så skammelig.  
Det var Bjørg som avslørte han. De var nylig 
blitt kjent og skulle sammen med noen ven-
ner på tur til Kolsåstoppen. Han var bekymra 
for turen. ”Jeg vet du har astma, Alfred” sa 
hun bare. Da var ballongen stukket hull på. 
Bjørg hadde nemlig hatt astma sjøl, som 
barn. Og kjente symptomene godt, forteller 
hun.

Da Alfred var 12-13 år ga han et løfte til seg 
sjøl: ”Bare jeg blir frisk skal jeg gjøre noe for 
andre som har astma!”. 
– Jeg glemte jo det etter hvert. Krigen kom, 
og det skjedde mange andre ting. Og så 
kom kjærligheten i 1947, sier han og ser kjær-
lig på kona si. Så var det barna og livet i sin 
alminnelighet.

Intervjuer
Men på midten av 50-tallet leste han en 

«Ingen barn har astma – bare gamle mannfolk!»
– Vi må nok begynne med 
barndommen, sier Alfred 
Simonsen når vi spør hvor-
dan det hele begynte. Den 
gangen det het seg at ingen 
barn hadde astma.

n tekst og foto – SIDSEL SKOTLAND

artikkel i Aftenposten om forholdene for ast-
matikere i Sverige. Han hadde også fått egne 
barn med astma og allergi, og så hvor lite 
kunnskap det var om dette i Norge. Mange 
visste ikke engang at de hadde astma. 
– Forholdene var mye bedre i Sverige enn 
her. Nå var tidspunktet for handling inne! 
Alfred gikk til Aftenposten og ville bli inter-
vjua. De grep ideen begjærlig. 
– Jeg sa vi hadde lyst til å bygge en organi-
sasjon og i artikkelen som fulgte oppfordra 
vi alle som var interessert i å bidra, til å ta 
kontakt. 

Etter hvert ble det intervjuer i flere aviser. 
– Det ble også et radioprogram med en 
samtale mellom en overlege og meg. Det 
ble sendt på NRK, forteller han entusiastisk – 
nesten som den gang. 
Sånn fikk de masse oppmerksomhet – og 
mange brev fra hele landet. 

Alfred reiste mye rundt. Han jobba i forsi-
kringsbransjen, og hadde i den forbindelse 
en del reisevirksomhet som han samtidig 
brukte til å agitere for astmasaken. Mange 
ferier gikk også med til reising i astmasakens 
tjeneste. 
Bjørg var hjemme og passa de to barna og 
sin egen jobb i Vesta forsikring. Samtidig 
holdt hun åpent hus for alle som trengte 
støtte eller som ville snakke. 

Egne penger
Hjemmet deres var helt sentralt i starten: 24. 
januar 1960 ble det holdt stiftelsesmøte – 
nettopp i leiligheten på Grünerløkka. Åtte-ni 
stykker var til stede.  Allerede året før hadde 
de oppretta en Oslo-forening. Og da den ble 
starta dukka det fram i lyset ei lokalgruppe i 
Lillehammer og ei på Nordkisa. Begge støtta 
ideen om et landsomfattende forbund og 
bidro med penger.

Så begynte Alfred å holde foredrag. Om 
astma fra pasientens synsvinkel. 
– Jeg holdt foredrag for leger, sykepleiere, 
hjelpepleiere, apotekpersonell, pensjonister 
og mødre til astmabarn, ramser han opp, 
med litt huskehjelp fra Bjørg. 
Han har også holdt kurs på Ullevål sykehus.

– Medlemmer fikk vi gjennom kampan-
jer med plakater på postkontor rundt om 
i landet – og andre steder der folk ferdes. 
På trikker og busser og T-baner. Dessuten 
hadde vi reklame på drosjer.

– Hvor i all verden fikk dere penger fra?
Bjørg og Alfred kikker på hverandre. 

– Vi kan vel si det, sier Alfred. Bjørg nikker. 
De nøler. Vi begynner å lure på om det lå 
kriminelle handlinger bak her…

– Vi brukte jo mye egne penger, da, sier 
Bjørg til slutt. 
 – Alle sammen gjorde det. Både styremed-
lemmene og andre medlemmer bidro med 
penger fra egen lomme. Og så hadde vi 
litt sponsormidler. Fra Oslo Sporveier for 
eksempel.

Og så forteller Bjørg med lys i øya om 
Astma- og allergiuka som ble arrangerte flere 
år på rad. Med det arrangementet kom både 
mer oppmerksomhet, flere medlemmer og 
mer penger.  
Det var opptog oppover Karl Johan, korps-
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«Ingen barn har astma – bare gamle mannfolk!»

konsert i Studenterlunden og møte om kvel-
den. Og ei gruppe fra Bærum stilte engang 
opp på varemagasinet Steen & Strøm med 
en stand hvor det ble solgt muslingskjell. Ikke 
til mat – men enkeltvis som lodd.  
– Folk kunne åpne dem der og da og kanskje 
finne ei perle. Det var faktisk perler i noen, 
ler Bjørg.

Stormøte i Aulaen
Dette var på 70-tallet, og forbundet var godt 
etablert. Alfred og Bjørg ser de tre første 
åra som startfasen. Og det store møtet i 
Universitetets Aula i Oslo i 1963 var det virke-
lig ”store smellet”, og markerte slutten på 
starten. Nå var de ordenlig i gang. Med 1 000 
tilhørere, Kronprinsen til stede, helsedirektør 
Karl Evang blant foredragsholderne og Kari 

Frisell blant kunstnerne som underholdt, 
følte de at en viktig milepæl var nådd. Ast-
matikerne hadde brutt lydmuren. 
Nå skal Alfred møte Kronprinsen igjen – 
kronprinsen som i mellomtida har blitt 
konge. 24. januar får han nemlig overrakt 
Kongens fortjenestemedalje i sølv. Seinere 
blir det audiens på Slottet.

Da Alfred fikk denne meldinga kom tårene.  
– Først trodde jeg ikke på det, forteller han. 
Men da han etter hvert forsto det ble han 
sjølsagt veldig glad.

– Men det tunge er å tenke på alle dem 
som har gjort en innsats og som er døde. De 
burde også blitt takka. 
Særlig framhever han doktor Lange-Nielsen 
som gjorde en kjempeinnsats for astmasa-
ken.

Arbeidet med astmasaken ble en livsstil for Alfred 
og Bjørg Simonsen. 24. januar mottok forbundets 
stifter, Alfred Kongens fortjenstmedalje for sin 
innsats. 

– Hva har drevet deg, sjuk som du har vært?
– Stahet! kommer det veldig raskt og 

svært kontant fra Bjørg. 
Han ler og samtykker.

En kvinne bak
– Noen blir flinke i idrett – det kunne ikke 
jeg. Jeg måtte være flink i noe annet. Så ble 
det dette. Men det står alltid en kvinne bak, 
legger han til.

Alfred sier hele tida ”vi” og blir korrigert av 
kona.  
– Det er du, Alfred, ikke ”vi”, sier hun. Han 
feier det bort.  
– Jeg var den som skravla – Bjørg var den 
som tenkte.

Så forteller de lattermildt om hvordan de 
traff hverandre. De delte ut brosjyrer under 
en valgkamp.  
– Jeg var litt egenrådig. Begynte å gå aleine 
nedover gata, forteller Alfred. 
– …så ba de meg gå og passe på ”den man-
nen”, fortsetter Bjørg.  
– Og siden har det blitt til at jeg har passa 
på han. 
 For hun er jo tross alt ett år eldre.

– Hva har drevet deg, Bjørg?
– Jeg måtte jo hjelpe han, ler hun og 
refererer til det første møte. Men helt sant er 
ikke det. Hun har hatt en egen motor i dette 
arbeidet også. Hun har sjøl hatt astma og 
de har barn og barnebarn som har det. Hun 
vet hvor viktig kunnskap og informasjon om 
astma er, og har villet bidra så mye hun har 
kunnet. En stund var hun medlem av forbun-
dets barneutvalg og hun var med i mødre-
foreninga i Oslo. Den arrangerte blant annet 
utlodninger som skaffa TV og slåbroker til 
barna på Geilomo barnesykehus.

– Jeg har alltid hatt interesse for å drive 
med noe, og dette arbeidet har gitt meg 
mye for egen del – absolutt! understreker 
Bjørg Simonsen, som fortsatt sitter som vara i 
Groruddalen lokallag. n
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A stma og allergi er blant de vanligste 
sykdommene hos små barn i den 
vestlige verden. I denne studien 

har ett av seks barn eksem ved to års alder, 
mens ett av 16 barn har fått astmadiagnose 
av lege. – Tiltak som kan forebygge disse 
vanlige, men plagsomme sykdommene er 
derfor etterspurt både nasjonalt og inter-

Feit fisk reduserer risikoen for barneeksem

n tekst og foto – ANNE-LISE AAKERVIK

Barn som spiser fisk minst en gang i uka ved ett års alderen, 
har 40 prosent mindre risiko for å utvikle eksem ved to års 
alder enn de som spiser fisk mindre enn en gang i uken.   
Det viser resultater fra Barneallergistudien ved NTNU. 

nasjonalt, sier Torbjørn Øien, stipendiat ved 
Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU. 

Spørreskjema 
I studien fulgte forskerne 3 000 barn fra de 
var ett år til de ble to år gamle. Hva mor 
spiste av fisk og tran under svangerskapet og 
i barnets første leveår, samt hva barnet spiste 
ble registret med spørreskjema ved ett år. 
Deretter ble sammenhengen mellom inntak 

av fisk og tran og forekomsten av astma og 
eksem studert.

Da vi startet studien i 2000 kom Statens 
råd for ernæring og fysisk aktivitet med nye 
nasjonale retningslinjer i forhold til sped-
barnsernæring, og man anbefalte å introdu-
sere fisk fra 6 måneders alderen. Vår studie 
er den første som gjør rede for kostholdet 
både under svangerskapet og i første leveår, 
sier Øien. Det vi ser er at hva barnet spiser 
det første leveåret henger sammen med hva 
mor spiser under svangerskapet. Derfor er 
det viktig å dokumentere kostholdet til både 
mor og barn. 

Studien viste at mors inntak av tran 
(omega 3) og fisk i løpet av svangerskapet 
ikke hadde betydning for utvikling av eksem 
ved to års alderen. Forskerne fant derimot ut 
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Feit fisk reduserer risikoen for barneeksem

Forsker Torbjørn Øien har i barneallergistudien i Trondheim 
bevist at barn som spiser fisk minst en gang i uka ved ett 
års alderen har 40 prosent mindre risiko for å utvikle eksem. 
Makrell i tomat er et godt alternativ, sier Øien.  

Fakta om: Barneallergistudien i Trondheim
Kontrollert intervensjonsstudie (tiltaksstudie), dvs. studien består av en intervensjonsgruppe og en 
kontrollgruppe. Formålet med studien var å undersøke om tiltak for å forebygge allergisk sykdom førte 
til endring i 3 risikofaktorer for allergisk sykdom, og om en endring i  
3 risikofaktorer førte til endring i forekomst av allergisk sykdom.   

Tiltakene i intervensjonen: (tiltakspakken)
l	 Redusert tobakkseksponering i svangerskapet og to første leveår
l	 Økt inntak av tran og fet fisk under svangerskapet og to første leveår (5 ml tran og  
 2 måltider med fet fisk under svangerskapet, gradvis introduksjon av tran til barnet fra 4-6 uker   
 økende til 5 ml daglig, introduksjon av fet fisk som pålegg og middag fra 6 måneders alder).
l	 Redusere fukt i hjemmet til gravide og små barn
 
Kontrollgruppen skulle følge de råd som var vanlige før intervensjonen startet. Alle gravide i Trondheim 
kunne delta, og gravide og småbarnsforeldre skulle få de samme rådene i tiltakspakken enten de deltok 
i intervensjonsstudien eller ikke.  
Kontrollgruppen startet oktober 2000 og 1 790 kvinner ble inkludert i svangerskapet, i  
tillegg ble 6 070 barn inkludert opp til 2 års alder. Intervensjonsgruppen startet juni 2002 og 2 860 kvin-
ner fra Trondheim ble inkludert. Barna skal følges til de blir 6-7 år gamle, men til nå har vi bare sett på 
data til barna er 2 år gamle. Foreldrene besvarte spørreskjema under svangerskapet, 6 uker etter fødsel, 
ved 1, 2 og 6 år. Barneallergistudien er blant  
annet støttet av NAAF.

Hva er eksem?	  
Eksem er en samlebetegnelse som omfatter ulike kløende hudsykdommer. De vanligste formene, er 
atopisk eksem, kontakteksem, seborroisk eksem og bleieeksem. Det er først og fremst små barn som får 
atopisk eksem. Det antas at ca. 15 % av norske barn er rammet av eksem. Sykdommen begynner ofte 
når barna er noen måneder gamle og forsvinner hos 60 % innen de er fire år. Det kan derimot komme 
igjen senere, i tenårene eller i voksen alder. 

at barna som spiste fisk minst en gang i uka 
ved ett års alder (som anbefalt) hadde 40 
prosent mindre sjanse for å utvikle eksem når 
de var to år enn de som spiste mindre enn 
ett måltid fisk i uka. Det hadde heller ingen 
betydning for barnas eksem om de tok 
omega 3 i form av tran.  
 
Tran virker ikke alene 
Tran og omega 3 har jo vært sett på som 
forebyggende mot astma og allergi. Nå vet 
vi at dette ikke er tilfelle. Hvorfor ikke?

Vi vet ikke hva som skjer, og hvorfor tran 
ikke virker forebyggende mot eksem alene. 
Det kan se ut som at det er andre faktorer 
enn bare omega 3 som virker beskyttende, 
og at i sin ekstraherte form tapes noen av vir-
kestoffene som forebygger eksem. Det kan 

virke som at vi må få i oss stoffene gjennom 
maten og ikke hver for seg i tablett eller fly-
tende form. Øien understreker at dette ikke 
utelukker at omega 3 fettsyrer er gunstige. 
De fant tross alt en sterkere sammenheng 
mellom feit fisk og forebygging av eksem 
enn mellom inntak av mager fisk og eksem. 
Kanskje er det en kombinasjon av omega 3 
fettsyrer og fisk som skal til for å forebygge 
eksem, sier Øien.  

Endrer kostholdsråd 
Helle S. Grøttum, rådgiver i NAAF sier at det 
er veldig fint å få flere forskningsresultater 
som munner ut i konkrete råd om hvordan 
man kan forebygge eksem hos barn.  – I 
tillegg er det ekstra hyggelig at det er fisk 
som er viktig. Vi vet jo at fisk er sunt ellers. 

Før trodde man at de aller fleste med eksem 
også hadde en eller annen form for matal-
lergi. Dette viser seg ikke å være riktig, sier 
Grøttum. 

Man skal derfor ikke ukritisk fjerne matva-
rer fra barn med eksem. 

– Det vi vet er at det er lurt å introdusere 
én og én matvare mens mor ammer. På 
bakgrunn av flere studier reviderer vi nå vår 
matallergibrosjyre. Vi anbefaler blant annet at 
nye matvarer introduseres i livet tidligere enn 
vi gjorde før. 

Når det gjelder fiskemåltider til spedbarn, 
er dette enkle tiltak som kan gis som råd til 
alle ved oppfølging på helsestasjonen, og 
som de aller fleste kan følge opp.  
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Livostin® (levokabastinhydroklorid) er et reseptfritt legemiddel til bruk ved pollenallergi. Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av Livostin®, men ved bruk av øyedråper til barn under seks
år bør lege kontaktes. Hvis ikke Livostin® hjelper mot allergisymptomene i løpet av et par dager, eller du har plager bare på ett øye, bør du søke legehjelp. Konserveringsmiddelet i Livostin®

nesespray kan føre til hevelse i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk. Ved graviditet eller nyresykdom bør lege rådføres før bruk av Livostin® nesespray. Les paknings-vedlegget før bruk.
MT-innehaver: McNeil Sweden AB. Markedsføres i Norge av: Johnson & Johnson Consumer Nordic, division of Janssen-Cilag AS.

LIVOSTIN® nesespray og øyedråper er selektive H1-antagonister. LIVOSTIN® gir hurtig og effektiv lindring ved blant annet
pollenallergiplager i nese og øyne. Kan brukes som eneste behandling, eller i kombinasjon med tabletter.

• Gir en rask lindring – virker innen få minutter • Brukes direkte når plagene oppstår, eller regelmessig gjennom sesongen

• Den antiallergiske effekten vedvarer i flere timer • Kan brukes av både barn* og voksne

* Om diagnosen pollenallergi har blitt bekreftet av lege så er det ingen nedre aldersgrense for bruk av Livostin®
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Vi spiser mye fisk vi. Det sier 
Heidi Linge mens hun kler av 
sønnen Filip på 15 måneder. De 
er på Sjøsiden familiesenter i 
Trondheim for kontroll og vak-
sinasjon, Men det vet heldigvis 
ikke Filip ennå. Han leker fornøyd 
på gulvet og ser riktig så frisk 
og rask ut. Heidi Line er positivt 
overrasket over at risikoen for å 
få eksem reduseres med hele 40 
prosent bare ved å spise feit fisk 
en gang eller flere i uka. – Det er 
jo veldig bra, og i barnehagen 

har de ofte fisk. Der 
er det egen kokk 
som lager mat. – Han 
liker mat med smak, 
og spiser all slags fisk 
med hjertens lyst. 

Helsesøster Nina 
Tranmæl sier de 
anbefaler foreldrene 

å gi barna fisk når de begynner 
med middagsmat. Gjerne fra de 
er mellom sju og ni måneder. 
Mange opplever at det er lettere 
å få barna til å spise fisk enn kjøtt 
for eksempel. Dette fordi det er 
mindre tyggemotstand i fisk. Det 
opplever også Heidi med Filip. – 
Det glir ned veldig lett. Men fisk 
fra glass liker han ikke. I det hele 
tatt smaker barnematen på glass 
for lite. Derfor går det på hjem-
melaget mat med mye smak. 
Det liker han, det har han trolig 

etter sin far smiler 
hun.  Så er det på 
tide å gå inn til mer 
alvorlige saker. n

Fisk er fint

De spiser fisk både hjemme og i barneha-
gen. Med det har lille Filip Linge redusert 
risiko for å få barneeksem. 

Heidi Linge og sønnen 
Filip er begge glade 
i fisk. Noe Heidi blir 
ekstra glad for når hun 
hører om redusert risiko 
for å få barneeksem. 

May Tessem og 
Mathea (1,5 år) på tur 
i bymarka i Trond-
heim. Da står ikke fisk 
på menyen. Men det 
er makrell i tomat på 
skiva i matpakken, 
forsikrer May. Mathea 
får også fisk til mid-
dag i barnehagen 
en gang i uka, det er 
foreldrene glade for. 

