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Nyhet Jif tørrmopp
miNdre støv – miNdre allergi

Nye Jif Tørrmopp er nå mykere og 
tykkere enn før.

Derfor anbefales Jif Tørrmopp av 
Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Original, PANTONE colors 
(with overprint)
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Har du alvorlige astmaplager må du vurdere å 
flytte fra de mest forurensede bystrøkene,  
advarer Folkehelseinstituttet. Men skal vi vike 
for biltrafikken? Ikke Sona i alle fall! 

Hva er forskjellen? Symptomene kan være svært 
like. Man snakker om ekte allergi – men det betyr 
vel ikke at overfølsomhet er uekte?  

Adrian på 3 år har hatt en alvorlig matallergi- 
diagnose siden han var 3 måneder. Det betyr en 
hverdag preget av planlegging og atter planlegging. 

Alkohol forsterker allergiske  
reaksjoner. Det er i grunnen ikke  
påvist gjennom forskning – den 
typen forskning blir fort kinkig –  
det er bare noe helsefolket vet...  

Gambler med helsa vår

Allergi eller overfølsomhet

Mamma Anja forteller

Alkohol  
trigger allergi
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(bilde med pil) 
Sona (13) flytter ikke.

(illustrasjonsbilde – med 
pil?)
Trigger allergi

11

Barn vil helst delta i bursdager, bar-
nehage- og skolearrangementer uten 
å føle seg annerledes og utenfor. 
Med enkle tips og råd kan 
et bursdagsarrangement 
tilpasses alle. 

Allergitrygg 
bursdagsmeny
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Hvor mange parfymer har du på deg om gangen?

Parfyme kan øke risikoen for allergi. Allikevel finner du parfyme i utallige kremer, såper, 
vaskemidler og rengjøringsmidler. Men det er som du vet ikke parfymen som vasker rent, 
gjør huden myk eller pleier babyen din.

Du kan faktisk velge å helt unngå parfyme. Neutral har utviklet en hel serie produkter til 
kroppspleie, vask og baby. De er fulle av gode og virksomme ingredienser som rengjør 
og pleier. Dessuten hjelper de deg og familien din å trygt unngå parfymer og andre 
unødvendige tilsetningsstoffer, som kan øke risikoen for allergi.

Du kan gjøre din egen allergisjekk med det samme. Les mer på www.parfymefrisone.no. 
Der kan du se hvor enkelt du kan utvikle dine egne parfymefrie soner hjemme.

Neutral – holdning til følsom hud

ALLERGI SJEKKET

De fLeste Av NeutrAL’s 
ProDukter er svANeMerkeDe 
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Lufta er for alle - dessverre

Tidsskrift for Norges Astma- og Allergiforbund
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Lufta er for alle, skrek vi i min barndom. Og et slikt utrop 
kunne man freidig følge opp med å vifte med fingrene bare 
millimeter fra nesa til en klassekamerat for virkelig å under-
streke konsekvensene av denne erklærte rettigheten. 

Det er mye vakkert og vidunderlig her i verden – og det er så 
bitterlig urettferdig fordelt. 

Der noen har hus og hjem, trygghet og materielle goder har 
andre usle kår, lite eller ingenting. Hammock for en – håp-
løshet for en annen. Myke senger og nattaeventyr for noen 
– hjemløshet og frykt eller overgrep for andre. Feriepenger 
versus fallitt. Grillkos, grønne plener og få bekymringer ut 
over gressklipp og kalorier for en, bekymring for hvor neste 
måltid skal komme fra for andre. Skoletretthet, bråk og læ-
rerforakt i en del av verden og brennende, urealistiske ønsker 
om skolegang på en annen side av kloden. Velferd, ytelser og 
rettighetsbevissthet mot null, niks og nada.

Ja, heldige er de av oss som kan stenge verdens nød ute og 
nyte våre privilegier i fred. Ikke for det. Mange har en sterk 
sosial rettferdighetssans og vil gjerne dele og gjøre bot for 
urett, endre på skjevheter og stoppe ødeleggende mennes-
kelig atferd. Men det er ikke alltid så enkelt. Å ville vel er ikke 
like enkelt som å gjøre noe riktig – og viktig. Det er vrient å 
finne gode løsninger som ikke bøter på en feil ved å erstatte 
den med en ny. Og å gjøre noe som har en verdi utover den 
enkelte velgjørers velmente behov for å føle at man har gjort 
noe viktig.  

Men etter at all rikdom er samlet 
innenfor hus- og hyttevegger, bak 
lukkede bildører og bak forheng til 
førsteklasses flyseter, inngjerdede 
strandlinjer og private strender –  
etter alt dette, er det likevel en ting vi pent må dele selv om 
vi gjerne skulle sluppet. Luft. For som i min barndom er lufta, 
irriterende nok, for alle.

Ha ha, hadde jeg nær sagt, men da tok jeg vel raskt mun-
nen for full. Luft, enten den er god eller dårlig, er og blir en 
fellesnevner. God luft deler vi gjerne, men den dårlige…? 
Man kunne kanskje sett for seg en tilværelse stengt inne bak 
gjennomventilerte tak og murer beskyttet mot forurensning, 
men det er en lite attraktiv måte å nyte særordninger på, 
eller? Minner mer om fengsel eller science fiction filmer med 
vedvarende dårlig vær og en hang til sorte skinngarderober, 
enn et privilegium?

Så når jeg sjekker luftkvaliteten på nettet og ser røde,  
illevarslende kuler spredt ut over Norgeskartet føles det som 
å være tilbake i barndommen hvor en eller annen irriterende 
klassekamerat igjen vifter deg opp under nesen og frenetisk 
roper: Lufta er for alle, lufta er for alle!

Ja, dessverre. Den er det…

Lay out
Morten Rugtveit - www.mgt.no

Trykk
07 Aurskog a.s, Aurskog

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsskap 
kr. 350. Kun abonnement koster kr. 375 

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 
26. januar

Neste utgivelse
AstmaAllergi 2/11 kommer uke 13
Manusfrist er 10. mars
Materialfrist for annonser er 16. mars 

AstmaAllergi har 67.000  
lesere pr. utgivelse.
Fagpressens leserundersøkelse 2008

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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Sona (13) og moren Kari Marte Føinum liker å være 
aktive på fritida, og lar seg ikke stoppe av vinterkulda.
Jeg pleier å spille spiss, det hender det blir noen mål, ja,  
forteller Sona, som spiller på Vålerengas J14-lag.



Den kalde vinteren vi har hatt i år, 
kombinert med mye biltrafikk, har ført til 
at Forurensingslovens fastsatte grense-
verdier for luftkvalitet er blitt brutt, både 
i Oslo, Bergen og Trondheim. Høiskaar i 
NAAF mener myndighetene ikke tar det 
ansvaret de er pålagt, når de lar dette 
skje gang på gang. 

– Politikerne kvier seg for å sette i verk 
strakstiltak, fordi det vil være upopu-
lært. Men de har et ansvar for befolk-
ningens helse, og kan ikke bare sitte og 
vente. Datokjøring og rushtidsavgift vil 
definitivt være effektive tiltak for å få be-
dret luftkvaliteten på de verste dagene, 
mener Høiskar.

Avdelingsdirektør Per Schwarze i Fol-
kehelseinstituttet er også bekymret for 
luftkvaliteten i Oslo. 

– Mennesker som opplever at de blir 
veldig plaget av dårlig luftkvalitet, bør i 
samråd med sin lege vurdere om det er 

– Gambler med helsa vår

Lokale og nasjonale myndigheter gambler med befolkningens helse  
når de til stadighet lar grenseverdiene for luftkvalitet bli overskredet, 
mener Britt Ann Høiskar, fagsjef uteluft i NAAF.

tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / TORE FJELD                                                                          

forsvarlig for dem å oppholde seg i Oslo 
om vinteren.

Schwarze understreker at dette ikke 
gjelder mange, men det kan være noen 
som er svært alvorlig rammet av astma 
eller andre luftveissykdommer som ikke 
har godt av bylufta.

– For de aller, aller fleste astmatikere 
er det trygt å bo i byen, mener han.

Britt Ann Høiskar i NAAF er ikke ube-
tinget enig i dette:

– Det at Folkehelsa går ut og sier at 
noen bør flytte fra byen om vinteren, vi-
ser tydelig hvor alvorlig luftforurensings-
problemene er. Andelen barn som får 
astma og allergi øker stadig, uten at man 
kan forklare hvorfor. Vi tror uteluften er 
en av faktorene som bidrar til denne øk-
ningen. Bedre luftkvalitet er svært viktig 
for å forebygge mange ulike helseproble-
mer hos en stor andel av befolkningen. 

Dieselbiler vekk
For å få bedre luftkvalitet på lengre sikt, 
er fagsjefen krystallklar på hva som må 
til: Avgiftspolitikken må endres slik at det 
blir mindre attraktivt å kjøpe dieselbi-
ler – til fordel for små bensinbiler og 
hybridbiler.

– Det er ingen tvil om at dieselbiler 
står for en betydelig del av den helseska-
delige luftforurensingen lokalt i de store 
byene. Avgiftspolitikken ser ensidig på 
CO2-utslipp, og tar ikke hensyn til utslipp 
av NO2 og svevestøv. Dieselbilene må ut 
av trafikken, så enkelt er det, poengterer 
Høiskar.

Per Schwarze i Folkehelseinstituttet 
tror problemene med luftforurensing 
langt på vei vil være løst innen 10 års tid 
– dersom det ikke blir vesentlig økning i 
biltrafikken. 

– Med en nyere og renere bilpark vil 
luften bli bedre, sier han.

For å sikre at utviklingen går i den 
riktige retningen,utfordrer han også 

politikerne til å sette seg mer ambisiøse 
mål enn de nåværende grenseverdiene i 
Forurensingsloven. 

– Klima- og forurensingsdirektorat har 
i samarbeid med Folkehelseinstituttet ut-
arbeidet noen luftkvalitetskriterier, som 
kun er basert på helse. Disse er langt 
lavere enn grenseverdiene. Hvis vi kom-
mer ned på så lavt nivå, vil luftkvaliteten 
være så god at den ikke er helseskadelig 
for noen. Det vil være en utfordring å nå 
disse målene, så det ligger nok frem i tid, 
mener Schwarze.

Også på kort sikt er det mulig å sette i 
verk tiltak som vil ha positiv effekt – der-
som de ansvarlige myndigheter vil. 

– Innføring av piggdekkavgift, samt 
miljøfartsgrenser om vinteren, har vist 
seg effektivt for å få bort noe av sveve-
støvet, mener Schwarze.

Sykling ved motorveien
Men inntil dette skjer, oppfordrer han 
bybefolkningen til å ta sine egne for-
holdsregler mot luftforurensing:

– Selv om du ikke blir syk eller på an-
nen måte plaget av forurensingen,  er 
det klokt å unngå å oppholde seg ved 
sterkt trafikkerte veier på de dagene 
det er verst. Jeg ville ikke ha syklet langs 
motorveien – men heller funnet et annet 
sted å sykle. 

Han mener imidlertid at det ikke er 
noen grunn til å holde alle astmatikere 
inne, dersom de ikke har erfart at de blir 
verre av sykdommen ved å oppholde seg 
utendørs. 

– Det er ingen tvil om at luftforuren-
singen i Oslo bør reduseres. Men vi har 
likevel ikke i nærheten de samme foru-
rensingsproblemene som de har i virkelig 
store byer som Los Angeles, Dehli og 
Tokyo. Der blir en hvit skjorte svart av 
svevestøv i løpet av noen timer. Så ille er 
det heldigvis ikke i norske byer, avslutter 
Schwarze.
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Luftforurensing:
........................................................................                     

l CO2 – karbondioksid: Slippes ut  
 ved forbrenning av fossilt brensel,  
 og bidrar til global oppvarming, men  
 har liten eller ingen effekt for  
 menneskers helse.
l NO2 – nitrogendioksid: Kommer  
 for en stor del fra utslipp fra  
 dieselbiler. Det er påvist sterk  
 sammenheng mellom å puste inn  
 NO2 og astma- og allergisymptomer.
l Svevestøv: Kommer i hovedsak  
 fra eksos og vedfyring, men også fra  
 partikler som virvles opp fra  
 veibanen under kjøring. Det er  
 bevist at det å puste svevestøv ned  
 i lungene, kan føre til alvorlige  
 helseproblemer for personer med  
 astma, kols, luftveisproblemer og  
 hjerte- og karsykdommer. 