Anbefalt av 

- alltid en mildere løsning

uten parfyme

uten konserveringsmiddel

for tørr og sensitiv hud

reduserer risikoen for hudallergi

Mer enn hver femte person i Norge har tørr eller sensitiv hud. 
Blant de vanligste årsakene til allergier er kontakt med 
konserveringsmiddel og parfyme.

Sterisol har utviklet en komplett hår- og hudpleieserie uten
konserveringsmiddel og parfyme. Tørr eller sensitiv hud
trenger milde og pleiende produkter. Daglig bruk av Sterisol
Sensitiv System styrker hudens naturlige egenskaper og
reduserer risikoen for hudirritasjoner og kontaktallergi.
Serien er bra for alle, men spesielt tilpasset svært sensitiv hud.

9 av 10 norske sykehus
bruker Sterisol,

nå er Sensitive serien tilgjengelig for alle

Produktene kan kjøpes hos:

Markedsføres av: 
Puls as, Tel: +47 23323000 

www.puls-norge.no
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Med en fersking i huset er det tusen gleder hver dag – men også 
noen bekymringer og ubesvarte spørsmål. NAAF lanserer fersking-
sidene for gravide, ferskinger og deres foreldre. 

Her fi nner du informasjon om svangerskap, første leveår og barne-
sykdommer. Vi ser på forebygging, diagnostisering og behandling 
relatert til eksem, allergi og astma og inneklima. I første omgang har 
nettsidene fokus på første leveår. Siden skal den utvides til å omfatte 
alle småbarnsårene. 

Kompetanse
Gjennom 50 års virke har Norges Astma- og Allergiforbund oppar-
beidet seg mye kunnskap og grundig kompetanse og den ønsker 
forbundet å dele. Daglig besvarer vi spørsmål som:

 ”Kan jeg bruke astmamedisin når jeg er gravid?”
 ”Barnet mitt har utslett i ansiktet og på kroppen 
 – kan det være starten på eksem?”
 ”Mange sier vi ikke bør bruke kortisonsalve…”
 ”Hva med lateks i tåtefl asker, smokker og leker?
 ”Kan barnet vokse av seg astmaen?”
 ”Barnet er tett og surklete og sliter med spisingen…”

 ”Luftveisinfeksjoner hos småbarn, er de farlige eller 
 forebyggende?”
 ”Pappa har matallergi – betyr det at minsten også får det?”
 ”Kan amming forebygge astma?”
 ”Barnet gråter så mye, det virker som noe er galt…”
 ”Jeg skal pusse opp barnerommet 
 – hvordan får jeg best mulig inneklima?”

På www.naaf.no/fersking kan du lese om det du lurer på. Alle spørs-
mål har ikke et ubestridt sant svar. Legevitenskapen vet rett og slett 
ikke. Kanskje er det ikke utredet eller det fi nnes forskningsresultater 
som peker i ulike retninger. Men da vil du også kunne lese om dette 
og så må hver i sær gjøre seg opp en mening om hva som blir best 
for den enkelte familie. 

Smekker
I tillegg deler vi ut smekker til nyfødte på barselavdelinger, helsesta-
sjoner og på stands rundt om i landet gjennom hele jubileumsåret. 
Fersking-smekken er produsert i ren, hvit bomull uten skadelig tilset-
tingsstoff er. Du kan bestille den på www.naaf.no/fersking eller naaf@
naaf.no dersom du har fått barn i 2010.

Har du fl ere spørsmål kan du benytte vår rådgivningstjeneste, tlf 
23 35 35 35 alle dager (unntatt onsdag) mellom 9–11 og 12–14. n

n av TONJE WAAKTAAR GAMST   foto – BRITT INGER SKAANES
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 ”Luftveisinfeksjoner hos småbarn, er de farlige eller 
 forebyggende?”

n av TONJE WAAKTAAR GAMST   foto – BRITT INGER SKAANES

NAAF feirer 50 års jubileum i 
år og ønsker å dele sin erfa-
ring og kunnskap med årets 
nyfødte. De nye nettsidene 
fersking.no kan besvare 
mange av de spørsmål som 
daglig rettes til forbundet.

Gave til årets Ferskinger
fra 50-års jubilanten NAAF

Lille Mari viser frem Fersking-
smekken og kan bekrefte at 
det er så–å mye leseverdig 
på www.naaf.no/fersking 
– i alle fall for mamma og 
pappa.  

På Innemiljøsjekken 
kontrollerer vi:

• Fuktkilder
• Muggsopp
• Ventilasjon
• Luftfuktighet
• Fuktighet i utvalgte 
   konstruksjoner
• Temperatur
• Radon

Ta Innemiljøsjekken, så kan du få
bedre luftkvalitet – og livskvalitet

Gå inn og trekk litt frisk luft

Anbefalt  av  Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet

815 48 250 eller gå inn på www.anticimex.no

Dårlig innemiljø kan forårsake blant annet hodepine, pustebesvær, trøtthet, astma 
og allergi. Det kan være vanskelig å vite hvordan det står til med luftkvaliteten 
i din egen bolig. Dersom du bestiller Innemiljøsjekken fra Anticimex, kommer en 
av våre boliginspektører hjem til deg og sjekker forholdene i din bolig. Vi gir deg råd 
om hva som kan gjøres for at du og din familie skal få en behageligere og sunnere 
tilværelse hjemme.

renom
m

e.no

Hvis du vil trekke frisk luft inne, kontakt oss på: 
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Fakta om: Innemiljøsjekken
Har du mistanke om at det er inneklimaproblemer i hjemmet ditt? Da kan Innemiljøsjek-
ken som er utviklet i samarbeid mellom Anticimex as og NAAF være nyttig. Inspektører fra 
Anticimex komme hjem til deg for å sjekke ventilasjonen og spesielt se etter tegn på fukt- og 
muggsoppskader. De foretar også muggsoppmåling hvis de mener det er behov for det. 
NAAF bidrar gjerne med helsefaglige råd når resultatene fra Innemiljøsjekken foreligger.
Mer informasjon om Innemiljøsjekken finner du på www.anticimex.no Du kan også kontakte 
NAAFs rådgivingstjeneste på tlf. 23 35 35 35.

Du får rabatt som NAAF-medlem.  
Ta kontakt for mer informasjon: Tlf. 815 48 250 og www.anticimex.no.

M en hva er et godt renhold? Rund-
vask morgen og kveld for at ikke et 
eneste støvgrann skal få legge seg?

– Nei, heldigvis, beroliger Britt Ann Høiskar, 
fagsjef for inneklima i Norges Astma- og 
Allergiforbund (NAAF). Ukentlig renhold med 
støvtørking, vask eller støvsuging klarer seg. 
I tillegg kan det lønne seg å gjøre noen grep 
innvending som gjør boligen lettere å holde 
ren.

Fram med moppen  
og opp med vinduene!

n tekst og foto – MARIANNE MONSEN

Støv i seg selv kan virke irrite-
rende for slimhinnene. Dess-
uten kan støv være bærer av 
partikler fra pollen, dyrehår, 
midd, diesel og kjemikalier. 
Jevnlig og godt renhold er 
derfor noe av det viktigste 
du kan gjøre for å få et godt 
inneklima.

– Gjennom sko og yttertøy kan vi dra 
mye støv og skitt inn. For å unngå det kan 
du gjerne ha en rist foran inngangsdøra 
som folk kan tørke av seg på før de går inn i 
gangen, og en matte de kan bruke før de går 
inn i stua. En garderobeløsning som er lett å 
gjøre ren og er plassert slik at sko og yttertøy 
ikke blir dratt inn i boligen, er også en god 
investering.

– Inne i rommene er det lurt å tenke gjen-
nom en møblering som ikke samler for mye 
støv. Lukkede bokhyller, kjøkkenskap som 
går opp til taket, åpne flater, glatte gulv er 
en fordel. Ikke for mye krimskrams stående 
rundt – hvis ikke støvtørking er det morsom-
ste du vet.

– På et barnerom er ikke dette lett?
– Barnerom kan være en utfordring med 

alle småtingene som ligger og flyter. Et tips 
er å få leker og spill opp i bokser, slik at det 
går greit å rydde og vaske en gang i uken. 
I soverom bør vi i det hele tatt være ekstra 
påpasselige med innredning og renhold. Vi 
oppholder jo oss der 25 prosent av døgnet 
–  minst, både barn og voksne!

– Hva med tepper?
– Vegg- til vegg- tepper bør du unngå. 

Slike tepper blir fort depoter for støv, kjemi-
kalier, midd og bakterier og er så godt som 
umulige å holde rene over tid. 

– Men et teppe er både lunende og pent?
– Små, løse tepper som du kan lufte og 

vaske er en løsning, kanskje er det også mu-
lig å bytte ut teppene en gang i blant. Synes 
du det er ekstra deilig med gulvvarme kan 
varmekabler være en mulighet.

Mikrofiber
Britt Ann Høiskar er svært fornøyd med 
mikrofiberteknologien som har revolusjonert 
rengjøringen de siste årene. Tunge gulvkluter 
og grønnsåpevann er passé, vaskingen går 
unna med kluter og mopper i mikrofiber 
som trekker til seg støvpartiklene. Såpe tren-
ger du i liten grad. Det samme gjelder vann.

– Ikke vann?
– En tørrmopp i mikrofiber rengjør veldig 

godt, men for å fjerne flekker må man gjerne 
bruke en lett fuktet klut eller mopp. Skitten 
i boligene i dag består først og fremst av 
støv og partikler. De nye redskapene gjør 
rengjøringen både bedre, lettere og mer hel-
sevennlig enn de gamle metodene. Du skal 
huske på at såpe blir liggende som en hinne 
over flaten du har vasket, og når vannet 
tørker inn, kan såpen feste seg til partikler 
som du senere puster inn. Dermed får du 
kjemikaliene i såpen inn i lungene.Gamle metoder for klesvask er gått ut på dato.  

På tide at gamle metoder for husvask også legges 
bak oss. (illustrasjonsfoto: colourbox.com) 



Kluter og mopper i mikrofi ber 
gjør rengjøringen både bedre, let-
tere og mer helsevennlig enn de 
gamle metodene med grønnså-
pe og vann, sier Britt Ann Høiskar, 
fagsjef for inneklima i NAAF.
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Ti råd for et 
godt inneklima

Ikke røyk innendørs

Rengjør boligen godt minst en gang i uka og ta en rundvask en gang i året

Bruk moderne rengjørings-metoder til støvtørking og gulvvask

Innred boligen slik at den er lett å holde ren

Hold temperaturen i fyringssesongen mellom 20–22 grader

Hold relativ luftfuktighet mellom 20–40 % i fyringssesongen

Sørg for god ventilasjon, spesielt på badet og i vaskerom.

Ikke dusj med 
baderomsdøra åpen

Luft godt i boligen to–tre minutter et par ganger om dagen

Velg møbler og tekstiler med lav avgassing, gjerne materialer som er anbefalt av NAAF, der det fi nnes.

1

2

3

4
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K anskje har du opplevd det hjemme 
eller på kontoret: stadig hosting og 
harking, hodepine, irritasjon i øynene, 

tett nese og tørr, kløende hud. Du tenker 
det er en snikende forkjølelse eller kanskje 
svineinfluensaen som ruster seg til angrep, 
men har du det for varmt og støvete inne og 
ventilasjonen ikke er på topp, kan sympto-
mene skyldes noe så prosaisk som dårlig 
inneklima.

– Over tid kan et slikt innemiljø gi større 

Dårlig inneklima har konsekvenser for helsa
Færre støvpartikler inne kan 
redusere helseplager i luft-
veier og hud og forebygge 
sykdommer som astma og 
eksem.

n av MARIANNE MONSEN

Støvet i boligen kan  inneholde kjemikalier, aller-
gener fra dyr eller pollen og diesel som kan trigge 
eksem og allergiske plager. Barn er spesielt utsatt, 
sier lege Knut Skulberg i NAAF.

Fram med moppen
fra side 15

risiko for å utvikle sykdommer i huden og 
luftveiene, og har du allerede astma eller 
eksem vil plagene kunne bli sterkt forverret, 
sier Knut Skulberg, lege dr. med. og deltids-
ansatt i NAAF. 

Spesielt barn som har et mer aktivt im-
munforsvar enn voksne, er utsatt. 

– Støvet i boligen kan bl. a. inneholde 
kjemikalier, allergener fra dyr eller pollen og 
diesel som kan trigge eksem og allergiske 
plager. Fukt og muggsopp i inneklima 
kan forårsake astma. Den store økningen 
i forekomsten av astma hos barn i de siste 
tretti årene kan ha dårlig inneklima som en 
av årsakene. I dag har 20 % av alle tiåringer 
astma. 

 
Grundig rundvask
Vitenskapelig dokumentasjon på betyd-
ningen av renhold, ventilasjon og fornuftig 
oppvarming innendørs er stor.

Våren 2009 utførte NAAF i samarbeid  
med Utdanningsforbundet en undersøkelse 
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Til gulvene gjør en støvsuger også nytten. 
I alle fall hvis den har sterk sugeevne og god 
filtrering (HEPA filter). En sentralsuger er en 
god løsning.

– Hva med vinduspussen?
– Innvendig rekker en mikrofiberklut, en 

glatt klut og litt vann. Vask vinduet med den 
våte mikrofiberkluten og tørk av med den 
tørre, glatte kluten. Utvendig må du kanskje 
på med litt sterkere saker, spesielt hvis du bor 
i områder med mye luftforurensning. Velg et 
miljøvennlig og fettløselig rengjøringspro-
dukt. Det eneste stedet vi bør bruke kjemika-
lier i renholdet, er på toaletter og i badekar. 
Da anbefaler vi et miljøvennlig produkt. Se 
gjerne etter Svane-merket.

I tillegg til det ukentlige renholdet anbefa-
ler Britt Ann Høiskar storrengjøring en gang 
i året. 

I de siste 10–20 årene har kjemikalier i pro-
dukter vi bruker innendørs, økt kraftig. Det 
gjelder bygningsmaterialer, maling, møbler 
og tekstiler av alle slag. Kjemikaliene kan 
avgasse og forurense lufta inne.

– Helsefarlige kjemikalier som ble mye 
brukt tidligere i møbelproduksjon, slik som 
for eksempel formaldehyd, er nå brukt i 
lavere konsentrasjoner. Utfordringen er at 
det hele tiden dukker opp nye merker med 
stadig nye kjemikalier tilsatt. Hvordan disse 
virker på helsen vår er ennå dårlig dokumen-
tert. Så vær oppmerksom når du skal kjøpe 
møbler eller puter og gardiner. Be om doku-
mentasjon på produktets virkning på helse 
og miljø. Du kan også lukte på produktet, 
lukter det svært skarpt bør du være forsiktig. 
At dette ikke er noe lite problem, viser alle 
henvendelsene vi i NAAF får fra medlem-
mene. Flere forteller at de plutselig har fått 
hodepine, kjent seg trette, ukonsentrerte og 
ute av form uten å skjønne årsaken. Og så 
viser det seg at årsaken er den nye sofaen! 

– Vil du anbefale naturprodukter som bo-
mull, lin og ull i forhold til syntetiske tekstiler?

– Mange typer tekstiler er tilsatt kjemika-
lier i løpet av produksjonsprosessen. Såkalte 
naturprodukter utgjør ikke nødvendigvis 
noen forskjell her. Ull er heller ikke uproble-
matisk, da mange reagerer på ull. Men bruks-
området kan være avgjørende, for de fleste 
reagerer ved direkte hudkontakt.

– En hjelp kan være å sjekke om pro-
duktene har NAAF-anbefaling. Da har de 
vært gjennom en omfattende testing og er 
vurdert opp mot siste helsefaglige litteratur, 
slik at det er minimale sjanser for at de gir 
helseplager. Også Dansk Indeklimamærket 
og Svane-merket kan fungere som kompass 
i produktvillmarken. 

Ventilasjon
God ventilasjon for å få frisk luft inn og 
svevestøv, avgasser og fuktighet ut er også 
viktig for inneklimaet, understreker Høiskar. 

– I bunn bør du ha en god grunnventila-



Dårlig inneklima har konsekvenser for helsa
blant lærere i hele landet. 

– Den viste at 20 % av 
lærerne slet med generelle 
plager som tretthet, hodepine 
og konsentrasjonsvansker, samt 
irritasjon i luftveier og hud. En 
annen undersøkelse, utført av 
Statens arbeidsmiljøinstitutt, 
fra 2004 i en stor bedrift, viste 
at en grundig rundvask av kon-
torene førte til 33 % reduksjon 
av luftveisplager. Dette gjaldt 
både allergikere og ikke-
allergikere. Resultatene bygger 
på de ansattes subjektive 
opplevelser av innemiljøet og 
objektiv måling av nesetetthet. 
Også internasjonalt er det flere 
undersøkelser som understøt-
ter funnene.

– Kan et sunt inneklima helt 
forebygge plagene?

– Det kan jeg ikke garantere, 

men sikkert er det at ren luft, 
ingen fukt og soppskader i 
huset og passelig temperatur 
inne, kan redusere forekomsten 
av plagene betydelig. Og ikke 
minst forebygge sykdommer 
som astma og eksem. Også 
godt vedlikehold av boligen er 
viktig. Småskader og fuktskader 
kan balle på seg slik at innekli-
maet gradvis blir dårligere. n

Spørsmål om inneklima? 
NAAFs rådgivningstjeneste  
tlf. 23 35 35 35 hver dag kl. 
09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00, 
(ikke onsdag).

17NAAF 50 ÅR

i n n e k l i m a

Vår
topp-
modell
fungerer
ned til
-30°C

www.miba.no

Vær godt rustet til vinteren!Vær godt rustet til vinteren!

20092009
Dine Penger • VG

Sparer
mest kWt

Sparer
mest kWt

Finn din autoriserte forhandler på:

Miba_modul-52(96x365mm) sep 09:Layout 1  09-09-09  11:44  Side

sjon enten det er gjennom 
ventiler eller annen type utluf-
ting. Dessuten anbefaler vi en 
skikkelig gjennomlufting i to-tre 
minutter et par ganger daglig. 
Opp med alle dører og vinduer!

– Også når termometeret viser 
minus 20 grader ute?

– Ja, en såpass kort utlufting 
fjerner ikke varmen som sitter i 
vegger, tak og gulv, varmetapet 
er lite og tar seg raskt opp igjen. 
Innetemperaturen bør ligge 
mellom 20–22 grader. Blir det 
varmere blir vi mer følsomme for 
forurensingen i luften og avgas-
singen fra produktene øker. 