Generalsekretærens

HJØrne

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF

”Sint på byråden!” Det var tit-
telen i et intervju med meg i dagsavisen 
for ikke lenge siden. Bakgrunnen var 
luftforurensningssituasjonen i norske 
byer og byråd Jøran Kallmyr i Oslo sine 
mange spesielle uttalelser i saken. Ja, 
jeg var sint og er egentlig det enda!

Nå skal man ikke være sint hvis man 
vil oppnå resultater. Ja, jeg vet det, men 
av og til så er det vanskelig å holde følel-
sene tilbake. Hva er det som har gjort 
meg sint? Er det at lufta er så dårlig at 
folk blir syke? Ja, det burde kunne være 
det. Faktisk er det slik at nivåene av 
forurensning vi utsettes for i våre byer 
er så høye at ikke bare blir de som har 
plager verre, men nye personer vil utvi-
kle sykdommer de må leve med resten 
av livet. Vi har flere nivåer av forurens-
ning som myndighetene skal forholde 
seg til. For å ta nitrogendioksid, gassen 
som er skadelig for luftveiene så er et 
nivå mellom 10–20 µg/m3 nok til at 
våre grupper blir sykere og for eksem-
pel lettere utsatt for infeksjoner. Det er 
dokumentert gjennom en stor kana-
disk undersøkelse. Luftkvalitetsnivået 
som Folkehelsa vil vi skal overholde av 
hensyn til folks helse er på 100 µg/m3. 

Når myndigheter svikter, byråder mangler  
kunnskap og næringsliv viser vei

Nasjonale mål for luftkvalitet vedtatt 
av miljømyndighetene er 150 µg/m3 
maks 18 timer per år. Og det bindende 
regelverket i Europa som er en del av 
Norsk regleverk, er maks 18 timer av 
200 µg/m3 per år.  I Bergen var det for 
eksempel 195 timer over 200 i året som 
gikk. Og med maksverdier over 350 µg/
m3. Vi har med andre ord nivåer i Norge 
langt over det som det maksimalt er lov 
å eksponere befolkningen for. Grunn 
nok til å bli sinna egentlig.

Eller ble jeg sint for at ingen forstår 
at dieselbiler forurenser så utrolig mye 
mer enn andre biler og at vi har advart 
mot det lenge uten at noen gjør noe 
med det? Det altså slik at dieselbiler 
slipper ut minst 50 ganger mer nitrogen-
dioksyd enn det bensinbiler gjør! Femti 
ganger! Og vi har øket antall dieselbiler 
fra under 10 % for 15 år siden til at de 
utgjør 75 % av nybilsalget i 2010. Og så 
lurer noen på hvorfor lufta blir så dår-
lig? Fakta har vært der hele tiden og de 
nye hybridbilene går det faktisk mange 
hundre av på en tilsvarende dieselbil 
i utslipp av nitrogendioksyd og faktisk 
også veldig lave klimautslipp. Det at vi 
ikke stimulerer mer til å vri bilkjøpene 

mot de minst forurensende bilene er 
nok til å gjøre meg sinna.

Nei, faktisk så ble jeg mest sint for at 
byråden sa – ”Oslo-lufta generelt er ikke 
dårlig. Den er bedre enn på lenge. Det 
er ikke slik at det ligger et teppe med 
dårlig luft over Oslo. Det er enkelte ste-
der langs hovedveiene som er proble-
met. Det er ingen problemer med lufta i 
Oslo sentrum.” sitat slutt.

Jeg blir sint når den som er ansvar-
lig politiker i vår hovedstad tydeligvis 
ikke har peiling på hva han uttaler seg 
om! Jeg blir sint fordi han ikke forstår at 
ved ikke å iverksette tiltak for å hindre 
overskridelser bryter han loven!  Og 
dermed kommer til å påføre mange 
unødvendige helseplager. Jeg kan forstå 
dumskap, manglende kunnskap og 
manglende vilje til å handle, men det at 
ansvarlig byråd ikke kjenner regleverket 
og ikke forstår at han ikke kan velge å 
gjøre tiltak eller ikke, det er skremmen-
de, utilgivelig og veldig urovekkende for 
fremtiden. Og da blir jeg sint og enda 
mer tent på at NAAF skal tvinge frem at 
våre politikere ikke kan slippe unna med 
en slik holdning. Lufta må bli bedre og 
politikerne skal tvinges til å handle selv 
om de er kunnskapsløse og uansvar-
lige. Like sint enda, tja, i hvert fall klar til 
kamp! /

”Jeg kan forstå dumskap, manglende kunnskap og manglende vilje til å handle, men det at 
ansvarlig byråd ikke kjenner regleverket og ikke forstår at han ikke kan velge å gjøre tiltak eller 
ikke, det er skremmende, utilgivelig og veldig urovekkende for fremtiden.”
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– Jeg blir kanskje litt fortere 
sliten enn de andre jentene 
på laget. Det hender jeg får 
astmaanfall på trening. Ikke 
hver gang, men kanskje en 
gang i uka. Da tar jeg meg 
en pause i fem minutter og 
puster inn litt Ventolin, så er 
jeg klar igjen.

13-åringen Sona fra 
Kampen i Oslo spiller på et 
av Vålerengas jentelag. Med 
treninger tre ganger i uka i 
tillegg til kamper, har den 
unge astmatikeren et aktivt 
liv. Verken hun eller moren 
Kari Marte Føinum ser noen 
grunn til å la astmasykdom-
men legge begrensninger på 
livet. 

– Jeg er overbevist om at 
det er veldig bra for Sona å 
trene. Astmaen er blitt klart 
bedre de siste årene, jeg tror 
det har en sammenheng med 
treningen, sier Kari Marte.

Datteren bekrefter dette:
– Jeg får anfall mye sjeld-

nere enn før. Og legen min 
sier jeg i beste fall kan trene 
vekk astmaen!

Medisiner hver dag
Sona har ikke en veldig 

alvorlig form for astma, men 
hun er avhengig av å ta me-
disiner hver dag for å holde 
sykdommen under kontroll. 
Hun har alltid med Ventolin 
når hun er på trening. Det 
har også fotballtreneren, for 
sikkerhets skyld. Men utover 
det, lever hun akkurat som 
andre, aktive 13-åringer. 
Hun og moren har også fått 
med seg debatten rundt om 
astmatikere bør flytte ut av 
Oslo for å unngå å puste inn 
forurenset luft. Men dette 
er ikke noe de har tenkt så 
mye på.

– Vi kan jo ikke bare flytte! 
sier Sona, og som ikke levner 
noen tvil om hva hun mener 
om den saken.

– Hun blir egentlig ikke 
noe verre av astmaen om 
vinteren enn for eksempel 
om våren. Jeg føler ikke at 
det er noen grunn til å ikke 
bo i byen, selv om Sona har 
astma. Man kan få høysnue 
av å bo på landet også, sier 
Kari Marte.

Mor og datter er likevel 
enige om at noe bør gjøres 
for å redusere luftforurensin-
gen i Oslo:

– Mindre trafikk og færre 
biler ville hjulpet, mener 
Sona. 

– VI har ikke bil, så vi 
bidrar i hvert fall ikke til den 
forurensingen. Men kollek-
tivtransporten kunne nok 
vært bedre utbygd, for å få 
bort mer av biltrafikken, sier 
Kari Marte Føinum. /

www.naaf.no  /  9www.puls-norge.no 

SteriSol® 
SenSitive SyStem

√  Uten konserveringsmiddel
√  Uten parabener 
√  Uten parfyme
√  Uten fargestoffer
√  Allergitestet
√  Også for tørr og sensitiv hud

9 av 10 sykehus velger Sterisol®. 
nå er den nye Sterisol® Sensitive System 

tilgjengelig for deg som er bevisst på 
sunn hud- og hårpleie.

Produktene kan kjøpes i:
- Alle Boots apotek og Alliance apotek
   - www.boots.no
- Banda Bandagistbutikker

Fotballjenta Sona (13) har hatt astma 
siden hun gikk i barnehagen – men lar 
seg ikke stoppe av det. Det er i hvert fall 
helt uaktuelt å flytte ut av byen!

Et helt normalt liv  
– med astma
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For mange er melkefritt livsviktig, mens andre 
velger det for å føle seg bedre.  Stadig flere 
 velger det fordi de helt enkelt synes det er godt! 
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så 
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt, 
så bra og så godt sortiment som mulig.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte 
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget 
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte 
drikker består også av Soyadrikk Naturell som 
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er 
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og 
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen 
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på 
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, 
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings-
produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 

NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!



Ustoppelig ballerina
fra side 21

www.naaf.no  /  11

 

For mange er melkefritt livsviktig, mens andre 
velger det for å føle seg bedre.  Stadig flere 
 velger det fordi de helt enkelt synes det er godt! 
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så 
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt, 
så bra og så godt sortiment som mulig.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte 
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget 
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte 
drikker består også av Soyadrikk Naturell som 
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er 
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og 
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen 
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på 
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, 
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings-
produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 

NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt! ”Jeg er allergisk”, sier du sikkert, 

hvis kroppen din reagerer på en spesiell 
måte hver gang du er i kontakt med en 
bestemt matvare eller miljøfaktor.  

– Overfølsomhet er samlebegrepet. 
Deretter skiller vi mellom allergisk- og 
ikke-allergisk overfølsomhet, sier Erik 
Florvaag, overlege i klinisk allergologi 
ved Haukeland Universitetssykehus i 
Bergen. Han er også medlem av NAAFs 
legeråd.

Allergisk og ikke-allergisk
En allergisk overfølsomhet kjenneteg-

Allergi eller  
overfølsomhet?

Overfølsomhet er samlebegrepet – men hvordan vet du om du er allergisk eller 
ikke-allergisk overfølsom? Erik Florvaag, overlege i klinisk allergologi forklarer  
hva som er forskjellen på begrepene

tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld                                                                             

nes ved at allergikerens kropp setter i 
gang produksjon av bestemte antistof-
fer (IgE) ved kontakt med det bestemte 
allergenet. En slik reaksjon involverer 
kroppens immunapparat, og kalles ofte 
ekte allergi. De allergiske reaksjonene 
kan variere. Noen får ufarlige, men ube-
hagelige reaksjoner som kløe, utslett, 
rennende nese eller magebesvær. Så 
finnes det de som er så allergiske at de 

går i anafylaktisk sjokk ved en svært 
liten eksponering av det de er allergiske 
mot.  

Dersom du har en ikke-allergisk 
overfølsomhet, er ikke kroppens im-
munapparat involvert. Kroppen danner 
ikke antistoffer (IgE) ved å bli eksponert 
for matvaren eller miljøfaktoren. Denne 
formen for overfølsomhet kalles også 
ofte for intoleranse. Ikke-allergisk over-

Skalldyr, nøtter, klementiner, parfyme, chili-
pepper og fisk – alle disse produktene kan gi 
overfølsomhetsreaksjoner – både allergiske og 
ikke-allergiske.



12  /  Astma Allergi 1 2011

Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no; Relativ risikoreduksjon i studien =53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege. 

Canoderm® 5 % krem (karbamid) , Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker. 
Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpefl aske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne fl ere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris fi nnes 
på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige forpakninger oppfyller legemiddelformålene.

ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO. www.aconordic.com

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden. I tillegg til å ha en 
mykgjørende e� ekt har det også vist seg at Canoderm kan forlenge de eksemfrie periodene 
hos personer med atopisk eksem. Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter 
ble fulgt opp. 50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre 
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke � kk noen mykgjørende behandling.  Daglig 
smøring med Canoderm viste at mediantiden til neste eksemutbrudd var hele 6 måneder 
(180) dager sammenlignet med kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

følsomhet vil ikke gi utslag på allergi-
tester, men symptomene kan likevel 
være svært synlige og meget ubehage-
lige for den enkelte.