Ved siden av partikler og 
avgasser er fuktighet et problem 
for inneklimaet, særlig i mo-
derne, tette boliger. Fuktighet 
gir grobunn for muggsopp, som 
kan føre til luftveisplager, allergi 

og astma. I fyringssesongen bør 
luftfuktigheten inne ligge mel-
lom 20 og 40 prosent.

– Årsaken til høy fuktighet i 
boligen er ofte måten bor på. 
Å tørke tøy inne, dusje med 
døra åpen og lage mat uten 
å ha på kjøkkenvifta kan føre 
til et fuktproblem i boligen på 
sikt. Dessverre er det få som har 
muligheter til å tørke tøy inne, 
nesten alle de gamle tørkelofte-
ne er jo ombygd til boliger. Da er 
en tørketrommel med kondens-
fjerning bra å ha. n
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13. januar sendte han brev til statsministeren 
og fire statsråder med varsel om mulige 
juridiske skritt for å tvinge de ansvarlige til 
å ta helsefarlig luftkvalitet alvorlig. Dette er 
ikke sabelrasling, understreker han.

– Vi er i gang. Vi leter etter advokater i 
juridiske miljøer som kan komplisert forvalt-
nings- og miljø-juss. Vi trenger deres assis-
tanse for å tvinge myndighetene til å slutte å 
påføre nordmenn ulovlige helsebelastninger. 
Som det står i vårt brev, så kan juridiske skritt 
tenkes iverksatt mot vår regjering, ansvar-
lige fagdepartementer eller fagetater for 
manglende oppfølging av vedtatte lover og 
forskrifter.

Når både Bergen og Oslo allerede hadde 
brukt opp årskvoten for overskridelser av 
nitrogendioksyd-utslipp etter en eneste uke 
i 2010, kan vi ikke nøye oss med å protestere. 
NAAF har gjentatte ganger de tre-fire siste 
årene tatt opp bruddene på forskrift for lokal 
luftkvalitet og bindende EU-direktiver. Ingen-
ting har skjedd, bortsett fra at utslippene fra 
biler ble enda verre lokalt da dieselbiler ble 
favorisert med lavere engangsavgifter. Vi er 
svært skuffet over de rødgrønnes man-
glende innsats for bedre lokal uteluft, sier 
Endregard. 
 
Spesiell vinter?
– Ekstremt ugunstige vinterforhold vil vel 
mange si?

– Det er ingen unnskyldning. Lovverket er 
slik at vi har krav på god luftkvalitet uansett 
vær og topografiske forhold. Tiltak må tilpas-
ses det været vi kan få. Det som er fakta er 
at denne episoden kom både kraftigere og 
tidligere enn selv vi hadde spådd. Kommu-
nene må ha en verktøykasse med egnede 
virkemidler som begrenser utslippsnivået 

Truer med juss mot statlige forsømmelser
– Vi må vise muskler etter 
vanvittig dårlig uteluft ved 
årets start. Bergen dårligst 
i Europa! Sentrale myndig-
heter må tydeligvis presses 
knallhardt, sier NAAFs gene-
ralsekretær Geir Endregard. 

n av OLA HESSTVEDT   foto – STEVEN STIENG

fra biltrafikken. Den verktøykassen har ikke 
kommunene, de har begrenset lov til å gripe 
inn uten hjemler fra sentralt hold. Endregard 
peker på at i veitrafikkloven lovregulert 
veisikkerhet, men ikke miljø og helsefare. 
Først når det blir ekstremt farlig kan en kom-
mune få tillatelse til å bruke virkemidler som 
datokjøring.

– Hvis myndighetene hadde laget en 
verktøykasse for kommunene for å håndtere 
forurensningstoppene og en handlingsplan 
for reduserte utslipp generelt, ville det ikke 
vært grunnlag for oss til reagere så sterkt 
som vi nå gjør. Handlingsplanen skulle vært 

klar for lengst og var bebudet i høst, den 
kom ikke. Lavutslippssoner er et svært viktig 
virkemiddel i byer med høy luftforurensning. 
Saken har nå vært til høring i Samferdselsde-
partementet i to år. Det skjer ikke noe. Det er 
en forstemmende passivitet sentralt til tross 
for bred faglig enighet. Luften måles, vi vet 
hva befolkningen puster inn i byene. Mange 
personer i Norge utsettes for mye ulovlig 
og farlig uteluft. Da får vi flere syke, og de 
som allerede er syke blir sykere. Hvert femte 
oslobarn utvikler astma fram til de fyller ti år. 
Helsefarlig luft må tas på alvor, sier NAAFs 
generalsekretær.

– Litt kvikksølv i matvarer ville ført til ramaskrik og umiddelbar aksjon, mener Geir Endregard. Luftforu-
rensning er også direkte helseskadelig. – Det er ganske jævlig uteluft i en del norske byer om vinteren, 
rett og slett!



Ustoppelig ballerina
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Truer med juss mot statlige forsømmelser
– Hva kan forklare sendrektigheten sentralt?
–– Mangelfull kunnskap om problemet, 

vil jeg tro. Tilstrekkelig kunnskap ville betydd 
rask aksjon for å få helsefaren ned på det 
nivået som vi selv har pålagt oss nasjonalt, 
altså et strengere forurensningsregime enn 
EU-direktivene krever. Vinterkulden i første 
halvdel av januar er en sterk påminnelse om 
at uakseptable luftforhold må forhindres 
med effektive tiltak lokalt.

Handlingslammelsen hos myndighetene 
i Oslo kan til en viss grad være en følge av 
at ansvaret er så fragmentert. Fire departe-
menter er involvert; Helsedepartementet, 
Miljøverndepartementet, Samferdselsdepar-
tementet og Finansdepartementet. Spredt 
ansvar er nok ikke gunstig, mener Geir 
Endregard.

– Så vi retter skytset mot sentrale myn-
digheter. Kommunene prøver å ordne opp, 
Bergen kommune har etterlyst lavutslippsso-
ner. Samme dag som myndighetene mottok 
vårt brav ble det møte mellom bergens-

politikere og tre statsråder der kommunen 
fikk hjemmel til å fatte krisevedtak og sette 
i gang med datokjøring og andre tiltak. Og 
det hjalp jo. Bergen kommune har presset 
på. At vi også presset fra vår side, skadet vel 
ikke saken. 
 
Må tvinges
– Tror du brevet med juridiske trusler får effekt?

– Ja, jeg tror at mulige søksmål og anmel-
delser vil få stor effekt i berørte departemen-
ter og fagetater. Hvis det skulle skje noe som 
viser at myndighetene akter å ta konsekven-
sene av farlig byluft og sette inn krefter for 
å få til noe som monner raskt, får vi vurdere 
dette med mulige juridiske skritt. Vi har un-
derstreket at vi gjerne deltar i et samarbeid. 
Når de ikke har gjort en tøddel de siste seks 
årene, er det på tide at noe skjer. De har en 
jobb å gjøre, vi vil tvinge fram fortgang og 
tiltak i riktig retning.

Samme dag som vi sendte brevet, sendte 
Statens forurensningstilsyn ut en melding 

med et innhold helt i tråd med vårt faglige 
grunnlag. Det gir oss grunn til optimisme 
når det gjelder trafikkreduserende tiltak 
som lavutslippssoner. Vi må få et lovverk 
som hindrer helseskader. Det er synd at vi 
nærmest måtte oppleve en luftkatastrofe for 
å få fokus på problemer vi har jobbet med 
år etter år. Jeg tror det skjer noe nå. Mange 
overskridelser og for høyt gjennomsnitt i 
målinger skaper og forsterker sykdom. Det 
har kommet tydelig fram i mediene i januar. 
Systemets svakheter er demonstrert for alle. 

– En skrape fra EU blir det vel også?
– Det blir det nok, måleresultatene går inn 

i databasen og kommer for en dag der også. 
De spør nok når de ser tallene. EU-kravene er 
ikke veldig strenge og faktisk for romslige til 
å unngå helseplager. Det er derfor det er så 
alvorlig når til og med de brytes. Nå håper vi 
på en oppvåkning i sentrale kontorbygnin-
ger, sier Geir Endregard. n

Slet med luftveiene ANNONSE

Morten forteller: -Jeg har gått på ski så lenge 
jeg kan huske, men i 14-årsalderen begynte 
jeg å slite med pusten. I en konkurranse 
vinteren 2001 fi kk jeg problemer etter at jeg 
kom i mål. Det var spesielt kaldt den dagen 
og jeg husker at jeg strevde fælt. Jeg fi kk 
rett og slett ikke nok surstoff !  Kjempenedtur 
selvsagt!

Etter denne episoden startet plagene. 
I hele to år strevde jeg i skiløypen. Jeg mistet 
energien og pågangsmotet og de lette ast-
matiske plagene hemmet meg i idretten. Jeg 
fi kk problemer med pusten når jeg presset 
meg og opplevde ofte problemer. 

Under konkurransene klarte jeg ikke å yte 
mitt beste. Sport er veldig viktig for meg!
Å ikke kunne prestere maksimalt var et stort 
problem. 

Heldigvis, etter 2 år med ubehag fant jeg 
løsningen. Min mor hadde sett en annonse 
i et ukeblad for den ayurvediske hostesaften 
RESPI CLEAR og urtepillene BRONC AIR. De 
skulle styrke luftveiene og hjelpe mot lettere 
astmatiske plager. Hun foreslo at jeg skulle 
prøve disse naturproduktene. Naturligvis var 
jeg litt skeptisk, men hvorfor ikke? Jeg hadde 
ingenting å tape, og andre behandlinger 
hadde jo ikke hjulpet!

Dagen etter snakket jeg med en ayurvedisk 
terapeut som anbefalte at jeg skulle begynne 
med en kur den sommeren før skisesongen 
startet for å rense luftveiene og forberede 
systemet til vinterens strabaser.

Jeg tok BRONC AIR og RESPI CLEAR regel-
messig og begynte allerede da å føle 
bedring. Da de første løpene gikk av 
stabelen den vinteren var problemet rett 
og slett forsvunnet. Jeg kunne nesten ikke 
tro det var sant! Jeg hadde ikke lenger de 
gamle, pusteproblemene i løypen under 
konkurranse! “Det var en utrolig lettelse for 
meg å slippe plagene!” forteller Morten Eide 
Pedersen som har hevdet seg meget godt i 
Norgescupen i  langrenn denne sesongen.

Morten Eide Pedersen, langrennsløper i 20 årene fra Lillehammer slet 
med lette astmatiske plager i langrennsløypene i fl ere år. Han måtte 
avbryte viktige konkurranseløp fordi han rett og slett ikke fi kk nok 
surstoff  i lungene. For ham var det en skikkelig nedtur! Heldigvis, etter 
vel 2 år med plager fant han løsningen i den ayurvediske hostesaften 
RESPICLEAR i kombinasjon med urtepillene BRONCAIR.

      tekst -  ELSEBETH WEDERVANG POWERS  foto -  TONE I. EGGEN

Morten � kk pusten 
igjen i skiløypene!

Bestill din pakke Respiclear/Broncair på ayurved.no/respi 
eller tlf. 55133130  Tilbudet gjelder kun i februar!

Veil. pris 360,-  

NÅ 327,-+
Fri frakt
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Nå kan barna i Lillevollen Barnehage ta av seg 
sko og støvler uten å bli våte på beina.

OSLO    BERGEN    TRONDHEIM    TROMSØ    TØNSBERG    KRISTIANSAND

Beret Rørvik, daglig leder

Lillevollen Barnehage, Bodø

Fuktighet er ikke lenger et problem!
Barna i Lillevollen Barnehage trenger ikke lenger å bekymre seg for å bli våte på  
beina av snø som blir dratt med utenifra.
Daglig leder i barnehagen, Beret Rørvik, kan fortelle at de er veldig fornøyd med det nye 
mattesystemet Renholdssoner®. Rørvik ønsker å oppfordre barnehager, skoler og andre 
lokaler der barn holder til, om å skaffe det samme mattesystemet. Hun kan også fortelle at 
Renholdssoner® bidrar til mye bedra akustikk i rommene og betydelig renere inneklima.

Utdrag fra avisa Nordland, 24. februar 2009

Hovednummer: 
40 00 21 49

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

Inntil 90% 
 av smuss og 
 fuktighet stoppes her.
 Det gir mange gevinster.
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E r kroppen din invadert 
av mikroben Toxoplasma 
gondii er det sannsynlig at 

du også har færre allergimarkører 
i blodet enn andre. 

Dersom en kan overføre funn 
fra norske mannlige rekrutter til 
resten av befolkninga, synes det 
altså som om denne mikro-
ben, eller parasitten, gir lavere 
risiko for å utvikle allergi. Selve 
mikroben forårsaker sykdom-
men Toksoplasmose. En vanligvis 
ufarlig sykdom med forkjø-
lelsessymptomer, men den kan 
forårsake abort hos gravide. 
Hovedkilden for smitte er dårlig 
varmebehandla kjøtt eller dårlig 
vaska grønnsaker. Kanskje verd 
forsøket?  

Undersøkelser i Asia
I november disputerte Linda 
Ellertsen over doktorgradsarbei-
det ”The relationship between 
allergy and microbial exposure. 
Epidemiological and experimen-
tal studies”.

I studien undersøkte hun også 
de ovenfor nevnte rekruttene 
for mulig sammenheng mellom 
allergi og streptokokker, men 
fant ingen.

n av SIDSEL SKOTLAND

Mikrobeinvasjon 
ikke bare til skade
Sykdommene Tokso-
plasmose og tuber-
kulose ser ut til å 
beskytte mot allergi, 
og allergivaksinen 
er ikke lenger helt 
science fiction. 

Forskningen er ennå på et meget tidlig stadium men Linda Ellertsen sier et forskningsprosjekt som ser på om smitte 
av toksoplasmose før svangerskap kan beskytte barn mot allergier ville vært interessant. (foto: Heidi Syre Carrière)

www.renholdssoner.no
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Undersøkelsen brakte Ellertsen 
videre til Asia der hun gjorde 
laboratorieundersøkelser av 
allergimarkører hos tuberkulose-
pasienter i India og Bangladesh. 
Det hun fant var en hyppigere 
forekomst blant tuberkuløse enn 
blant friske. Når pasientene deri-
mot ble friske sank allergimarkø-
rene igjen. Dette kan tolkes som 
at en gjennomgått tuberkulo-
seinfeksjon kan redusere allergi, 
forklarer forskeren.   
Hun understreker at det er al-
lergimarkører, spesifi kt IgE mot 
inhalasjonsallergener, hun har 
undersøkt – ikke aktive allergier. 

– Kan det bli mulig å utvikle 
vaksine for å forebygge allergi?

– Kanskje i framtida. Det er i 
alle fall det vi ved Avdeling for 
miljøimmunologi på Folkehel-
seinstituttet arbeider videre med 
nå. Og det ser meget lovende ut. 
Men det er langt fram. Fortsatt er 
vi bare på museforsøksstadiet.

Spis hva som helst
En følge av Ellertsens forskning, 
og annen forskning som er gjort 
på feltet, er troen på at allergi 
kan forebygges når barnet er 
helt lite eller til og med kanskje 
før fødselen. Men på helt mot-
satt vis enn vi trodde vi forebyg-
get under svangerskapet for 
noen år sia. Da skulle vi unngå 
mat som for eksempel jordbær 
og reker for ikke å framprovosere 
allergi hos den lille. Babyen skulle 

også bli holdt unna det en da 
trodde var allergiframkallende 
mat så lenge som mulig.

– Det har faktisk skjedd et 
fundamentalt skifte i synet på 
når mat i tillegg til morsmelk 
kan introduseres, og det gjelder 
spesielt for kjente allergener som 
blant annet egg, melk og fi sk, 
sier Ellertsen. 
Nå er den mest framtredende 

meninga internasjonalt at mat i 
tillegg til morsmelk bør introdu-
seres når barnet er fi re til seks 
måneder, uten hensyn til om 
maten er et vanlig allergen eller 
ikke. Sjølsagt under forutsetning 
av at barnet ikke viser allergi-
symptomer av den aktuelle 
maten. Dette kom svært tydelig 
fram på kongressen til Verdens 
allergiorganisasjon i Buenos Aires 
i desember, forteller Ellertsen 
videre. Noen fagfolk mener til 
og med at allergen mat bevisst 
bør introduseres tidlig under 
en ”paraply” av morsmelk for at 
barnet skal utvikle toleranse, det 
vil si for at immunsystemet skal 
lære å tåle maten uten å reagere 
allergisk. 

– Men det er aldri full enighet. 
Noen vil sikker fortsatt forsvare 
det gamle rådet om å unngå og 
å vente. 

Det samme gjelder for hva 
mor spiser under svangerskapet. 
Det er godt mulig at det også 
kan ha noe å bety for allergi hos 
barnet, men forskerne vet ikke 
nok om det til å gi råd. 
Derfor er foreløpig rådet ”fullt 
frislipp” når det gjelder mat for 
gravide og under amming, så 
lenge barnet ikke reagerer på 
morsmelka når mor spiser visse 
matvarer. 

En annen måte å forebygge 
før fødsel på i framtida er kanskje 
å vaksinere den gravide, sier 
Ellertsen.

Omstridt hypotese
Toxoplasma gondii-funnet hos 
rekrutter er også interessant, 
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men umulig å tenke seg som 
”vaksine” for fostre, all den tid 
abort er en ikke uvanlig kon-
sekvens hos gravide som blir 
smitta med denne parasitten 
for første gang under svan-
gerskapet. Men et interessant 
forskningsprosjekt kunne være 
å fi nne ut om de mødrene som 
er smitta av Toxoplasma gondii 
før svangerskapet, noe som ikke 
skader barnet, beskytter barnet 
mot allergier. 

Den overordna tematikken for 
doktorgradsarbeidet til Ellertsen 
var hygienehypotesen – hypote-
sen som enkelt sagt sier at det er 
sunt og allergibeskyttende med 
eksponering for mikrober.

– I feltet er det er et hat/elsk-
forhold til denne hypotesen. 
Noen sverger til den, mens andre 
tar helt avstand, forteller hun.

Det faktum at det å vokse opp 
på gård, særlig på en gård med 
dyr, beskytter mot allergi, og at ei 
mor som har bodd på gård un-
der svangerskapet, i mindre grad 
enn andre får barn som utvikler 
allergier, tar mange som en be-
kreftelse på hygienehypotesen. 
Mens andre mener dette skyldes 
den store allergenmengden. 
– Dette er et vanskelig felt 
og usikkerheten er stor, også 
fordi både arvelige anlegg og 
hva man utsettes for av andre 
miljøfaktorer kan være ganske 
avgjørende for resultatet, avslut-
ter Linda Ellertsen. n
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Hygienehypotesen som hevder at 
eksponering for mikrober gir al-
lergibeskyttelse var det overordnede 
tema for Eilertsens forskning. Den er 
etterhvert omstridt, noen sverger til 
den mens andre avviser den. 
(foto: colourbox)



23NAAF 50 ÅR

f o r s k n i n g

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)



24

l u f t f o r u r e n s n i n g

ASTMAALLERGI 1 2010

Hvis du vil vitemer omAirWellness™Power5Pro™ eller ønsker å finne enuavhengigNikken-konsulent, kan du ringe 800 62015 eller sende en
e-post til norsupport@nikken.co.uk.