Når du er overfølsom
Dersom du har en ikke-allergisk overføl-
somhet, vil det ikke bli positive utslag 
på allergitester. Det betyr likevel ikke at 
det bare er ”noe du innbiller deg”. 

– Ikke-allergisk overfølsomhet kan gi 
synlige og plagsomme symptomer, for 
eksempel i form av hudutslett. Matin-
toleranse kan også gi store magepro-
blemer, kvalme, luftsmerter, diaré og 
lignende, forteller Florvaag.

En stor andel av de som er intole-
rante/overfølsomme, får reaksjoner på 
bestemte matvarer. Det finnes også de 
som har ekte allergi mot disse matva-
rene. Hvordan vite forskjellen?

– Skalldyr er et godt eksempel. Ge-
nerelt er det slik at de som er allergisk 
overfølsomme, vanligvis får symptomer 
allerede ved inntak av en liten mengde 
reker. De vil bli dårlige med en gang. 
De som er ikke-allergisk overfølsomme, 
vil kunne spise en reke eller to uten å 
kjenne noe, men merker det godt hvis 
de spiser store mengder. Det samme 
gjelder melk: De som er allergiske mot 
melkeprotein, må holde seg helt unna 
det. De som har laktoseintoleranse, blir 
vanligvis ikke dårlige selv om de får i seg 
en liten mengde melk, for eksempel i 
kaffen eller i 
en saus. Men 
de kan ikke 
drikke to 
glass melk, 
da kommer 
sympto-
mene.

Florvaag 
sier at over-
følsomhet 
som ikke er 
allergi, kan 
ha mange ulike årsakssammenhenger, 
også psykiske. Det er derfor ofte van-
skelig å diagnostisere. 

Dersom du er ikke-allergisk overføl-
som, er den mest effektive behandlin-
gen vanligvis å unngå å eksponere seg 
for det man ikke tåler. 

Hvis dette ikke er praktisk mulig, fin-
nes det medisiner som demper sympto-
mene. For eksempel antihistaminer og 
kortisonpreparater, eller pustelettende 
medisiner dersom problemet er at du 
blir tett. Det går imidlertid ikke an å 
vaksinere seg mot overfølsomhet, slik 

det går an mot enkelte typer allergi.
Hvis du oppdager at du får reaksjoner 

hver gang du eksponeres for en spesiell 
matvare, plante, luktstoff, etc, lurer du 
sikkert på om du kan være allergisk. For 
matvarer vil det typisk være mistanke 
om allergi dersom du gjentatte gan-
ger reagerer på noe som ikke gir noen 
reaksjon hos de andre som spiser det 
samme mål-
tidet. 

– For 
å kunne 
avgjøre om 
hvorvidt 
det er snakk 
om allergisk 
overfølsom-
het, er det 
en rekke tester man kan ta av pasien-
ten. Det kan være hudtester (prikktest) 
eller at man tar blodprøve som under-
søkes i laboratorium, forteller Florvaag.

Det er imidlertid verdt å merke seg at 
ingen allergitester per i dag er 100 pro-
sent pålitelige. Derfor er sykdomshisto-
rie og reaksjonsmønster svært viktige 
faktorer når man skal diagnostisere 
allergisk overfølsomhet. 

Dersom det viser seg at du har en 
allergisk overfølsomhet, er det en rekke 
måter å behandle dette på, avhengig av 
hva det er du er allergisk mot. Hvis du 
er allergisk mot bestemte matvarer, vil 
det beste være å holde seg unna denne 

matvaren. 
Hvor enkelt 
dette er å leve 
med, kommer 
naturligvis 
an på hvilken 
matvare det er 
du ikke tåler. 
De fleste kan 
leve godt uten 
å spise reker. 
Er du allergisk 
mot egg eller 

melk, krever det mer planlegging og 
praktisk tilrettelegging i dagliglivet for å 
unngå allergiske reaksjoner.

Allergivaksine
Er du allergisk mot pollen eller hus-
støvmidd, vil det i praksis være umulig 
å holde seg helt unna dette. Løsningen 
da blir å bruke medisiner som demper 
symptomene. 

For noen kan det også være aktuelt 
å vaksinere seg mot den bestemte al-
lergien. Allergilege Erik Florvaag mener 
allergivaksine kan være en meget god 

Det er imidlertid verdt  
å merke seg at ingen 
allergitester per i dag er 
100 prosent pålitelige. 
  Erik Florvaag”

Overfølsomhet som ikke 
er allergi, kan ha mange 
ulike årsakssammen-
henger, også psykiske og 
er derfor ofte vanskelig 
å diagnostisere. 
  Erik Florvaag”

løsning for å gi allergikere et bedre liv.
– Det å bli vaksinert mot allergi, er en 

prosess som tar cirka tre år, der man får 
en sprøyte hver 8. uke i hele perioden. 
Dette vil gjøre at du gradvis tilvenner 
kroppen til å tåle det du er allergisk 
mot.

Florvaag forklarer at dette er det 
samme som skjer som når barn ”vokser 

av seg” allergi 
mot egg eller 
melk. Ved 
begrenset 
eksponering, 
vil kroppen 
gradvis bli 
tolerant mot 
allergenet. 

Vaksine er 
særlig aktuelt for pollenallergikere, de 
som er allergiske mot insektsstikk og i 
noen tilfeller husstøv- og dyreallergi-
kere. 

Man regner med at 10-20 prosent av 
befolkningen er pollenallergikere. De al-
ler fleste av disse har i følge Florvaag al-
lergisk overfølsomhet, altså ekte allergi. 
Av den grunn mener han vaksinering 
bør vurderes i langt flere tilfeller enn de 
som blir vaksinert i dag.

– Det er holdepunkter for at tidlig 
vaksinering av allergiske barn, kan gjøre 
at risikoen for å utvikle andre allergier 
blir mindre, sier overlegen. /

NAAFs rådgivningstjeneste:
........................................................................                     