Lesmer omNikkens velværeprodukter påwww.nikkenwellbeing.no

NikkensAirWellness™Power5Pro™ fyller husetmed frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler.

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs,
i luft somofte er verre enndenute.MedNikkens patenterte
luftfiltersystemkandunå imidlertid få både renere og friskere
luft hjemme.

• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av sammeavanserte
teknologi sombenyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" somvirker
beroligendeog avslappende.

• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper til å
holde luften ren.

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennomblant annet HEPA-filter fjerner
99,97 prosent av svevestøv somkan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av EuropeanCentre forAllergyResearch Foundation,
BritishAllergy Foundation ogNorgesAstma- ogAllergiforbund.

• Tildelt EnergyStar fraUnitedStatesEnviromental Protection
Agency (EPA), en utmerkelse somkungis til luftrensere som
erminst 35 prosentmer effektive enn en standardmodell. 1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!

Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD



Ustoppelig ballerina
fra side 21

25ASTMAALLERGI 1 2010

Hvis du vil vitemer omAirWellness™Power5Pro™ eller ønsker å finne enuavhengigNikken-konsulent, kan du ringe 800 62015 eller sende en
e-post til norsupport@nikken.co.uk.

Lesmer omNikkens velværeprodukter påwww.nikkenwellbeing.no

NikkensAirWellness™Power5Pro™ fyller husetmed frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler.

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs,
i luft somofte er verre enndenute.MedNikkens patenterte
luftfiltersystemkandunå imidlertid få både renere og friskere
luft hjemme.

• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av sammeavanserte
teknologi sombenyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" somvirker
beroligendeog avslappende.

• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper til å
holde luften ren.

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennomblant annet HEPA-filter fjerner
99,97 prosent av svevestøv somkan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av EuropeanCentre forAllergyResearch Foundation,
BritishAllergy Foundation ogNorgesAstma- ogAllergiforbund.

• Tildelt EnergyStar fraUnitedStatesEnviromental Protection
Agency (EPA), en utmerkelse somkungis til luftrensere som
erminst 35 prosentmer effektive enn en standardmodell. 1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!

Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17

TM

Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan

 hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får

SENGETREKK 
MOT MIDD



26 ASTMAALLERGI 1 2010

f o r s k n i n g

I venterommet ved Dansk 
børneastma center i Køben-
havn må lille Emil vente noen 

minutter før han slipper inn til 
tremånederskontrollen. En noe 
utvidet kontroll sammenliknet 
med hva andre spedbarn på 
hans alder må gjennom. Men 
mamma Pernille Struck syntes 
det var viktig å delta når Copsac 
nå er i gang med andre runde, 
i et nytt og enda større fors-
kningsprosjekt.

– Jeg jobber som farmasøyt, 
det samme gjør kjæresten min. 
Vi syntes dette virket som et 
spennende prosjekt. Vi får Emil 
sjekket uten å måtte gjøre det 
hos vår travle fastlege. Samtidig 
bidrar vi forhåpentligvis til at 
de kommer nærmere årsaks-
sammenhenger rundt astma 
og allergi, forteller den nybakte 
mammaen.

Copsac vil forebygge
I etasjen over sitter professor 
Hans Bisgaard. Han er leder for 
Dansk børneastma center, som 
har eksistert siden 1996, da den 
først studien startet.

Kort sagt  
– Copsac
Dansk børneastma center i København er 
et av Europas største forskningssentre for 
barneastma. Tjue ansatte forsøker å finne 
hva det er i samspillet mellom miljø, livsstil 
og genetikk, som er med på å utvikle astma, 
eksem og allergi.

n tekst og foto – THOR-WIGGO SKILLE

– Barna fra den første studien 
er nå elleve år gamle, og vi analy-
serer fortsatt, forklarer Bisgaard.

Den første Copsac-studien 
(COPenhagen Studies on Asthma 
in Childhood) følger 411 barn 
født av mødre med astma. 
Copsac er et klinisk-epidemiolo-
gisk forebyggingsprosjekt som 
studerer samspillet mellom miljø, 
livsstil og genetikk ved utviklin-
gen av astma, eksem og allergi. 
Barna følges fra mors graviditet 
og gjennom barndommen, for å 
finne markører og risikofaktorer. 
Både med tanke på å forebygge 
at sykdommen slår ut, og for 
å forhindre utviklingen når du 
allerede har fått sykdommen. 
I tillegg ønsker man å kunne 
forbedre behandlingen av astma 

Som deltaker i forskningsprosjektet 
Copsac, får Emil en tettere opp-

følging enn de fleste spedbarn. Sam-
tidig håper mor Pernille Struck at 

hun kan hjelpe forskerne å komme 
nærmere årsakssammenhengene 
rundt astma og allergi. Sykepleier 

Lotte Klansø og Emil småprater.
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hos småbarn. Copsac er så langt det mest 
intensive studie som er gjort av tidlig gen-
miljø-interaksjon ved utvikling av astma, 
eksem og allergi hos små barn.

Filagreen og katt
– Foreløpige hovedresultater, er at vi har 
funnet to nye gener. I 2006 publiserte vi en 
artikkel der vi påviste det første genet som 
fører til eksem. Har du filagreen-genet, får 
du barneeksem med veldig stor sikkerhet. 
I runde to så vi på om det er noe i miljøet 
som aktiverer genet. Vi fant at om barna har 
denne gen-defekten og blir utsatt for en katt 
i den første periode av livet, så slår eksemet 
ut på alle som en. Har du gen-defekten 
uten å bli utsatt for katt, er det derimot ikke 
mange som blir syke. Dette viser den klare 
sammenhengen mellom biologi og miljø, 
fastslår professor Bisgaard.

Det er ikke gitt at barna med gen-defekten 
blir allergisk for katt, men et eller annet med 
katten utløser likevel eksemen.

– Da dette ble offentliggjort i 2008, fikk 
jeg hat-mail fra hele verden. En ”cat-lover” fra 
Texas, skrev at det var jeg som burde druknes 
– ikke katten.

Predikerer astma
Hans Bisgaard humrer litt over bi-effektene 
som forskningen hans fører med seg, men 
drister seg likevel til å fortelle om det neste 
genet de har funnet, og som skal offentlig-
gjøres senere.

– Dette er et gen som gir astma. I en 
studie vi har gjort i samarbeide med barne-
hospitalet i Philadelphia har vi kunnet luke 
ut dette genet. Også i tyske kohortstudier 
(studier av en gruppe mennesker med eks. 
samme sykdom innenfor et gitt tidsrom) har 
de påvist det samme genet.

Bisgaard innrømmer at funnene enn så 
lenge ikke kan brukes til mer enn å påvise 
hvem som vil få sykdommen.

– Vi er nok ganske langt fra å kunne fore-
bygge, eller å endre behandling for dem som 
har utviklet astmaen. De første skritt man 
kan ta videre fra genetikk-studiet, er å lage 
en standardtest som fanger opp de forkjel-
lige genetiske variasjonene – for dermed å 
kunne fastslå hvem som er i risikogruppen til 
å bli syk.

Astmavarianter
Forsker Klaus Bønnelykke mener resultatene 
er viktig også i en annen sammenheng. 
Nemlig det å forstå at astma ikke bare er én 
sykdom.

– Vi må forstå de individuelle forskjel-
lene. Virkeligheten er at vi snakker om fem 
– kanskje ti sykdommer. Han sammenlikner 
med diabetes, der det som kjent er snakk om 
i alle fall to forskjellige diagnoser, med vidt 
forskjellige behandlingsregimer.

Emil får en prøvesonde 
ført inn gjennom nesa. 

Lege og doktorgrads-
student Nilo Følsgaard 

får hjelp av sykepleier 
Lotte Klansø.

Lille Emil inngår blant 800 andre barn i Copsacs 
nye kohortstudie. Mamma Pernille Struck mener 
det er viktig å stille opp i slike studier, men at det 
også er en betryggelse med tanke på oppfølging 
av sønnen på tre måneder.
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I det nye forskningsprosjektet 
har man i tillegg til å bruke 
Dansk børneastma center, 

også opprettet en ”satellitt-
stasjon” hos barneavdelingen 
ved sentralsykehuset Næstved 
på Skjelland. Deltakerne velges 
ut etter forespørsel under 
første gangs konsultasjon ved 
graviditet. 

– I studien har vi laget to ran-
domiserte (tilfeldig utvalg) for-
søk. I det ene inntar en gruppe 
fire gram fiskeolje daglig, den 
siste tredelen av svangerska-
pet. En kontrollgruppe inntar 
fire gram olivenolje, forklarer 
professor Hans Bisgaard ved 
Dansk Børneastma center.

– Et tidligere forsøk antyder 
at astmahyppigheten er halvert 
hos de som får fiskeolje.

Ønsker forebygging
I et overkrysset prosjekt, gis en 
gruppe deltakere i studiet D-
vitamin. Et antall får høy dose 
D-vitamin, mens en annen 
gruppe får lav dose, for dermed 
å kunne måle forskjellen i effekt 
mot hverandre.

– Også i den første Copsac-
studien målte vi innhold av 
D-vitamin i blodet. Disse 
målingene indikerte at astma-
hyppigheten henger sammen 
med D-vitamininntak. Nå gjør 
vi det samme i et randomisert 
forsøk, forklarer forsker Klaus 
Bønnelykke.

– Om vi finner et rett og 
praktisk resultat av studien, så 
er jo dette en svært enkel måte 
å forebygge på.

Tett på luftveiene
Fokuset i denne nye kohortstu-

dien er mikrobiologi. Foreldre 
og barn følges tett fra senteret. 
Når barnet blir født, kjører det 
en laborant ut fra Dansk børne-
astma center, og tar blodprøver 
fra navlestrengen. Stamceller 
blir målt, og man lager en 
immunologisk beskrivelse 
allerede fra når barnet blir født. 
Dette gjentas når barnet er 
seks og atten måneder.

– Når deltakerne blir syke 
kommer de til oss. Poenget 
med å gjøre all oppfølging hos 
oss, er å luke ut de ulike lege-
nes diagnostiseringsvariasjoner. 
Vi stiller diagnosene selv, og 
behandler dem her.

Resultatene fra den nye stu-
dien vil imidlertid ikke foreligge 
før om tre-fire år. n

– Det samme gjelder astma. 
Og dette er også årsaken til at vi 
har nokså dårlige behandlings-
resultater. Vårt primære mål med 
våre studier er å i større grad 
få kategorisert hvilken astma 
man snakker om hos den enkelt 
pasient.

De små først
Inne på kontoret til sykepleier 
Lotte Klansø blir lille Emil både 
veid og målt. Men i tillegg skal 
han ta en sondeprøve med et 
sug gjennom nesen. Mens lege 
og doktorgradsstudent Nilo Føls-
gaard gjør seg klar, svarer mor 
Pernille på spørsmål om Emil 
har hatt kolikk, feber, utslett eller 
andre uregelmessigheter. Hver 
dag fører hun en dagbok for å 
gi et best mulig datagrunnlag til 
forskerne.

– Du må ta kontakt med oss 
umiddelbart, om det er noe 
med luftveiene hans – uansett 
hva det måtte være, informe-
rer Følsgaard. Servicen er en 
kombinasjon av å gi et godt 
tilbud til barnefamiliene. Veien til 
medisinsk oppfølging skal være 
kort. Men det ligger også i for-
skingsprosjektets natur at barna 
skal følges svært tett.

Stabile bakterier
Emils siste pusteprøver skal tas. 
Bakteriene i luftveiene er sta-
bilisert slik de skal, og på neste 

Fiskeolje og  
D-vitamin mot astma

I den nye kohortstudien til Copsac, vil 800 
mødre bli fulgt tett opp gjennom Dansk 
Børneastma center. Noen får daglig en 
dose olje.

kontroll om tre måneder skal han 
i stedet prikktestes for hund, katt, 
melk og proteiner. Prikktestene 
er ikke hundre prosent pålitelige, 
men blir sammenholdt med 
informasjonen som mor gir i 
dagboken. 

– Vi legger inn dataene fra 
dagboken hver gang Emil er 
til kontroll. Det blir betydelige 
mengder data fra alle barna, for-
teller forskningsassistent Klansø.

Hun påpeker for mor Pernille 
hva hun ønsker registrert. Ikke 
bare et enkelt nys, kun når det er 
symptomer i luftveiene som er 
tilbakevendende.

– Alle ting som er annerledes 
enn når han er glad og fornøyd.

Variasjon
Lotte Klansø mener foreldrene 
som er med i studiet, antakelig 
er noe over snittet engasjert i 
barnas oppfølging. Tilslutningen 
av interesserte har vært så stor at 
slett ikke alle har blitt valgt ut.

– Vi er bevisst på å ha en bred 
variasjon i folks bakgrunn, med 
hensyn til både utdannelse og 
hvor de bor. Dette er foreldre 
som har stor oppmerksomhet 
rundt sine barn, noe som er en 
styrke for datagrunnlaget til 
prosjektet, påpeker Klansø.

Mamma Pernille Struck setter 
da også pris på dagbokføringen.

– Dette er til hjelp om man 
skulle ha behov for å se tilbake 
– om noe hos Emil skulle utvikle 
seg slik at det behøves å følges 
opp senere, avrunder hun. n

Emil tar sin siste pusteprøve på 3 måneders kontrollen. Det tar litt tid å fylle 
nok luft i posen, til at sammensetningen av utåndingsluften kan måles. 

Professor Hans Bisgaard og 
forsker Klaus Bønnelykke forsker 
på omega-3 i forebyggingen av 
astma. I Norge er tran under ild. 
Kast den tilbake på havet, hevder 
noen forskere.
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De første årene etter etableringen i 1960 
ble Svalen brukt som emblem. Det sam-
me symbolet som fortsatt brukes av det 
svenske forbundet. Det hersket imidlertid 
delte meninger om dette og på landsmø-
tet i 1966 ble det vedtatt at man ønsket et 
annet uttrykk. En konkurranse ble utlyst, 
men alle forslag ble forkastet. Etter en lang 
prosess landet man på danskenes symbol, 

vognhjulet med en 
brukket eike, og lands-
møtet i 1967 vedtok 
denne som offi  sielt 
emblem for forbun-
det. Denne har så vært i bruk siden.

– Det var selvsagt ingenting galt med 
den gamle logoen, men vi syntes det ville 
være spennende å gå nye tider i møte 
med et nytt uttrykk. Vi mener det er viktig 
å symbolisere helse og positivitet, da det 
er dette som er målene vi strekker oss 
mot, og det synes vi dette nye emblemet 

gjør. Vi er for øvrig veldig glade for at det 
nye utseende er blitt så positivt mottatt 
innad i forbundet, sier Forbundsleder i 
NAAF, Pål Johansen.

Den nye logoen er utviklet av Forma-
sjon Design Group i samarbeid med NAAF.

NAAF har fått ny logo
Forbundet lanserte ny logo 
til sitt 50 års jubileum.

Når lufta gjør oss syke...

GENERALSEKRETÆRENS

HJØRNE

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF

Starten på 2010 har vært dårlig for mange 
med luftveisplager. Luftkvaliteten i våre 
større byer, særlig Bergen og Oslo har vært 
direkte helseskadelige i perioder. På en uke 
har disse byene brukt opp tillatte antall timer 
med høye nivåer av den helseskadelige gas-
sen nitrogendioksid, NO2. NAAF har presset 
på for tiltak i mange år, nå ser vi at vi må 
bruke kraftigere virkemidler for å tvinge frem 
en luft som det er trygt å puste i.

NAAF har adressert dårlig byluft i mange 
tiår. I den første tiden var det viktig å få 
samfunnet til å akseptere at personer med 
luftveislidelser ble plaget ved mye eksos.  Nå 
er det veldokumentert og de grenseverdier 
som nå gjelder baserer seg stort sett på 
å forhindre forverring av sykdom for våre 
grupper.

Det formelle regleverket ble etablert 
i form av en ny nasjonal forskrift i 2004. 
Den bygger igjen på EU direktiver som ble 
utviklet over tid fra midten av 90-tallet. Disse 
direktivene blir med jevne mellomrom eva-
luert og oppdatert og i � or ble de oppdatert 
med nye krav for de litt mindre svevestøv-
spartiklene. 

EU direktivene er ikke spesielt strenge. De 
er like i hele EU/EØS og alle land måtte ak-
septere grenseverdiene. Norge har i mange 
år hatt nasjonale mål for luftkvalitet som er 
strengere. Norske myndigheter har forpliktet 
seg til å arbeide for mange færre timer/døgn 
med høye verdier enn det EU direktivene 
tillater. I 2007 kom det en stor rapport om 
helseeff ekter i norske byer fra Folkehelsa, 
KLIF (tidl. SFT) og TØI som slo fast at vi også 
har helseeff ekter under de nasjonale målene 
og at store deler av befolkningen plages 

med dagens forurensning.  I 2008 klarte alle 
byene i Norge der det måles luftkvalitet å få 
færre døgn med svært mye svevestøv enn 
de tillatte 35 døgnene. Hastighetsreduksjo-
ner, piggdekkgebyrer og bedre rengjøring 
av veinettet har hjulpet. Men vi tror at også 
været var spesielt gunstig i � or med få 
tørre kalde perioder. Uansett har byene 4-5 
ganger fl ere døgn enn det som gjelder for 
nasjonale mål med svært mye svevestøv, så 
det er ingen grunn til å slappe av på presset.

For Nitrogendioksid, NO2, som er den 
andre hovedkomponenten som reguleres 
av helsegrunner, så er situasjonen enda mer 
dyster. Gjennomsnittsnivået i våre byer har 
steget de siste årene, ikke sunket og gjen-
nomsnittsnivået er nå fl ere steder over det 
som er minimumskravet i EU direktivet, altså 
ulovlig høyt. I tillegg så er gassen regulert 
med kun tillatt 18 timer med veldig høye 
verdier. Korte perioder med denne gassen er 
nemlig helseskadelig hvis konsentrasjonen 
blir høy.

Årsaken til problemene med Nitrogendi-
oksid skyldes primært veitrafi kken som står 
for 90 % av denne gassen. Samtidig slipper 
dieselbiler ut minst 5-15 ganger mer enn 
tilsvarende bensinbiler av denne gassen, og 
nye dieselbiler faktisk ofte mer enn eldre 
fordi gassen dannes av de moderne partik-
kelfi ltrene. I og med at myndighetene har 
stimulert til fl ere dieselbiler har luftkvalite-
tene blitt betydelig dårligere.