NAAF har et omfattende rådgivningstil-
bud. Sykepleiere, advokater, innekli-
maekspertise, pollenforskere og lege 
besvarer henvendelser. Deler av vårt  
tilbud er forbeholdt medlemmer mens 
andre deler er åpent for alle.

Alle dager (ikke onsdag) kan du kon-
takte oss på tlf. 23 35 35 35 mellom  
kl 9–11 og 12– 14. 

Vi svarer på helsespørsmål knyttet til 
astma, allergi, overfølsomhet, kols og 
eksem. Inneklimarelaterte plager og 
juridiske problemstillinger om mulig 
yrkesskade, erstatning med mer.  
Beplanting og pollenproblematikk  
– ute og inne. 

Benytt dine medlemsfordeler  
– ta kontakt med oss. 
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Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no; Relativ risikoreduksjon i studien =53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege. 

Canoderm® 5 % krem (karbamid) , Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker. 
Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpefl aske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne fl ere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris fi nnes 
på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige forpakninger oppfyller legemiddelformålene.

ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO. www.aconordic.com

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden. I tillegg til å ha en 
mykgjørende e� ekt har det også vist seg at Canoderm kan forlenge de eksemfrie periodene 
hos personer med atopisk eksem. Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter 
ble fulgt opp. 50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre 
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke � kk noen mykgjørende behandling.  Daglig 
smøring med Canoderm viste at mediantiden til neste eksemutbrudd var hele 6 måneder 
(180) dager sammenlignet med kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.



Gratulasjonene var mange, både 
fra inn- og utland, da Matallergiregis-
teret i Norge åpnet sitt internasjonale 
seminar i anledning 10-årsjubileum for 
opprettelsen i år 2000. Registeret har 
ført til større kunnskap om reaksjoner 
på mat, hvilke grupper som blir rammet, 
behandling og oppfølging av pasien-
tene og hvilke matvarer som oftest gir 
reaksjoner, kunne leder Ellen Namork 
fortelle. 

Matallergiregisteret mottar stadig 
flere rapporter fra hele landet om 
tilfeller av matallergi. Rundt 100 000 
mennesker reagerer på ulike typer mat, 
det vil si to til tre prosent av den voksne 
befolkning, med en topp i barneårene 

Matallergiregisteret  rundet tiårsmerket
Matallergiregisteret i Norge har bidratt til å forebygge alvorlige allergiske  
reaksjoner og sikre tryggere mat for matallergikere. 

av / Marianne Monsen                              

og ung voksen alder. Blant de voksne er 
et flertall kvinner (60 %), mens tallet er 
omvendt blant barn: 60 % av de som er 
rammet er gutter, noe som antyder at 
hormoner etter puberteten kan spille 
en rolle.

Nøtter det vanligste allergenet
Nøtter, særlig peanøtter og hasselnøt-
ter, er det vanligste allergenet gjennom 
livet, og mange får også reaksjoner på 
hvete og selleri. Fisk derimot, er det 
få som ikke tåler, både blant barn 
og voksne, mens skalldyr gjør 
entre som et av de vanligste al-
lergenene i ung voksen alder.

Ved siden av reaksjonene 

på nøtter, reagerer barn i første rekke 
på egg, melk, erter, soya og hvete. Data 
viser økende kryssreaksjoner mellom 
pollen og frukt, grønnsaker og nøtter. 

Å overvåke matproduksjonen er 
en viktig del av Matallergiregisterets 
oppgaver. Et voksende problem er 
industriell produsert mat med umer-
kede tilsetninger og rester av allerge-
ner i produksjonen, og nye matvarer, 
importert fra hele verden. Gjennom sin 

virksomhet har 
Matallergi-

registeret 
oppdaget 
to nye al-
lergener 
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Matallergiregisteret  rundet tiårsmerket

Foredragsholdere og ansvarlige ved Matallergiregisterets internasjonale seminar i Oslo: 
t.v.: Martinus Løvik; Sue Hattersley, London; Frans Timmermans, Amsterdam; Ragnhild  
Halvorsen; Ellen Namork; Berit A. Stensby; Berit Granum og Margitta Worm, Berlin.

som er blitt tilsatt maten: lupin – som 
brukes i industriell hvetebakst, og kryd-
deret fenugreek, som særlig blir brukt 
i karri. Begge kan forårsake alvorlige 
kryssreaksjoner hos personer med pea-
nøttallergi, men effektive informasjons-
kampanjer fra Matallergiregisterets side 
har hindret sterk utbredelse.

Felles europeisk register?
Matallergiregisteret er et samarbeids-
tiltak mellom Folkehelseinstituttet, 
Mattilsynet og Veterinærinstituttet, 
finansiert av helsemyndighetene. Fol-
kehelseinstituttet står for den daglige 
driften. Registeret bygger på et frivillig 
meldesystem om alvorlige reaksjoner på 
mat fra leger i førstelinjetjenesten, med 
pasientenes skriftlige samtykke. Beskri-
velse av hendelsen, sykdomshistorie, 
blodprøver og eventuelle matprøver blir 
sendt inn til registeret som på sin side 

melder resultatene vederlagsfritt 
tilbake til legene. 

Først ute med å opp-
rette et matallergi-
register var Sverige 
i 1990. Utover på 
2000-tallet kom 
Norge, Tyskland, 
Sveits, Østerrike 
og Frankrike til. I 

tillegg har Belgia og 
Italia regionale regis-

tre. Men registrene er 
bygget opp på forskjellig 

måte med ulike kriterier for 
data slik at informasjonen ikke så 

lett kan utveksles. 
Nå er imidlertid arbeid i gang for å 

opprette et felles europeisk register.
– Folk er mobile og reiser mye, mat-

varer distribueres på kryss og tvers, mer 
enn før er kunnskap og matallergi viktig, 
understreket Margitta Worm, professor 

ved Charité - Universitätsmedizin Berlin. 
Hun leder en internasjonal ekspertgrup-
pe med mandat å undersøke matallergi-
registre i Europa der Norge er represen-
tert ved Martinus Løvik fra Folkehelsa. 
En utvidet gruppe med deltakelse fra 
flere europeiske land, arbeider nå for 
å opprette et pilotprosjekt med det 
tyskspråklige registreringssystemet til 
grunn, et system som er godt utarbei-
det og som også fungerer elektronisk og 
dermed er svært tilgjengelig.