NAAF har påpekt dette økende problemet 
ovenfor fagdepartementer, departementer 
og stortingskomiteer de siste årene. Episo-
dene i Bergen viser dessverre at det nok er 
enda mer alvorlig enn også vi spådde. Det 

tragiske er at våre myndigheter totalt har 
sviktet med tiltak som gjør at kommunene 
kan innføre eff ektive tiltak for å redusere 
forurensning før episodene får bygge seg 
opp slik vi nå har sett. Derfor har NAAF nå 
varslet mulige juridiske skritt for å tvinge 
nasjonale myndigheter til å ferdigstille lovet 
handlingsplan, innføre lavutslippssoner og 
gi kommunale myndigheter lovhjemmel til å 
sette inn eff ektive tiltak for å forhindre skade-
lige episoder med for dårlig byluft. Kanskje vi 
med lovverket kan tvinge frem handling.

Tiden er kommet for å tvinge myndighe-
tene til å ta problemet på alvor og gi oss en 
luft vi kan puste uten å bli syke.
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Huntonit kostemalte panel-
plater type Skygge har et  
klassisk og stilfullt utseende. 
 

Panelplatene samler lite støv og 

er lette å holde rene. Med lekker  

kostemalt over�ate, nye farger og det 

beste kjernematerialet er Huntonit 

panelplaten et valg for fremtiden. 

Panelplatene leveres i 2 pack 

og monteres raskt og enkelt. 

Se utvalget i farger og panelplater  
hos din nærmeste forhandler eller  
på www.byggma.no

Huntonit kostemalt veggplate,
Type: Skygge Farge: Frost 
Vindu: Uldal  

Sannsynligvis verdens reneste 

Huntonit panelplater 

med tre�berkjerne 

er anbefalt av Norges 

Astma- og Allergi-

forbund. Platene gir 

ingen avgassing og inneholder ingen 

kunstige tilsetningsstoffer.

NYHET TIL DIN VEGG
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Tidligere leder i NAAF, Leif K. Rok-
sund er død. Leif hadde selv astma 
og som den engasjerte person han 
var, ble han tidlig en støttespiller i 
den lokale astma- og allergi-
forening hjembyen, Skien. Hans 
interesse for saken førte han snart 
inn i hovedstyret og i 1979 ble han 
valgt til leder i Norges Astma- og 
Allergiforbund, en posisjon han 
hadde i 12 år.

Leif var rektor i den videregå-
ende skole i Skien, en engasjert 
lokalpolitiker, en sterk skribent og 
debattant i lokalpressen og han 
skrev en rekke bøker.

Da han overtok ledervervet had-
de forbundet mange utfordrende 
oppgaver. Dårlig økonomi var det 
største hinder for å få løst disse. 

Viktigste oppgaven var kontakten til de lokale foreninger, opplæring 
og informasjon til styrene. Leif var hovedtaler under formannsmøtet i 
1978 der han orienterte om forbundets vanskelige økonomiske situa-
sjon og anmodet lokalforeningene om støtte. De viste stort ansvar og 
sendte noe av sin oppsparte kapital til forbundet og mange oppgaver 
ble løst ved denne hjelpen. Dette førte også til sterkere bånd mellom 
forbundet og lokalforeningene. Reisesekretær ble tilsatt og hadde 
som oppgave å hjelpe og rettlede foreningene.

Ved hjelp av medlemsbladet fi kk han kontakt med medlemmene. I 
alle år skrev han bladets leder og den skulle ha et spesielt budskap til 
forbundets medlemmer. 

Medisinsk informasjon ble formidlet gjennom brosjyrer, oftest forfat-
tet av forbundets legeråd og NAAF brukte store midler på utarbeidel-
se og distribusjon. Språket i brosjyren skulle være enkelt og forstålig 
og Leif kvalitetssikret brosjyrene slik at han var sikker på at budskapet 
ble forstått.

Han var alltid godt forberedt i de høringer som forbundet hadde 
med ulike komiteer i Stortinget og i alle de ulike møter der han 
representerte forbundet. I hans formannstid fi kk forbundet bl.a. gjen-
nomslag for at astma barn skulle få behandling i Syden, noe som i alle 
år hadde vært et ønske fra forbundets medlemmer.

Leif kanskje viktigste sak var hans kamp mot tobakken, hvor han øn-
sket at NAAF skulle markere seg. Under hans ledelse ble det vedtatt at 
alle møter og konferanse i forbundets regi skulle være røykfrie. I 1980 
årene var det en radikal markering. Sammen med andre forbund var 
Leif med og utarbeidet et omfattende notat mot røyking, en støtteer-
klæring til Legeforeningens kampanje ”røykfritt Norge i år 2000.”

Leif sparte seg aldri. Arbeidsutvalgets møter ble holdt om kvelden 
etter ordinær kontortid for å unngå fordyrende overnattinger. Dette 
innebar kjøring til Oslo etter endt arbeidsdag, holde møte og så kjøre 
tilbake. Ofte måtte han stoppe på ”Siljanheia” for å ta medisin med sin 
medbrakte ”Miapumpe”.

Leif vil bli husket som en av forbundets store ledere. Han hadde 
visjoner, styrke og utholdenhet til å få ting gjennomført. Han var en 
ener i sitt kollegium. Vi som var ansatt vil huske Leif som en vennlig 
og meget omsorgsfull person og leder. Forbundet takker Leif for hans 
gode og uegennyttige arbeid.  

Vi lyser fred over hans minne.

Arne  Heimdal
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n a a f  h o n n ø r e n

Leif K. Roksund
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– Jeg har dynamitt i kroppen!
– Da eksploderte verden! Nøttebiter i 
waldorfsalaten ga meg en fysisk krise. 
Jeg var forberedt på å stryke med. 
Historiker og Haakon 
Lie-biograf Hans Olav Lahlum er 
hyperallergisk og svevde mellom 
liv og død en uke før han skulle 
konfi rmeres i Jektvik, Rødøy 

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

Hans Olav Lahlum dropper is. Is han 
tåler kan ha ligget inntil is med sjokolade eller nøtter. 



Ustoppelig ballerina
fra side 21
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– Jeg har dynamitt i kroppen!
– Ja, jeg holdt på å dø 14 år gammel på 
forsommeren i 1988. Bestilt konfirmasjonsmat 
kom ved en feil en uke for tidlig. Den skulle 
spises opp, mine foreldre hadde invitert 
gjester for å hjelpe dem med det. Jeg merket 
noe galt, men skjønte ikke alvoret. Det kom 
et enormt trykk i hode, hals og hjerte. Jeg ble 
helt tett.

Mellom en halv og en hel time var jeg så 
elendig at jeg var forberedt på å dø. Det som 
nok reddet livet mitt var at jeg kastet opp 
ekstremt mye før anfallet kom. Jeg frampro-
voserte det og fikk vel ut nøttene på denne 
måten. Jeg vippet på kanten. Tre timer senere 
var tilstanden normal igjen, og jeg var på 
skolen dagen etter.

Jeg har ikke vært så ille ute med mataller-
gien min etter denne skrekkelige opplevelsen. 
En lærerkollega av mine foreldre husker det 
godt fremdeles og mener at jeg også hovnet 
opp og fikk blemmer.

Avsindige krefter
Nå er Lahlum 36 år og har i ungdomstiden 
og som voksen hele tiden forholdt seg til at 
avsindige krefter kan utløses hvis han får i seg 
noe han ikke tåler.

– Jeg har dynamitt i kroppen. Dynamitt 
og flammer betyr katastrofe, sier Hans Olav 
Lahlum til AstmaAllergi. Et blad som hyperal-
lergikeren ikke kjenner.

– Det er helt bevisst at jeg ikke er medlem. 
Allergiproblemene ble konstatert da jeg 
var seks-syv år, med de var ikke livstruende. 
Jeg ble tett, fikk utslett og kastet opp. I en 
periode i tenårene ble jeg overdynget med 
informasjon fra mine foreldre, syntes jeg. Bare 
tanken på å få et allergiblad i posten nå gir 
meg en dårlig følelse. Det fantes ikke medi-
sinsk ekspertise i Rødøy kommune. En test 
på sykehus ga helt feil resultat, den var nok 
dårlig når det gjaldt matallergi. Hovedfunnet 
var gresspollenallergi, men det merket jeg 
aldri noe særlig av. Det var også utslag på dyr 
og skinn, så jeg holdt meg unna katter. 

Det jeg ble dårlig av var matvarer, og jeg 
laget en liste syv-åtte år gammel. Jeg fant det 
ut selv, og det var en smertefull prosess. Å bli 
syk av fisk i et fiskevær i Nord-Norge var defi-
nitivt ikke gunstig, men det ble jeg altså. Jeg 
fikk blemmer over hele kroppen av sjokolade. 
Nøtter gjorde meg dårlig. I tillegg hadde jeg 
mindre hårdnakkede problemer med egg, 
det føltes irriterende og ubehagelig. Det er 
litt egg i veldig mye. Noe småtteri med frukt 
var det også, men det var ikke så vanskelig å 
unngå appelsiner.

- Det ble verre og verre?
– Ja, gradvis sterkere og sterkere reaksjo-

ner forut for den fryktelige opplevelsen. Jeg 
hadde et mystisk anfall før vi flyttet sørover 
til Gjøvik året etter. Plutselig hadde jeg 42 i 
feber, jeg vet ikke hvorfor. Midt på 90-tallet 
ble jeg testet med nye metoder. Listen min 
ble bekreftet. Listen har påvirket livet mitt. 
Jeg må være helt trygg på hva jeg får i meg, 
sier Lahlum.

Har dårlig tid
Mange så nok Hans Olav Lahlum i TV-
programmet Viggo på lørdag i november. 
Han har hovedfag i historie fra Universitetet i 
Oslo og ble for alvor kjendis i mediene med 
sin siste bok, biografien om Haakon Lie, His-
torien, mytene og mennesket. Før det skrev 
han bøker om amerikanske presidenter og 
Oscar Torp. Han er skribent, SV-leder i Gjøvik 
og ikke minst sjakkfrelst. Sjakkrating nær 2 
200 for innvidde. Sjakkorganisator, interna-
sjonal sjakkdommer. Norges Sjakkforbunds 
hederstegn i gull.

Veldig mange jern i ilden, for ikke å ta 
hardt i. – Jeg kan arbeide nærmest døgnet 
rundt når bokskrivingen er på sitt mest 
hektiske.

– Er allergikrisene en forklaring på ditt used-
vanlige høye arbeidstempo og hastverk? 

– Det stemmer godt. Når du nesten dør i 
ung alder, blir du bevisst på at livet ditt kan 
bli kort. Andre kan si at det haster ikke. Det 
kan gjøres senere. Jeg ser det positive i at 
jeg ikke er slik. Jeg har tatt ansvar for hva jeg 
spiser fra jeg var ni år og ble voksen før tiden. 
Jeg er ivrig med å få ting ferdig og kan jobbe 
20 timer i ett på det meste. Det blir ofte 
lange dager og lite søvn.

– Og lite mat når du ikke lager den selv?
Hans Olav Lahlum dropper is. Is han 
tåler kan ha ligget inntil is med sjokolade eller nøtter. 

– Ja, jeg må si nei takk når det er den 
minste tvil. Tar aldri sjanser ute. Det blir for 
eksempel en del festlunsjer når en bok er 
ferdig. Sterk lukt av laks i en spisesal ga opp-
hovning. Jeg har heldigvis svak sultfølelse og 
kan vente lenge. For meg er det positivt med 
kjeder som Burger King og Mac Donalds, 
jeg vet hva jeg tåler der. Jeg har alltid basert 
meg på at jeg ikke rekker fram til et sykehus i 
tide hvis noe skulle skje. 

– Det blir ofte gaver etter foredrag. Blom-
ster prøver jeg å holde på avstand. Jeg gir 
bort det jeg får av sjokolade og alkohol til 
slekt og venner. Det er selvsagt ikke bra med 
alkohol, jeg kan ikke miste kontrollen. Men 
det er ikke derfor jeg aldri drikker. Jeg har 
smakt som ungdom, det var ikke godt. Det 
er dyrt og dårlig for jobbing dagen etter. En 
dårlig ide, rett og slett.

Grundige rutiner
Hans Olav Lahlum hadde sitt siste alvorlige 
allergianfall for ti år siden. 

– Jeg spiste tacos, og det var ørlite 
kakaopulver i sausen, viste det seg. Det ble 
dramatisk, men ikke livstruende. En jernklo 
grep tak i hjerteregionen og strammet hardt 
til. Luftveiene tetnet seg. Men det stoppet, 
det eksploderte ikke. Omtrent på samme 
tid kysset jeg min daværende kjæreste, som 
hadde spist noen nøtter tidligere på dagen 
men pusset tennene to ganger etterpå.

Det ble verre for henne enn for meg. 
Bekymringene varte i fem minutter, så stop-
pet det opp. Morgenen etter våknet jeg med 
høy puls.

Jeg har ikke hatt kjæreste de siste årene. 
Bare hatt meg selv å tenke på. Skulle det bli 
et nytt forhold, trengs det grundige rutiner.

– Du blir overforsiktig?
– Ja. Aldri honnikorn, det kan jo være litt 

nøtter. Jeg tør for eksempel ikke å spise is 
enda jeg tåler enkelte sorter. Men de kan ha 
ligget inntil noe med nøtter eller sjokolade. 
Jeg tenker at det er bedre å ha spist sin siste 
is enn at det siste jeg gjør er å spise en is. 
Skjønner? n
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Det er ikke akkurat nysing og 
rennende øyne og nese man har 
i tankene når snøen ligger tung 
i trærne og gradestokken viser 
mange kalde blå.

Plutselig kan vi få mildvær og 
pollensesongen kan være i gang 
før vi aner og i god tid før gjen-
nomsnittlig oppstart for or og 
hassel fra Trøndelag og sørover, 
som er midten av mars.

Begynn i god tid  
og husk følgende:
l Fornye resepter, evt. en ny  
 gjennomgang av dine  
 allergimedisiner hos lege

l Om du har astma, kan sjan- 
 sen være så stor som 80 % for  
 at du også har høysnue. 
  Mange med høysnue kan  
 også ha en udiagnostisert  
 astma. 

l Skift pollenfilter i bilen og  
 i evt. ventilasjonsanlegg   
 hjemme

l Oppstart av allergi- 
 vaksinasjon mot gress-  
 pollen i tablettform skal  
 innledes av spesialist senest  
 8 uker før  
 gresspollensesongen starter

l Har du behov for å komme  
 deg litt unna i den verste   
 bjørkepollensesongen,  
 kan du nå som NAAF-  
 medlem bestille rabattert  
 opphold på Beitostølen   
 Resort for deg og din familie. 
  Tilbudet gjelder fra 12. april  
 til 30. mai. NAAF legger opp  
 til spesielle aktiviteter i   
 perioden 23. april til 2. mai,  
 blant annet skiavslutnings- 
 weekend, aktivitetsløype,   
 trylleshow, barnekino,  
 pollenforedrag og undervis- 
 ning om matallergi. Se  
 www.naaf.no for fullt  
 program.

I desember tok Sykehuset 
Østfold kontakt med Norges 
Astma- og Allergiforbund 
Region Østfold med spørsmål 
rundt plante- og blomsterallergi. 
Resultatet ble at sykehuset nå 
informerer sine ansatte og besø-
kende om hvilke grep man kan 
ta for ikke å utsette allergikere for 
unødig ubehag. Man går til og 
med så langt som å oppfordre 
lokale utsalg og leverandører til 
å fokusere på det store utvalget 
blomster som ikke er til besvær. 

Brukerrådet på sykehuset opp-
levde at mange fikk allergiske 
reaksjoner av enkelte blomster, 
både de folk hadde med seg 
på besøk, men også de som 
av trivselsgrunner ble plas-
sert ut av sykehuset selv. Frem 
mot jul ble det naturlig nok en 
oppsving i mengde planter, og 
ditto reaksjoner hos dem som 
var så uheldige å ikke tåle disse. 

Julestjernen er som kjent en 
skikkelig versting for allergikere.

Avdelingssjef for renhold og 
tekstil ved sykehuset, Marit Ø. 
Heiberg, tok derfor på eget initi-
ativ kontakt med NAAF i Østfold 
for å finne ut mer om hvilke tiltak 
det var fornuftig å iverksette. I 
samarbeid med Regionssekretær 
Mona L. Marthinussen utarbei-
det man en oversiktlig liste over 
Ja- og Nei-blomster.

– Utvalget av blomster al-
lergikere ikke reagerer på er mye 
større enn mange kanskje tror. 
Det krever ikke noe ekstraarbeid 
å velge en blomst som ikke er til 
besvær. Problemet var vel heller 
at mange ikke visste hva man 
skulle velge, sier Thomas Bræck, 
Regionsleder for NAAF i Østfold.      
    – Vi synes det er veldig 
positivt at Sykehuset tar dette 
initiativet, og håper det kan 
inspirere andre foretak til å ta 

Sykehuset Østfold tok allergiblomster ved roten

Er du klar for en ny pollensesong?

disse hensynene når de ser hvor 
enkelt det er. 

I tillegg til å informere de 
besøkende gjennom godt syn-
lige infoskriv, vil alle 5000 ansatte 

ved sykehuset bli informert om 
tiltaket, og seksjonsledere vil få 
ansvar for å følge det opp på 
sine respektive avdelinger.

Hasselrakle

Marit Heiberg og Thomas Bræck utenfor sykehuset.
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Sosialt samvær og aktivitet gjør 
godt for hjerte og muskler i 
romjula. Harstad og omegn 
storlag tilbyr medlemmene slik 
aktivitet. Nær 25 medlemmer i 
alle aldersgrupper samlet seg 
på bowlinghallen i Harstad. Etter 
økten ble sulten stagget av pizza 
fra Peppes. Både små og store så 
ut til å kose seg. 

For styret i Harstad og omegn 
storlag, Ann-Rita Andreassen

Romjulsbowling

Ann-Rita Andreassen svinger med 
armene i romjula

Høytidelig markering

Forbundets stifter, Alfred 
Simonsen mottok Hans Majestet 
Kongens fortjenstmedalje i sølv 
på selveste 50- årsdagen for Nor-
ges Astma- og Allergiforbund, 
24. januar 2010. 

Overrekkelse fant sted på en 
høytidelig markering av dagen 
på Grand Hotell i Oslo. Blant de 
innbudte var tidligere ledere, for-
bundsstyret og regionsledere fra 
hele landet, ledet av forbundsle-
der Pål Johansen.