Sosialt problem
Et felles europeisk matallergiregister 
vil kunne gi informasjon til den enkelte, 
føre til mer nøyaktig merking av mat og 
større kunnskap og interesse for pro-
blemet i samfunnet, noe som vil hjelpe 

den enkelte matallergiker til et tryggere 
og rikere liv, sa Frans Timmermans, 
grunnlegger og president av Nederland 
Anafylaksi Nettverk, som representerte 
pasientperspektivet.

Som far til en datter med matallergi 
trakk han også fram at matallergi er 
ikke bare et medisinsk problem, men 
et sosialt problem i tillegg. Data viser 
at allergiske reaksjoner på mat skjer 
nesten dobbelt så hyppig på kafeer og 
restauranter enn hjemme og på skolen. 
Matallergikere er ikke syke, de blir syke 
på grunn av manglende kunnskap om 
hva som kan utløse allergiske reaksjo-
ner, sa han. /

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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”Jeg er mammaen til Adrian som 
er 3 år. Som liten gutt, fikk han påvist 
egg-, hvete- og melkeallergi.. Det hele 
startet med masse gråt, og en misfor-
nøyd baby. Det tok 3 måneder før vi 
fant ut av de første allergiene som var 
egg og melk, og først ved 8 måneders 
alder fant vi ut av hveteallergien. Jeg 
husker ennå den dagen da blodprøvene 
slo ut på hveteallergi. Jeg gråt og var 
veldig fortvilet… Men etter et par dager 
tenkte jeg: ”Nei, det nytter ikke å deppe 
for dette!”

Mange barn og voksne lider av allergi. 
Jeg satte meg på nettet, googlet om 
matvareallergi og det viste seg at det 
finnes masse info der ute når man bare 
leter. Jeg gikk innom en MENY butikk  
som jeg vet har et stort vareutvalg, og 
fant ut at det fantes et bra sortiment 
med matvarer for Adrian der. Sakte men 
sikkert innså jeg at min handlekurv inne-
holdt andre type matvarer enn en gjen-
nomsnittskunde på butikken.  Og etter 
hvert som jeg har lest mye, og spesielt 
boka av Ninka om ”kjernesunn familie”, 
og Voksentoppens egen allergi kokebok, 
så vet jeg at vi lever ennå sunnere enn 
folk flest. Det er det mest positive (selv 
om det er litt trist å aldri kunne stå hos 
bakeren på hjørnet og kjøpe det største 
skolebrødet med masse deilig eggekrem 
i midten..) 

Restaurantsamtaler
Her i sommer på vei hjem fra Kristian-
sand, stoppet vi på By the way for å 
spise. Vi spør som vanlig: 
”Inneholder de pølsene/kjøttkakene 
egg og hvetemel?”  Betjeningen går på 
kjøkkenet, står og leser en stund, men 
det ender alltid med at både kokken 
og servitøren kommer ut med store 
husholdningsesker med saus, kjøttkaker 
eller hva enn vi ønsker å bestille. 
 ”Dere får lese selv”, vi tør ikke å stå 

Mamma Anja forteller…
Adrian på 3 år har hatt alvorlig matallergidiagnose fra han var 3 måneder.  
Det betyr en hverdag preget av planlegging og atter planlegging. 

av / Anja Stenslette                                    

ansvarlig for dette”, er svaret vi får bak 
disken.

Bak oss ser vi at køen med sultne 
gjester blir lenger og lenger. Dette 
eksemplet er ett av mange. Det tar 
alltid lang tid når vi skal forhøre oss om 
innholdet i mat. 

Selv tar jeg på lesebrillene og leser 
etiketten med innholdsfortegnelse til 
minste detalj. Og faktisk var vi så hel-
dige å få glutenfrie karbonader, grønn-
saker og poteter. Men saus ble det ikke. 
Jeg noterer i boka at vi kan spise med 
Adrian på By The Way.

Bursdagforberedelser 
Når Adrian blir invitert bort i bursdager 
er det en del forberedelser.  Stort sett 
ringer de som inviterer oss, for å spørre 
om råd til å bake en kake eller mat. Men 
jeg kjenner jeg ikke fullt og helt klarer å 
stole på andre som selv ikke har allergi. 
Mange tenker ikke over at det er hvete-
mel i eks. ferdig sauser eller pasta. Jeg 
har to eksempler: 

En gang ble vi invitert på deilig, 

hjemmelaget tomatsuppe hvor det ikke 
skulle være hvetemel som jevning, men 
kun løk og eplejuice. Men det som da 
ble glemt, var at pastaskruene som skul-
le oppi suppa inneholder hvete (med 
mindre man kjøper de glutenfrie..). og 
dermed kunne ikke Adrian spise suppa 
likevel. 

En annen gang skulle vi på kjøttkake-
middag hos ei venninne. Hun hadde lest 
på innholdsfortegnelsen til kjøttkakene 
og de var glutenfrie men hun hadde 
laget posesaus fra Knorr med brun saus, 
og den inneholder hvetemel. Hun hadde 
lagt kjøttkakene oppi og dermed kunne 
vi ikke spise denne gangen heller. Så jeg 
synes det er tryggest å alltid ha med 
noe mat i back-up til Adrian.  Det er så 
kjedelig at han ikke får spist noe mat el-
ler kaker når vi er på besøk hos andre. 

Det folk heller ikke tenker på er at 
Adrian sin mat ikke kan tilberedes 
på samme sted som mat med egg og 
hvetemel. Hvis Adrian sitt brød skjæres 
på en fjøl hvor vanlig hvetebrød har blitt 
skåret opp, blir han veldig syk. 

Spise ute med matallergi er en øvelse for proffer.
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Mamma, har jeg betant 
på kroppen nå..? 
                              Adrian, 3 år”Mamma Anja forteller…

”Mamma, jeg kan ikke spise hvete-
mel..”, eller mamma ”har jeg betant på 
kroppen nå..?” Betant er Adrians ord for 
betennelse og eksem. 