- Alfred Simonsen har hatt 
en unik evne til å videreutvikle 
organisasjonen i pakt med end-
ringene i samfunnet og har vært 
en ildsjel i kampen for mange 
av de rettighetene vi tar som 

en selvfølge 
i dag, under-
streket Torstein 
Winger, leder i 
bydelsutvalget 
i Bjerke bydel 
i Groruddalen 
i Oslo som 
overrakte 
prisen. Han 
fremhevet Si-
monsens evne 
til å komme i 

kontakt med folk. Det er mange 
i hele Norge som vil kunne takke 
Alfred Simonsen for de rådene 
han har gitt dem og for den 
medmenneskelige omsorgen 
han har vist. Til tross for at han 
selv har slitt med store helse-
messige utfordringer.

 En rørt prismottaker hadde 
mange å takke, men først og 
fremst sin mangeårige ledsager, 
ektefellen Bjørg Simonsen som 
sin aller viktigste rådgiver og 
inspirator. 

– NAAF er fortsatt frisk i pus-
ten og klar for fremtidige opp-
gaver og utfordringer, mente 
Simonsen.   

av Nina Brun

I NAAF ønsker vi å innlemme så 
mange som mulig i vårt arbeid. 
Verving av nye medlemmer står 
derfor sentralt og i den forbin-
delse trekker vi frem en person 
som har utmerket seg i året som 
gikk.

Kristin Helen Larsen fra Greå-
ker har vervet ikke mindre enn 
10 nye betalende hovedmed-
lemmer og får et gavekort på 
en hotellweekend på et valgfritt 
Choicehotell til en verdi av kr 
2500.

På telefon treffer vi en sprud-
lende vinner som synes det er 
helt fantastisk å bli trukket frem 
som årets verver. Å premiere 
ververe på denne måten gjør 
det ekstra artig å verve, mener 
hun, og synes det skal bli veldig 

fint med et lite hotellavbrekk for 
henne selv, mannen og det lille 
barnet. 

Hva er hemmeligheten bak 
den vellykkede vervingen?

– Dersom jeg overhører noen 
fortelle om astma eller allergi, 
selv fremmede, så forteller jeg 
om NAAF og alle fordelene man 
høster som medlem. Dersom 
jeg får positiv tilbakemelding på 
denne informasjonen, spør jeg 
om det er i orden at jeg verver 
dem som medlemmer, de slip-
per å gjøre noen ting, jeg fikser 
alt, og slik er det mange som gir 
klarsignal.

Vi gratulerer med tittelen 
Årets Verver 2009, premien og 
de gode verveegenskapene.

Beste verver 2009

Ny lov om voksenopplæring
Den nye loven om voksenopp-
læring er vedtatt med virkning 
fra 1. januar 2010. Forskrift med 
presiseringer i forhold til loven er 
også på plass. I våre øyne inne-
holder den klare forbedringer 
i forhold til tidligere bestem-
melser.
n Krav om minimum 8 timers  
 varighet av studietiltaket
n Intet krav om antall deltagere
n Nedre aldersgrense for delta 
 gerne er nå fylte 14 år i løpet  
 av året
n Elektronisk kommunikasjon  
 kan brukes som supplement  
 til fysiske samlinger
n Studieplanen blir vektlagt  
 sterkere som styringsverktøy
n Krav om kursbevis
n Gratis bruk av undervisnings 
 lokaler omfatter også  

 kommunale basseng
n Opplæringstilskudd og  
 Tilretteleggingstilskudd 
n Grunnlaget for fordeling av  
 tilskuddet mellom studie-  
 forbundene er de siste to  
 års samlede timetall for  
 studieforbundene. 
Funksjonshemmedes Studiefor-
bund (FS) har gjort en enorm 
innsats med å følge opp de nye 
bestemmelsene. Deres nettsider 
www.funkis.no inneholder mye 
stoff om saken.

NAAF oppfordrer regioner og 
lokalforeninger til å gjøre seg 
kjent med stoffet og iverk-
sette studiering ved bruk av 
studieheftet. Vi håper de nye 
bestemmelsene inspirerer til økt 
opplæringsvirksomhet over det 
ganske land.

Vi hadde 
et hyggelig 
førjulsmøte 1. 
desember, fritt 
for allerge-
ner. Hyggelig 
pyntet til jul, 
plast og nylon 
er helt supert. 
Det ble servert 
grøt både med 
og uten melk. 
Kaker uten det 
meste, men vel-
dig gode.  Nissen kom når vi sang høyt, til barnas store glede. Også 
de voksne hadde det veldig hyggelig.

Tone Sandem

Juletrefest i Østfold
Alfred Simonsen (t.v.) mottar medalje.

Glade jul –Alle hjerter gleder seg.
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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

… når det er kaldt ute 

CTmask kan gi rett tilstøtte fra folketrygden. se www.ctmask.no for 
ytterligere opplysninger.  Kjøpes på www.ctmask.no eller apotek. 

Nigaard Pharma AS, tlf: 67980190 
www.nigaard.com 
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Ett sett glade besteforeldre føler 
behov for å takke arrangørene av 
juletrefesten til Bergen AAF, lørdag 
9. januar 2010. 

Dette er en juletrefest der alle 
kan kose seg, små og store barn, 
foreldre og besteforeldre.

Små barn har boltreplass og kan 
løpe litt, det er hot dog og brus på 
menyen for den som måtte ønske 
det. De voksne koser seg med kaffe 
og nydelige kaker og en god prat 
med venner. Et flott innslag med 

underholdning for barna med 
sjørøvere som kom på besøk. Skat-
tejakt er spennende, og gullpen-
gene ble funnet.

Så var det gang rundt juletre, 
helt til julenissen banket på døren. 
Han hadde med gaver tilpasset 
hvert enkelt barn med hensyn til 
alder. Dette gjorde stor lykke, og 
her lå mye planlegging i forkant.

Tusen takk til Elin og resten av 
styret i BAAF for det fine arrange-
mentet.

Juletrefest i Bergen

Et av våre medlemmer savnet en 
gammeldags juletrefest i sitt nær-
område. Styret i Lillehammer AAF 
syntes ideen var god og planleg-
gingen var i gang. 230 stoler ble 
satt ut av frivillige ildsjeler, nær sagt 
ingen var ledige da festen startet.

Store og små koste seg med 
lek og gang rundt juletreet. En 
lokal teatergruppe underholdt 
med dans og selvfølgelig klarte 

vi å vekke opp igjen et par nisser 
som tradisjonen tro hadde med 
seg godteposer til alle barna. 
Styret takker Karianne Sviggum og 
Merete Kornby for god planlegging 
og gjennomføring av arrangemen-
tet. Vi takker også lokalt næringsliv 
som ga mange flotte gevinster 
til loddsalget og til alle dere som 
deltok på festen.

Regionssekretær, Tove K. Løkken

Juletrefest på FlåbergBadedagen 2010

To glade gutter i Pirbadet i Trondheim

Badedagen er et populært til-
tak, og det er stor deltakelse 
hvert år. I år gikk arrangemen-
tet av stabelen 16. januar, og 
rundt 100 personer deltok. 
Det er påmelding på forhånd, 
slik at billettene ligger klare 
når vi kommer og vi unngår 
dermed kø. Hver familie får 

chips og drikke på billetten. 
På arrangementet har NAAF 
en liten stand og vi står til dis-
posisjon for våre medlemmer 
dersom noen trenger hjelp 
eller har spørsmål til oss.

Regionsekretær, Gina Strøm. 

… når det er kaldt ute 

CTmask kan gi rett tilstøtte fra folketrygden. se www.ctmask.no for 
ytterligere opplysninger.  Kjøpes på www.ctmask.no eller apotek. 

Nigaard Pharma AS, tlf: 67980190 
www.nigaard.com 
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Her ser du noen av våre produkter for 
allergikere og personer med matintoleranse. 
Utvalget består av alt fra råvarer, ferdigmat 

til vaske-midler og produkter innen personlig 
pleie. Kontakt en av våre allergiansvarlige i 

butikken dersom du har spørsmål.

Norges største
utvalg for allergikere

Det har vært hektisk for 
sekretariatet i Norges Astma- 
og Allergiforbund den første 
uken etter nyttår. Glødende 
telefon og bestillinger på Jonas 
varmemaske gjorde mange 
medarbeidere varme i trøya. 

– På én og samme dag 
ble det pakket og sendt ut 
flere enn 400 masker, vi har 
aldri opplevd maken! forteller 
sentralbordansvarlig Lisbeth 
Sigvartsen. 

– Takket være innsats fra kol-
leger på huset har vi heldigvis 

fått unna de fleste bestillin-
gene. 

Mange ønsker å beskytte 
seg ekstra når de skal  
ferdes ute og telefonene  
fortsetter å strømme på.  
Jonas varmemaske fra Astma- 
og Allergiforbundet er anbefalt 
og godkjent som behandlings-
hjelpemiddel ved luftveispla-
ger, men vil også kunne gi 
generell beskyttelse for den 
som ønsker å trene eller ferdes 
lenge ute. 

Jonasmasker som varmt hvetebrød

Ringerike og Jevnaker  
AAFs 40-års jubileum
Vi feiret 40-års jubileum på Ciro 
i Hønefoss 30. oktober 2009. En 
hyggelig kveld med god mat, 
fine taler og bra musikk. Perso-
ner som hadde sittet i styret i ti 
år eller mer ble hedret med ord 
og blomster.

Foreningen ble stiftet 26. 
august 1969 på Randskroa på 
Jevnaker. Vår første leder var 
nå avdøde Gunnar Pehrson, 
Jevnaker. Bodil Linderud er den 
eneste gjenlevende som var 
med på starten den gangen, 
hun sitter i dag som nestleder i 
foreningen. 

Vår forening har i alle år 
arbeidet med å spre kunnskap 
og kjennskap til sykdomskom-
plekset. Vi har jobbet med 
barnehager og skoler, brukt 
leger og helsepersonell til å 
lære oss hvordan vi skal klare 
å mestre sykdommen bedre. 
Vi har drevet foreldregrupper, 
stått på stand, delt ut brosjyrer, 
brukt Luftveisbussen, sagt i fra 
hvis våre kommuner ikke følger 
lover og regler, samarbeidet 
med apotek og leger og holdt 
forskjellige kurs for alle alders-
grupper. Det sosiale samværet 
har alltid vært viktig i vår 
forening. Medlemsmøter med 
ulike temaer, sommermøte/
sommertur, teatertur for store 

og små, julemøte/juleverksted, 
salg av Landslotteri og basar.

Det har vært ni ledere i vår 
forening i løpet av de siste 40 
årene:

Gunnar Pehrson 1969 – 1970, 
Eivind Arnesen 1970 – 1974,  
Bodil Linderud 1974 – 1975,  
Eivind Arnesen 1975 – 1977, 
Anne Skaarer 1977 – 1978,  
Liv Gerd Reinertsen  
Torp 1978 – 1995,  
Berit Klausen 1995 – 1996,  
Brita Mikkelsen 1996 – 1998, 
Ingeborg Sagbakken  
1998 – 2000,  
Inger Wiig Pedersen 2000 – 

Vi vil gjerne gi en stor hon-
nør til alle disse. Det er de som 
har gjort at vår forening har 
bestått. Vi har sett at det nytter, 
vi har eksistert i 40 år og vi 
ønsker å fortsette i mange år til. 
Vår forening trenger nye med-
lemmer og yngre krefter og vi 
håper på mange nye medlem-
mer i årene som kommer.

Alle våre møter og arrange-
menter kunngjøres i Ringerikes 
Blad. Vel møtt i 2010.

Styremedlem, Liv Gerd R. Torp
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NYHET!

Sens er utviklet i samarbeid med:

NYTT FARGEKART

IN
SPIRERT AV FARGEGLEDE

Sens er perfekt for deg som skal 

pusse opp der det bor foreldre og 

barn. Det er fordi Sens er en interiør-

maling uten skadelig avdamping.  

I tillegg er Sens helt fri for løsemidler 

og den avgir ingen ubehagelig 

malingslukt. Slik kan du male uten  

å bekymre deg for å sjenere verken 

deg selv eller andre.

www.jotun.no/sens

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

Godt inneklima  
håndboken for hjemmet 

En praktisk oppslagsbok som 
oversiktlig og enkelt oppsummerer 

alt du bør vite om inneklima.  
Hva påvirker inneklimaet?  

Hvordan forbedre det? Skrevet  
av prof. Kjell Aas, en pioner  

innen sammenhenger mellom 
innemiljø og helse.

Kan bestilles fra NAAF. Pris kr. 299 
medlemmer betaler kr. 225 

tlf. 23 35 35 35
e-post: naaf@naaf.no

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

Jonas varmemaske
- hjelper deg i kulden

 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 

s e n s i t i v  s i d e

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 
effektiv. Pakken inneholder 
også nyhetene Jif Støvmopp 
og Jif Tørrmopp 
som effektivt 
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 effektiv gulvvask!

Her ser du noen av våre produkter for 
allergikere og personer med matintoleranse. 
Utvalget består av alt fra råvarer, ferdigmat 

til vaske-midler og produkter innen personlig 
pleie. Kontakt en av våre allergiansvarlige i 

butikken dersom du har spørsmål.

Norges største
utvalg for allergikere
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Monica’s
Hårsalong

3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 32 76 66 11

Hordaland fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

 5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Leif Gromstads Auto A/S
Vesterv 56, 4839 ARENDAL

Tlf. 37 05 99 00

Finn og Albert
Egeland A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

TrønderBilene as
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

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)

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

Inter Revisjon Moss AS
Hovedkontor i Moss: Halløkka 4, Pb 5, 1501 Moss.

Tlf.:6920 4500  Fax:6920 4501
E-mail:moss@interrevisjon.no

Foruten ordinær revisjon tilbyr vi bl.a. følgende tjenester:
Generell økonomistyring

- Vurdering av finansiering
- Generasjonsskifte - Konkursboer

- Verdivurderinger
- Skatt- og avgiftsplanlegging

Glåmdal Sjukepleie & Bandage AS
Spesialforretning helseutstyr

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 97 90

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Vesterålen avd. Bø
 8470 BØ I VESTERÅLEN

Tlf. 76 11 46 90

Vi har varme produkter
og luftrenser for

astma- og allergikere

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Stensrud Musikk
3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Joker Tuddal
Varecenter
3697 TUDDAL

Tlf. 35 02 41 05

Juel Johansen
Bilruter ANS
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 70 10

Ekra Gartneri
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Element og
Spesialtransport AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Sunkost
Ulsteinvik

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 17 80

Holmsens
Magasin A/S

1087 OSLO
Tlf. 22 79 09 80

Klokkergården
Kollektivet

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 35 77

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Apotek 1
Sogndal

6852 SOGNDAL
Tlf. 57 67 90 70

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

4056 TANANGER
Tlf. 05 900

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 88 90

Økonsult AS
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 91 40

1081 OSLO
Tlf. 22 90 79 50

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Reime Agri AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

avd. Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 03 240

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

Vallersund
S-Marked

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

NAV Værnes Nord
7500 STJØRDAL
Tlf. 73 42 02 00

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 05 53 00

Røros
7374 RØROS

Tlf. 951 46 246

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

www.vianova.no

Serimaster AS
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

Ri-Ma
Service A/S

6453 KLEIVE
Tlf. 71 24 71 69

Nordenfjeldske
Børstefabrikk AS

 6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Beer Sten AS
Habornv 56

1630 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 41 10

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2050 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

Lærdal kommune
Psykisk Helsevern
www.laerdal.kommune.no

... for et bedre inneklima

Vinje kommune
Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Froland
kommune

www.froland.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
www.ballangen.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Aukra
kommune

www.aukra.kommune.no

Stordal
kommune

www.stordal.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
www.fedje.kommune.no

Nittedal
kommune

Enhet for helse avd. psykisk helse
www.nittedal.kommune.no

Krisesenteret i Follo IKS

Incestsenteret i Follo IKS

Åpent hele døgnet hele året
Langbakken 9, 1430 ÅS  -  Tlf. 64 97 23 00

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Sund
kommune

www.sund.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

Kong Ringsg 16, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Kvalsund
kommune

www.kvalsund.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Ingeniør
Ole Gullichsen

7580 SELBU  -  Tlf. 73 81 71 85
Alt i taksering - Byggesak/ansvarsrett - Eiendomsutvikling

www.ingog.no

Sigdal
kommune

www.sigdal.kommune.no

Solv. 117, 1170 OSLO   -   Tlf. 23 16 75 00

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60



Ustoppelig ballerina
fra side 21

43NAAF 50 ÅR

Monica’s
Hårsalong

3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 32 76 66 11

Hordaland fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

 5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Leif Gromstads Auto A/S
Vesterv 56, 4839 ARENDAL

Tlf. 37 05 99 00

Finn og Albert
Egeland A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

TrønderBilene as
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

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)

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

Inter Revisjon Moss AS
Hovedkontor i Moss: Halløkka 4, Pb 5, 1501 Moss.

Tlf.:6920 4500  Fax:6920 4501
E-mail:moss@interrevisjon.no

Foruten ordinær revisjon tilbyr vi bl.a. følgende tjenester:
Generell økonomistyring

- Vurdering av finansiering
- Generasjonsskifte - Konkursboer

- Verdivurderinger
- Skatt- og avgiftsplanlegging

Glåmdal Sjukepleie & Bandage AS
Spesialforretning helseutstyr

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 97 90

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Vesterålen avd. Bø
 8470 BØ I VESTERÅLEN

Tlf. 76 11 46 90

Vi har varme produkter
og luftrenser for

astma- og allergikere

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Stensrud Musikk
3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Joker Tuddal
Varecenter
3697 TUDDAL

Tlf. 35 02 41 05

Juel Johansen
Bilruter ANS
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 70 10

Ekra Gartneri
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Element og
Spesialtransport AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Sunkost
Ulsteinvik

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 17 80

Holmsens
Magasin A/S

1087 OSLO
Tlf. 22 79 09 80

Klokkergården
Kollektivet

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 35 77

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Apotek 1
Sogndal

6852 SOGNDAL
Tlf. 57 67 90 70

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

4056 TANANGER
Tlf. 05 900

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 88 90

Økonsult AS
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 91 40

1081 OSLO
Tlf. 22 90 79 50

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Reime Agri AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

avd. Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 03 240

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

Vallersund
S-Marked

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

NAV Værnes Nord
7500 STJØRDAL
Tlf. 73 42 02 00

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 05 53 00

Røros
7374 RØROS

Tlf. 951 46 246

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

www.vianova.no

Serimaster AS
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

Ri-Ma
Service A/S

6453 KLEIVE
Tlf. 71 24 71 69

Nordenfjeldske
Børstefabrikk AS

 6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Beer Sten AS
Habornv 56

1630 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 41 10

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2050 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

Lærdal kommune
Psykisk Helsevern
www.laerdal.kommune.no

... for et bedre inneklima

Vinje kommune
Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Froland
kommune

www.froland.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
www.ballangen.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Aukra
kommune

www.aukra.kommune.no

Stordal
kommune

www.stordal.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
www.fedje.kommune.no

Nittedal
kommune

Enhet for helse avd. psykisk helse
www.nittedal.kommune.no

Krisesenteret i Follo IKS

Incestsenteret i Follo IKS

Åpent hele døgnet hele året
Langbakken 9, 1430 ÅS  -  Tlf. 64 97 23 00

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Sund
kommune

www.sund.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

Kong Ringsg 16, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Kvalsund
kommune

www.kvalsund.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Ingeniør
Ole Gullichsen

7580 SELBU  -  Tlf. 73 81 71 85
Alt i taksering - Byggesak/ansvarsrett - Eiendomsutvikling

www.ingog.no

Sigdal
kommune

www.sigdal.kommune.no

Solv. 117, 1170 OSLO   -   Tlf. 23 16 75 00

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60
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Gi noen en gratis NAAF-Honnør

Tordis Bruserud synes det var hyggelig å motta 
en honnør fra tillitsvalgt Britt Wennerød og fra 
NAAF for suksessen ved opprettelsen av Tøns-
berg lokalforening. Den deler hun imidlertid 
rundhåndet med Alfred Simonsen som var til 
stede på møtet og allerede samme dag fi kk 
foreningen 200 medlemmer. Forbundsleder Pål 
Johansen delte ut NAAF-honnøren.

NAAF-HONNØR!
Du er tildelt en

I anledning Astma- og Allergiforbundets 50-
års jubileum har du som medlem muligheten 
til å gi påskjønnelse til én eller fl ere personer, 
i eller utenfor NAAF, som du mener fortjener 
oppmerksomhet for sin innsats for forbundet.

Det kan være du vil hedre en som har gjort en fantastisk innsats gjen-
nom mange tiår, eller noen som har gjort noe mindre omfattende, 
men likefullt vært viktig for saken eller for deg som medlem. 

Slik går du fram
Vi har opprettet et område på våre hjemmesider, www.naaf.no, hvor 
du bare fyller ut informasjon om hvem du er og hvem du vil gjøre stas 
på. Du kan også sende en e-post: naaf@naaf.no eller brev til Astma- og 
Allergiforbundet, Pb. 2603 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. NAAF sender 
trippel CDen Norsk visesang i 50 år i posten sammen med et hyggelig 
diplom.

Honnøren koster ingenting for avsender eller mottaker, vi tar hele 
regningen. Vi håper således at mange benytter seg av denne mulighe-
ten til å spre litt glede. Man kan gi fl ere honnører om man ønsker det. 
Ansatte i NAAF, sentralt, regionalt eller ved våre institusjoner, kan ikke 
motta honnøren. Eneste krav er at medlemskontigenten din er betalt.
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messen
MATGLEDE 2010
Kristiansand  16 -17.april

Velkommen til årets matmesse på Quality 
Hotel og Resort Sørlandsparken

Årets messe har fokus på 
matglede gjennom 

inspirasjon.

Se og få nye ideèr til 
spennende retter tilpasset deg 

som har matallergi, intolleranse og cøliaki

Jobber du med mat og
kosthold innen skole/
barnehage, institusjon, 
storkjøkken, restaurant,
eller har du noen i din 
nærhetsom har behov 
for spesial-tilpasset mat. 

Åpningstider
Fredag kl. 12.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 16.00

Inngangspris kr. 50,- pr.personArrangører

PROGRAM
Årets messeprogram 
inneholder foredrag 
av ulike fagpersoner 
og andre aktiviteter.

Møt de viktigste 
produsentene fra
Europa på årets 
messe

Se siste nytt på 
www.allergimat.no

Agder, Telemark, 
Vestfold, Buskerud

Annonse_Ramme_B184xH125.indd   1 25.01.2010   10:08:48

Hei alle NAAFere

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no

Vervepremier 2010
Støtt NAAFs viktige arbeid, verv nye medlemmer! Det nye medlemmet
får faktura fra NAAF og du får din valgte vervepremie når den er betalt 
(gjelder hovedmedlemmer). Du kan også spare opp til større vervepremier.

Rosendahl
vannkaraffel

Rosendahl
vannglass, 6 stk

CD:
Norsk visesang
i 50 år

Jonas varme-
maske

Ekstra! Nyhet: Spar opp 5 vervinger!
Verv 5 hovedmedlemmer og velg en av disse fl otte premiene
istedenfor en for hvert nytt hovedmedlem.istedenfor en for hvert nytt hovedmedlem.

Verv 1

Verv på www.naaf.no/medlem            Tel 23353535, e-post medlem@naaf.no

- gjør Norge friskere

VærstasjonVerktøysett - 25 deler 
i praktisk mappe

Svaberg bestikk
24 deler

Har du vervet 10 
eller fl ere hoved-
medlemmer 
er du med i en 
trekning av en 
hotellweekend.

Flott til turen!
Sekk (40 l), 
micro fi ber-
håndkle, 
termos med
2 kopper

Brødbake-
maskin.
Best i test.

Ipod nano
8GB sølv

Gratulerer med 50 års dagen. 

Vi er i et jubileumsår med start den 24. januar 
på stiftelsesdagen for forbundet. Vi skal på ulike 
måter markere dette gjennom året. En av disse 
anledningene er på forbundets landsmøte 24. til 
26. september. 

For nøyaktig 50 år siden satt det noen driftige 
personer i stua til Alfred og Bjørg Simonsen for å 
stifte Norges Astmatikerforbund som senere skif-
tet navn til Norges Astma- og Allergiforbund. Fra å 
være noen få driftige personer som ønsket å bidra 
til at våre sykdomsgrupper fi kk mere fokus, har vi 
dag – 50 år etter – ca 16 000 medlemmer.

Det landsomfattende forbundet ble stiftet i 
Oslo, men allerede var det etablert lokale lag i 
Tønsberg, Bergen, på Nordkisa og Lillehammer. 
Senere kom det lokallag og fylkeslag på rekke og 
rad – i dag har vi 14 regioner og 67 lokallag. I alle 
lokallag, storlag og regioner bidrar alle tillitsvalgte 
og frivillige på en formidabel måte. Vi har i det 
ganske land 41 ansatte og alle sammen bidrar på 
en positiv måte til å fremme NAAF i alle fora. 

Vi leser i alle nyhetsmedier i vinter om dårlig 
luftkvalitet i skoler i barnehager og ikke minst nå 
i vinter om meget dårlig luftkvalitet i storbyene. 
Dette ønsker NAAF å gjøre noe med. Vi alle kan 
påvirke myndighetene til å informere bedre og 
oppfordre alle til å reise kollektivt der det er mulig.

Følg med alle sammen på deres nærmeste i 
skoler og barnehager, vi skal IKKE godta at barna 
våre blir syke av å være inne.

Da har lyst til å avslutte med å nok en gang å 
gratulere med dagen en spesiell hilsen til deg, 
Alfred Simonsen: Gratulerer med dagen og gratu-
lerer med Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Ha fortsatt en strålende vinter.
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Nytt fra NAAFU

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no

Styret jobber i disse dager med 
å ferdigstille planene for 2010, 
og en del er allerede på plass. 
Her kan du lese litt mer om hva 
som skal foregå i NAAFU det 
kommende året. 

Medlemsarrangement
Vi starter året med å arrangere 
Landkonferansen 2009, som 
måtte utsettes fra september 
på grunn av pandemien. Den 
blir gjennomført nå i februar og 
til sammen 33 ungdommer fra 
hele landet samles i Trondheim 
denne helgen. I tillegg til Land-
konferansen blir det aktivitets-

kurs der vi har fått med oss en 
fysioterapeut fra lungeavdelin-
gen på Levanger sykehus som 
skal lære deltakerne å være fysisk 
aktive med astma.

Til sommeren tar vi opp igjen 
tradisjonen med sommerleir. 
I år blir den mest sannsynlig 
på Tjøme utenfor Tønsberg og 
temaet blir mestring. Det vil bli 
faglige kurs rundt dette temaet, 
i tillegg til at man får prøve seg 
på aktiviteter som rappellering, 
bueskyting og hinderløype. 
Mer informasjon vil komme på 
nettsidene utover våren.

Til høsten bli Landkonferan-
sen 2010 arrangert. I denne 
sammenheng blir det også et 

organisasjonskurs, som skal gi 
deltakerne en opplæring i det å 
jobbe i frivillige organisasjoner. 

Kampanjer
NAAFU har alltid brukt kampan-
jer for å få frem sine meninger, 
og dette vil vi fortsette med. 
I 2010 planlegger vi å gjen-
nomføre to kampanjer, ”Nok er 
Nok” og ”Jakten på Julestjer-
nen”. Førstnevnte er en større 
kampanje som er utarbeidet 
i nært samarbeid med NAAF. 
Målet med kampanjen er å sette 
fokus på det dårlige innklimaet i 
mange skoler, og samle inn do-
kumentasjon og eksempler på 
hvor ille det er. Dette materialet 

skal brukes som grunnlag for 
krav om bedre inneklimakontroll 
i skolene.

 ”Jakten på Julestjernen” er en 
litt mindre kampanje som skal 
gjennomføres på slutten av året. 
Målet er å sette fokus på bruken 
av den allergifremkallende 
julestjernen. 

Vi vil gjerne ha med fl ere 
frivillige i kampanje arbeidet. 
Dersom du ønsker å være med 
på dette, så ta kontakt. Følg 
også med på våre nettsider.

naafu@naaf.no
www.naaf.no/NAAFU

Da skriver vi 2010, og med nytt år følger nye arbeids- og aktivitetsplaner. 

n av SIV SANDE



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

    E-post: oslo@naaf.no 
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Autoriserte Forhandlere og Montører  
over hele landet
Sjekk: www.daikin.no eller ring 23 24 59 50



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

REGION MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 70 15 47 01
Kontortid: Man kl. 09-15 

    tirs og tors kl. 09-12  fre kl. 12-15  
Regionssekretær: Monica Dalseth

    E-post: region.moreogromsdal@naaf.no

NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26, 
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

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

 E-post: Drammaaf@start.no

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

    E-post: region.hedmark@naaf.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 NORDLAND
Tlf: 75 58 25 50
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: nordnaaf@online.no

Medlemmer i NAAF region Buskerud 
er invitert til kurs- og alpinweekend for 
voksne og barn 12.–14. mars på Straand 
Hotel i regi av NAAF Region Vestfold. 
Påmelding til NAAF region Buskerud.

Drammen og omegn AAF
Omfatter Kommunene Hurum- Røyken- 
Lier- Nedre Eiker- deler av Øvre Eiker og 
Modum.

Kontakt oss gjerne: Leder Kjell O. 
Halvorsen, tlf: 32 79 04 17 / 92 25 59 
28, khalv2@online.no, nestleder Grete 
W. Vines, tlf: 32 83 60 53 / 91 58 69 26, 
eller felles e-post: drammaaf@start.no. Vi 
holder til i Tollbugt. 29 A i Drammen. Du 
fi nner oppdatert informasjon på våre 
lokale sider på www.naaf.no.

Vi har hyggelige kafétreff  på Ypsilon Bar 
første lørdag hver måned kl.12. Vår kose-
lige og allergivennlige hytte på Ble� ell 
Hyttegrend er til leie for medlemmer.

Årsmøte 2010 avholdes 25. februar på 
Best Western Globus Hotel, 
Torgeir Vraas Plass 13 i Drammen. 

Våre likemenn er tilgjengelige for sam-
tale: Astma, Grete Wang Vines, 
tlf: 32 83 60 53 / 91 58 69 26
Kols, Robert Ryghseter, 
tlf: 32 80 09 01 / 90 13 29 39 
Astma, Wenche Stustad, 
tlf: 32 85 65 92 / 90 53 64 68
Yrkessykdom, Svein-Erik Viken, 
tlf: 90 91 26 28

Medlemmer er hjertelig velkomne 
til årsmøter i sine lokallag. Avholdes 
som følger:  Ringsaker AAF: 25. februar, 
Brumunddal, sted og kl. blir kunngjort 
senere. Hamar og omegn AAF: 18. 
februar kl. 19, Velferdssentralen, Hamar. 
Elverum og omegn AAF: 23. februar 
kl. 18.30, Skogveien 16, Elverum. Solør 
AAF: 24. februar kl. 18.30, Victoria Hotell, 
Flisa. Glåmdal AAF: 18. februar kl. 18.30, 
Langelandshjemmet, Kongsvinger

I tillegg har Glåmdal AAF kontortid på 
Brukerkontoret Sykehuset Innlandet, 
Kongsvinger, følgende datoer: 11. 
februar, 11. mars og 8. april.

Regionsekretær og tillitsvalgte fra 
lokallag og skal ha informasjonsstands 
på forskjellige apotek. Sted og dato blir 
annonsert i lokalavisene. 

Kontakt vårt Regionskontor for å sam-
tale med likemenn innen eksem, allergi, 
astma og kols.

Grasrotandelen: Region Hedmark org.
nr: 984 040 490. Ringsaker AAF org.nr: 
993 851 914. Hamar og omegn AAF org.
nr: 885 585 132. Elverum og omegn org.
nr: 993 851 965. Glåmdal AAF 
org.nr: 984 114 559.

Grasrotandelen, org.nr: 975 471 675.

I løpet av mars blir det i forbindelse med 
årsmøtet også arrangert dagskon-
feranse om fruktosemalabsorpsjon i 
Molde. Er du interessert i å delta, kontakt 
regionssekretær.

19.–21. mars avholdes familieseminar 
på Dovre� ell hotell. Familiehelg med 
allergivennlig mat, foredrag for de 

Vi planlegger familiesamlinger og kurs 
for de med astma, eksem og matallergi 
/ -intoleranse fl ere steder i Troms og 
Finnmark i 2010. Følg med på hjem-
mesidene www.naaf.no/nord. Til dette 
og annet arbeid trenger vi din støtte. 
Grasrotandelen, org.nr: 974527987. 

Alta AAF 
Årsmøte 4. februar kl. 19 på Vertshuset. 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag kl. 19–20. Aktivitetsdag, 
Alta Ski- og Alpinsenter går av stabelen 
27. februar. Grasrotandelen, org.nr: 
994301039.

Harstad og omegn storlag
Årsmøte 25. februar kl. 19 på Peppes 
Pizza.

Nord-Troms Storlag 
Årsmøte 25. februar kl. 19 på Ajå Samisk 
Senter i Manndalen. Bassengtrening 
for barn og ungdom i Birtavarre Røde 
Kors nye badeanlegg starter opp igjen 
i februar. 
  
Porsanger AAF
Årsmøte 28. februar kl. 19 på biblioteket 
i Rådhuset. Time i varmebassenget i 
Lakselv søndager kl. 19–20. Vinteråpne 

trimløyper på Porsvannshøyden og 
Langporsvannshøyden. 

Sør-Varanger Astma- 
og Allergiforening
Årsmøte 3. mars kl. 18. 

Vadsø Astma- og Allergiforening
Årsmøte 21. februar kl. 17 på Rica Vadsø 
Hotell

Savner du aktivitet / tilbud? Kom gjerne 
med innspill om hva NAAF Region Nord 
kan gjøre for medlemmene i Troms og 
Finnmark. Flere opplysninger på 
www.naaf.no/nord.

Grasrotandelen, org.nr: 971 57 6634.

Fruktosemalabsorpsjonskonferanse 
torsdag den 25. februar, Mo i Rana 
Samfunnshus. Nærmere informasjon 
blir lagt ut på våre lokale sider, naaf.no/
nordland. Organisasjonskurs 20. og 21. 
mars avholdes i Bodø for ledere og til-
litsvalgte. Ferskingkampanjen og NAAF 
50 år, gjennomføres hele året ved ulike 
arrangementer.

Kontakt våre likemenn for samtale:
Astma, kols og eksem, Kari Berg, 
tlf: 75 52 08 96.
Astma og allergi, Inger Åndebakk,
tlf: 75 64 33 36. 
og Bente Johansen, tlf: 95 97 63 11.
Eksem for voksne, Aase Lill Waage, 
tlf: 97 79 07 99.
Atopisk eksem, matvareallergi, 
May V. Johansen, tlf: 99 58 94 95.
Fruktosemalabsorpsjon, Mariann 
Karoliussen, 
tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83.
Fruktosemalabsorpsjon / Fruktoseintole-
ranse, Liv Marit Schjem, 
tlf: 92 08 82 79.

voksne og aktiviteter for barn i alle aldre. 
Kontakt regionen for påmelding.

Kontakt våre likemenn for samtale:
Voksne med astma / allergi:
Inger Ludviksen, Sykkylven, tlf: 70 25 12 
49. Solveig Giske, Ålesund, tlf: 70 13 17 
19 / 45 03 56 17. Karen Præsttun Helg-
heim, Sykkylven, tlf: 70 25 16 77
Voksne og barn med astma / allergi: 
Gunn Torill Vollset, Auste� orden, tlf: 70 
05 00 86. Tove Lyngen, Halsa, tlf: 90 12 
05 63. Audhild Taftø, Stranda, tlf: 91 82 
38 77 (foreldrekontakt). 
Voksne og barn med allergi, matvareal-
lergi / intoleranse: 
Oddrun Dale, Volda, tlf: 70 07 66 16.

Husk å sende din e-post adresse til 
region.moreogromsdal@naaf.no slik at 
vi lettere kan holde deg oppdatert på 
hva som skjer i regionen. 

Vil du hjelpe til når vi har forskjellige ar-
rangement i regionen? Vi trenger noen 
som kan stå på stand, selge kioskvarer, 
dele ut brosjyrer eller annet stort og 
smått. Ta kontakt med regionssekre-
tæren.

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Karoline Sunde Storfl or 

    E-post:region.nord.trondelag@naaf.no
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Se Region Oslo og Akershus

Arendal/ Risør lokallag
Bading i varmtvannsbassenget på Bjor-
bekktunet kl.17–18 fredag i partallsuker. 
Påmelding til Tone Karlsen, tlf: 37 06 
02 40, kun lov med 15 stk. i bassenget. 
Vanngymnastikk med fysioterapeut i 
Risør. Gratis svømming i oppvarmet 
basseng på onsdager kl.18–19.

Kristiansand lokallag
har gratis tid i svømmehallen i byen, 
hver torsdag kl.19–20. Fysisk aktivitet gir 
mestring og er forebyggende. Møt opp! 

Flekke� ord og Kvinesdal AAF 
har bading i oppvarmet basseng i helse-
huset i Kvinesdal og alle medlemmer er 
hjertelig velkomne tirsdager kl. 18–20. 
Den første timen er for de minste.

Lillesand/Grimstad 
og omegn AAF
Årsmøtet avholdes på Senter for Eldre i 
Lillesand, 16. februar kl. 19.30.

Grasrotandelen, org.nr: 983 146 678. 
Årsmøte avvikles i løpet av mars måned, 
vi håper på stort oppmøte. 

Familieseminar på Dovre� ell Hotell 
19.–21. mars. En familiehelg med 
allergivennlig mat, foredrag for de 
voksne og aktiviteter for barn i alle aldre. 
Helgen koster kr 2200 per familie. Det er 
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Autoriserte Forhandlere og Montører  
over hele landet
Sjekk: www.daikin.no eller ring 23 24 59 50



REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken

    E-post: region.oppland@naaf.no

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

    E-post: oslo@naaf.no 

REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: (Fra 15. sept.) kl. 10-14 
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
E-post: region.sor.trondelag@naaf.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.telemark@naaf.no

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug/
                                     Tove Nymoen

    E-post: region.vest@naaf.no

Grasrotandelen, org.nr: 984 133 863.

På vegne av regionslaget og lokal-
lagene i Oppland takker vi alle som 
bidrar til arbeidet som gjøres i fylket. 
Har du spørsmål eller ønsker og komme 
i kontakt med en likemann ber vi deg 
ta kontakt med regionskontoret som 
hjelper deg videre. 

I forbindelse med årsmøtene vil regions-
sekretæren i samarbeid med frivillige 
avholde informasjonsstand. Vi byr på 
Spirometrimåling, gode råd og en hyg-
gelig prat.

Lillehammer og omegn AAF
Årsmøte 22. februar, Bjørns Kro, kl. 19. 
Stand på Apotek 1, Strandtorget kjøpe-
senter, kl.12– 18.

Vest Oppland AAF
Årsmøte 23. februar, Peking Garden, kl. 
19. Stand på Raufoss kjøpesenter, kl. 
12–17.

Gudbrandsdal AAF
Årsmøte 1. mars, Sødorp gjestgivergård, 
kl. 19. Stand på Sødorptunet kjøpesen-
ter, kl. 13–18.
Vi oppfordrer alle medlemmer som har 
mulighet til å komme på årsmøte for 
å være med å planlegge lokallagets 
aktiviteter, komme med nyttige innspill 
og inspirere styrenes videre arbeid. 

Årsmøte i Region Oslo og Akershus, 22. 
mars, kl. 18 i NAAFs lokaler. Delegater til 
årsmøtet velges på storlags- og lokalfo-
reningsårsmøtene.

Kursrekke om matallergi og matintole-

Grasrotandelen, org.nr: 983 355 765. 
Medlemshefte for 2009/10 med mange 
nyttige tips og spennende aktiviteter er 
å fi nne på www.naafstrl.no. Nytt med-
lemshefte kommer etter planen i april.

Årsmøtet 25. mars. Følg med på hjem-
mesiden vår for mer informasjon om tid 
og sted.

Eksemskole for foreldre 12. februar ved 
St. Olavs hospital. Kontakt regionkon-
toret for informasjon. Det blir også 
eksemskole i april og juni.

Familieseminar på Dovre� ell 19.–21. 
mars. Familiehelg med allergivennlig 
mat, interessante foredrag for voksne og 
aktiviteter for barn i alle aldre. Fortsatt 
ledige plasser. Vi fortsetter også vår 
Lungerehabilitering på Selli Rehabilite-
ringssenter i Klæbu. Det gjelder både 
nye grupper og oppfriskningsgrupper. 
Pasienter fra andre fylker kan også delta 
her.

Samtalekvelder for foreldre med barn 
som har astma, allergi og/eller eksem. 
Foreldregruppe både i Klæbu og Meldal. 
Kontakt regionkontoret for informasjon. 
Det vil bli fl ere arrangementer i løpet av 
året, blant annet markering av NAAFs 
50-årsjubileum, så følg med på vår 
nettside www.naafstrl.no.

Har du tips eller idéer til ting vi kan gjø-
re, eller savner noe, kontakt regionkon-
toret, tlf: 72 83 10 04 / 922 87 146 eller 
e-post region.sor.trondelag@naaf.no.

Årsmøte i Region Telemark blir avholdt 
på kontoret i Blekebakkvn.1, Skien 
mandag 22. mars kl.18.30. 
Medlemmer i NAAF region Telemark 
er invitert til kurs og alpinweekend for 
voksne og barn 12.–14.mars på Straand 
Hotel i regi av NAAF Region Vestfold. 
Påmelding til NAAF region Telemark. 
Det planlegges en familietur til Kiel i 
april. Interesserte bes henvende seg til 
regionskontoret.

Likemenn søkes. Vi trenger fl ere frivil-
lige likemenn. Kursing vil bli gitt. For 
nærmere informasjon om likemenn og 
informatører i ditt nærmiljø, kontakt 
regionskontoret eller se liste over 
likemenn / informatører under Region 
Telemarks lokale side på www.naaf.no.

NAAF Telemark storlag 
Årsmøte blir avholdt på kontoret i 

Region Vest vil i 2010 ha fokus på fysisk 
aktivitet, medisinbruk og kosthold. For 
nærmere informasjon om likemenn og 
informatører i ditt nærmiljø, kontakt 
regionskontoret eller se liste over like-
menn/ informatører på vår lokale side 
på www.naaf.no.

NAAF Region Vests legat: Inntil kr.2.500 
deles ut til kurs og informasjon rettet 
mot medlemmer, eller til rekreasjons- / 
behandlingsopphold i inn og utland. 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
Regionskontoret NAAF Region Vest. Søk-
nadsfrist 15. februar. Søknaden sendes 
NAAF Region Vest, Vestre Strømkaien 9, 
5008 Bergen eller region.vest@naaf.no

For personer med kronisk sykdom 
er god opplæring og mestring av 
sykdommen like viktig som medisinsk 
behandling. For å lykkes med å skape 
gode læringstilbud er det vesentlig at 
helsepersonell og brukere samarbeider 
om planlegging, gjennomføring og 
evaluering av tiltakene. De fl este LMS 
i regionen arrangerer diverse kurs for 
astmatikere og kols-pasienter.

Oversikt over LMS i Region Vest: 
Stavanger, tlf: 51 51 30 82. Haugesund, 
tlf: 52 73 28 80. Odda, tlf: 53 65 11 37. 
Bergen, tlf: 55 97 47 80. Voss, 
tlf: 56 53 38 42. Førde, 
tlf: 57 83 98 70. Florø, tlf: 57 75 11 32. 

Voss og Omland AAL 
Treningsgruppe for astma- og lungesju-
ke, med fysioterapeut Ingvild Teigen på 
Gjernes skule hver tirsdag kl. 17–18. Det 
er god plass til nye også, bli med på en 
positiv treningsøkt! 

Sandnes AAF
Årsmøte 9. februar kl. 19 hos Sægrov, 
Glassperleveien 1.

Bergen og omegn AAF 
har 50-års jubileum i 2010. Dette 
markeres med forskjellige aktiviteter 
for våre medlemmer. Følg med på vår 
hjemmeside www.baaf.no. 

Årsmøte avholdes tirsdag 16. februar kl. 
19–21 i FFOs lokaler, Vestre Strømskaien 
9. Saker til årsmøtet må være styret i 
hende senest 16. januar. Kan sendes pr. 
post til leder Elin Brodahl, Markaneset 
84, 5251 Søreidgrend eller på e-post: 
e.brodahl@hjemme.no.

Se vår hjemmeside www.baaf.no for 
mer informasjon. 

ranse i mars/april. Nedre aldersgrense 
12 år. 
3. mars - Teorikveld. Matallergi og matin-
toleranse, NAAFs lokaler, v/ ernæringsfy-
siolog Hege Berg-Jensen, 
kl. 18.30–20.30. 
17. mars - Praktisk matlaging, skolekjøk-
kenet på Sogn VGS i Oslo.
14. april - Praktisk matlaging.
21. april - Praktisk matlaging.
Alle tre kvelder er minus melk, egg og 
gluten og andre ting deltakerne ikke 
tåler. Vi baker og lager middagsmat med 
kokk Tommy Dypvik som instruktør. 
Kurset koster kun kr 600 for medlemmer. 
Påmelding til regionssekretæren.

På tå hev, ballettkurs for 4–6 og 7–10 
år er i gang i Trikkehallen på Kjelsås. 
Påmelding til Den Norske Ballettskolen 
på www.dnbs.no. NAAFs barnemedlem-
mer får 40% redusert pris. Dette gjelder 
også DNBS andre kurs.  

På vår lokale hjemmeside ligger nå alle 
avtaler regionen og de lokale forenin-
gene og storlagene har. Eksempelvis 
Friskis & Svettis, Skullerud sportsenter, 
Den Norske Ballettskolen, Gjestad 
svømmehall og Svømming på Sørum. 
Reduserte priser for medlemmer.

Øvre Romerike Storlag
Årsmøte, 9. februar kl. 19 på Gladbakk 
Aktivitetssenter, Råholt. Alle medlem-
mer er velkomne. Bading på Gjestad, 
Jessheim, lørdager kl. 12–14 (Ikke i 
skolens ferier). Tilbudet er for barn og 
barnefamilier, kr 20/10, kontakt Espen 
Mørk, tlf: 988 18 892, husk medlemskort. 

Nedre Romerike Storlag
Årsmøte, 11. februar kl. 18.30 på Sørum 
Sykehjem, Hyggelia 3. Alle medlemmer 
er velkomne. Rimelig svømmetilbud på 
Sørum Sykehjem hver fredag. Påmel-
ding til Mette Bergman, tlf: 21 68 18 45, 
mette@bergmanfam.net

Asker/Bærum storlag
Årsmøte, 18. februar, kl. 18 på Lærings- 
og mestringssenteret ved Bærum 
sykehus. Alle medlemmer er velkomne.

Follo Storlag
Årsmøte, 3. februar kl. 19 i Waldermar-
høy, Waldermarhøyveien 13, Ski. Alle 
medlemmer er velkomne. Regionen 
bistår med koordinering og hjelp til 
burotaksjonen i juni, men trenger 
hjelpende hender underveis. Vil du være 
med? Kontakt regionssekretær eller Jan 
Pretorius (regionsstyremedlem fra Follo) 
og meld deg til tjeneste.

Groruddalen AAF
Årsmøte, 15. februar kl. 18. Brobekkveien 
eldresenter, Brobekkveien 53. Alle med-
lemmer er velkomne. 

Oslo AAF
Årsmøte, 17. februar kl. 18 i NAAFs loka-
ler. Alle medlemmer er velkomne. 

Blekebakkvn.1, Skien, onsdag 10. mars 
kl.18.30. Forslag til årsmøtet må være 
sendt til styret innen 24. februar. 
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fortsatt ledige plasser så meld dere på til 
kontoret snarest.

Vi ønsker å få på plass medlemmenes 
e-postadresser og oppfordrer alle som 
har/bruker e-post til å sende sin adresse 
til kontoret. De som sender den innen 
mars, eller som allerede har sendt, vil 
være med i trekningen av en premie. 
Trekningen vil bli foretatt på årsmøtet til 
Regionen. De som har registrert e-post 
adressen vil få beskjed om at de er med 
i trekningen. 

Vil du hjelpe til i forbindelse med ulike 
arrangementer? Vi trenger noen til å stå 
på stand, informatørarbeid og å være 
likemenn. Er du interessert, ta kontakt 
med kontoret. All hjelp er god hjelp.
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Nobø miljøovn Myk og miljøvennlig varme

NOBØ MILJØOVN er utstyrt med 
en elektronisk termostat som 
sørger for lun og jevn varme, og 
gjør at luften ikke føles tørr og 
ubehagelig. Ovnen egner seg 
derfor godt for astmatikere og 
allergikere.

NOBØ MILJØOVN
- har avrundede hjørner 
 og myke former
-  gir lun, behagelig varme
-  kan styres av ulike 
 energispare systemer
-  består av resirkulerbare 
 komponenter

Nobø miljøovn er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund.

Glen Dimplex’ produkter selges av ledende elinstallatører over hele landet.
Les mer på www.glendimplex.no
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Effektiv og mild 
for tørr hud!
Decubal er helt uten parfyme og fargestoffer og kan 
brukes av hele familien. De milde produktene inneholder 
kun rene, enkle ingredienser som pleier og gjenoppbygger 
huden fra topp til tå. Decubal brukes også forebyggende
eller som supplerende pleie i forbindelse med lett eksem 
eller psoriasis.

BLI
MEDLEM

NÅ!
www.decubalpluss.no

 Gratis vareprøver
 Gratis eksperthjelp

Eksper ten på tørr  hud 



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

    E-post: monam@naaf.no

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

    E-post: naafvest@online.no 
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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?

Grasrotandelen, org.nr: 971 248 025. 
Årsmøte for regionen blir i uke 12. Følg 
med på hjemmesiden til regionen for 
lokallagenes årsmøtedatoer.

Art Norge Klinikken, Helsehuset i Moss, 
har gruppetrening for lungesyke. 
Kondisjons- og styrketrening i tillegg 
til undervisning i ulike pusteteknikker. 
Kontakt fysioterapeut Heidi Granøe 
Abantao, tlf: 69 25 00 35 / 92 88 24 15, 
heidi@artklinikken.no. 

Regionen inviterer til et sex- og samlivs- 
kurs, for foreldre med kronisk syke 
barn, 10.–11. april på Rica City Hotell i 
Fredrikstad. Foredragsholder er sexolog 
og familieterapeut Thomas Johannes-
sen. Pris pr. person kr1500 for kurs og 
opphold med helpensjon. Påmelding 
til regionskontoret, region.ostfold@naaf.
no, tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91. Venn-
ligst oppi matallergi eller andre spesielle 
behov i forbindelse med påmeldingen. 
Først til mølla!

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

    E-post: naafvest@online.no 

Grasrotandelen, org.nr: 971 321 725. 
Årsmøte avholdes 24. mars kl. 19 i 
Eikhallen, Jutulveien i Tønsberg

Informasjons- og skiweekend, 12.–14. 
mars på Quality Straand Hotell, Vrådal 
i Telemark for voksne med ektefelle /
samboer /barn og foreldre /barn /
besteforeldre fra Vestfold, Telemark og 
Buskerud. Aktivitører leker med barna 
som er inne når kurs pågår. Det vil bli 
holdt legeforedrag om astma, allergi, 
eksem, KOLS og inneklima. Ungdom-
mene kan være i slalåmbakkene hele 
dagen, og vi lover en spesiell lørdags-
kveld for dem. Medlemstilbudspris for 
kurs m/ overnatting og full pensjon 
fredag–søndag. Påmelding snarest til 
NAAF Region Vestfold, tlf: 33 06 39 50, 
region.vestfold@naaf.no eller Mette, tlf: 
92 43 34 67, mette@rtp.no

Organisasjonskurs for styrene i regi-
onslag og lokallag i Vestfold, Buskerud 
og Telemark avholdes på Kragerø Spa 
24.–25. april.

Tur for barnefamilier til Valle Marina 
går fra 25. august til 9. september. 
Påmelding til reiseleder Anita Kolseth 
Olsen, roarol@online.no, tlf: 990 43 832. 
Vi har 10 leiligheter, hvorav fem allerede 
er booket. Man bestiller fl ybilletten selv. 

Priser for medlemmer: 1 pers 26 €, 2 
pers 34 €, 3 pers 48 € og familiepris 53 € 
(2voksne og to barn) pr. døgn.
 
Larvik AAF 
Grasrotandelen, org.nr: 993 190 160. 
Årsmøte avholdes 4. februar, kl. 18.30 
på Bøkeskogen Eldresenter. Bading på 
Kysthospitalet i varmt vann for voksne 
og barn hver torsdag kl. 18–20. Det er 
bare å møte opp, medlemmer betaler 
halv pris. Gratis for barn. Finn Halvorsen 
reiser rundt og informerer om astma, 
allergi og eksem i barnehager og skoler. 
Ta kontakt, tlf: 33 18 42 08.

Sande� ord AAF
Grasrotandelen, org.nr: 984 012 314. 
Årsmøte 15. februar kl. 19 på Forsmann-
senteret. Treningstilbud for medlemmer 
på Thorøya Helsepark, alle dager 
kl. 06–24. Kr 540 for tre måneder, 
kr 1 080 for seks måneder, tlf: 33 44 82 
05. Bading for voksne i varmtvannsbas-
seng og anledning til bruk av vanlig 
basseng i Svømmehallen i Bugården 
hver tirsdag kl. 14.45–16. Påmelding, tlf: 
33 47 29 29. Treningsgruppe for lunge-
syke på Hvidtgården v/ fysioterapeut 
Stig Eidhamar. Torsdager kl. 10–11, og 
neste gruppe kl. 11–12. Henvendelser til 
Stig, tlf: 97 08 03 91

Tønsberg og omegn AAF
Grasrotandelen, org.nr: 879 559 022. 
Årsmøte 12. februar kl. 18 på Odd Fel-
low. Foreningen vår fyller 50 år denne 
dagen og vi ønsker å feire med en 
jubileumsfest i tillegg til møtet. Festen 

blir kl. 19 på Odd Fellow. Medlemmer kr. 
200. Bindende påmelding til Noomi, tlf. 
33 32 50 59 / 92 83 02 24, eller Britt, tlf: 
33 32 40 20 / 45 41 21 52. Alle medlem-
mer er velkomne. Treningsgruppe for 
voksne med lungelidelser på Activ 
Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70. 

En gang til høsten vil vi også arrangere 
kurs for foreldre med barn med Eksem. 
Kontakt regionskontoret for informa-
sjon. Regionen ønsker dessuten et tilbud 
for medlemmer 15–35 år. Vi arrangerer 
faglige kurs og sosiale aktiviteter med 
det formål at medlemmer skal lære mer 
om sin egen sykdom og bli kjent med 
jevnaldrende med tilsvarende plager. Alle 
regionens medlemmer i denne alders-
gruppen bes ta kontakt med regionskon-
toret for mer informasjon.

Alle som ønsker å gjøre en viktig og frivil-
lig jobb for regionen bør ta kontakt med 
oss. Se NAAF Region Østfold sine hjem-
mesider for øvrig informasjon. Ta også 
kontakt med regionskontoret, dersom 
det er behov for informasjon i skoler og 
barnehager m.m. Regionskontoret kan 
stille opp på foreldre- og ansattemøter.

Indre Østfold lokallag
har kjøpt billetter til forestillingen 
Frustrerte Herrer, i Askim, Kulturhuset 4. 
februar, kl. 20. Medlemspris kr 100,- per 
person. Informasjon eller påmelding, 
kontakt Leder Leni Isaksen, 
tlf: 95 96 26 14. Først til mølla! 



Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

NYHET!

INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

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.
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