Helt fra toårs alder ble Adrian veldig 
opptatt av innhold i mat, og jeg synes 
han er kjempeflink. Han er faktisk redd 
for å spise mat, før han selv har spurt 
om den inneholder hvete. 

Adrian har det siste året fått godt 
ordforråd når det gjelder egen helse. 
Ord som 3-åringer flest ikke har i sitt 
vokubular, er han veldig opptatt av. 

I oktober fylte Adrian 3 år, og jeg 
begynte å forberede bursdagen en 
måned før. Hva skal man servere alle 
sammen, som i tillegg smaker godt? Folk 
flest er så skeptisk til glutenfri mat, og ja 
det smaker jo noe annerledes. Litt mer 
smakløst… 

For å få et godt bakverk har 
jeg blitt anbefalt å kjøpe ”chanta 
xhum”, og dette gir et flott løft på 
deiger og er fint å bruke i bakst 
og matlaging. Dette selges ikke 
herover hvor vi bor, så jeg måtte 
til Sandvika (7 mil unna oss) 

Jeg var på en skikkelig butikk-
runde for å handle inn mel, melk, 
no egg, med mer.. En glutenfri kake blir 
jo fakisk ganske dyr.. Jeg tenkte på det, 
man kan jo kalle det en eksklusiv kake a 
la Pascal.

Da jeg kommer hjem, har satt i gang 
en bollebakst og et sukkerbrød, så går 
jeg ut i postkassa for å hente dagens 
post. Ja, avis, reklameblader, noen reg-
ninger OG et brev fra NAV… 

” …Vi ser at Adrian sin grunnstønad  
og hjelpestønad må opp til ny vurde-
ring. Vi ber deg fylle ut skjema.. se på 
tidsbruken på matlaging, medisinering, 
smøring osv. samt at du må legge ved 
en ny lege erklæring som forteller noe 
om Adrian sitt behov”.. 

Først tenker jeg” Fy f… Oppi alt så 

skal jeg IGJEN bruke tid på dette..” Da er 
det bare å sette seg ned, fylle ut 5 sider 
og forklare. Så ringe legen og få han til 
å sende ny legeerklæring (som igjen 
koster meg 160 kr..) 

Er det noen som sa TID opp i dette 
her? Grrr, det gikk et sukk gjennom meg 
nå, men den indre stemmen sier ” vær 
alltid positiv” Og etter et par, tre timer 
var både kakene ferdig og alle papirene 
og telefon samtalen til legen ferdig. 

Ferieutfordringer og erfaringer 
Vi er tilbake i Norge etter 16 herlige 
dager på Gran Canaria. Det har vært 
deilig å nyte sol, en flott eksemfri hud 
på Adrian, og ingen astmamedisin på 
pariapparat. Men matallergien har ikke 
vært så lett. Da vi reiste nedover var 

kofferten fullpakket med mat som glu-
tenfri pasta, glutenfritt mel, eggepulver, 
brød og andre basisvarer for Adrian. 

Denne høsten skal vi på ferie i 16 
dager på Gran Canaria. Ååååh – nyte sol 
og varme, men så dukker tanken opp: 
”Hva skal Adrian spise”? 

Men denne gangen gikk jeg til innkjøp 
av en ny koffert med hardt lokk, og 
halve kofferten var pakket med mat. For 
to år siden var vi også nedover. Vi tok 
taxi rundt og over alt hvor vi var, spurte 
vi om det fantes glutenfritt brød., uten 
hell. Og jeg som trodde Gran Canaria 
var et eldorado for glutenallergikere. 
Jeg vet det bor mange der nede med 
både astma og ulike allergier. 

Vi hadde denne gangen booket leilig-
het privat, da vi skulle lage mest mat 
inne. Det viktigste er et velutstyrt kjøk-
ken med stekeovn. Dessverre fikk vi ikke 
leiligheten vår de første fire dagene, 
så vi måtte spise en del ute på restau-
rant. Men dette er ikke enkelt. I Norge 
er dette helle ikke alltid like lett, men 
spanjolene har ikke samme forståelse 
for allergi som det vi nordmenn har. 
Det nytter ikke å steke Adrian sin mat 
på samme plate som det f eks har blitt 
stekt snitzel som er panert i hvetemel. 
Jeg har hatt med en lapp hvor det står 
”alergina Huevo + Harina” som betyr 
allergi mot egg og hvete på spansk. Det 
brukes mye hvetemel i både pølser, 
karbonader og basismat her i Spania. 
Denne lappen har jeg vist en del ganger. 

Det har variert hvor stor forståel-
se kelnerne har vist. De kveldene 
vi har spist ute har Adrian stort 
sett smakt poteter og grønnsa-
ker. Heller ikke pommes frites er 
sikkert, da dette kan være fritert i 
samme gryte som annen mat som 
er fritert med hvetemel. 

Det å kjøpe en is var heller ikke 
like lett.. Av vane leser jeg på ALT 

som Adrian skal putte i sin munn, men 
det var fristende å ikke lese på hva en 
saftis inneholdt, men en indre stemme 
sa til meg at sjekk saftisen også..  Jo da, 
selv en del saftis inneholdt ”harina”. 
Hvorfor ha hvetemel i en saftis? Den 
ene dagen fant vi kun Snickers-is som 
ikke inneholdt egg eller hvete, Men den 
inneholder nøtter, og det må jeg være 
litt forsiktig med til Adrian. De siste 
feriedagene fant vi ÈN is som Adrian 
kunne spise.. det var rød Fresa, og jeg 
kan love at det ble mange is de siste 
feriedagene.

Den ene kvelden da vi spiste middag 
ute, fikk Adrian en kjærlighet på pinne 
av en kelner. Og det første vi så som 

Jeg innså at min handlekurv 
inneholdt andre typer  
matvarer enn en gjennom-
snittskunde på butikken. 
                               Anja Stenslette”
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stod på den var ”Sin gluten.. ” som betyr 
uten gluten .  Da kunne han i hvert fall 
kose seg med den og gleden var stor.

Planlegging
Stikkordet for å leve mest naturlig og 
problemfritt med matallergi er nøye 
PLANLEGGING! 

Hverdagene med mat allergi går vel-
dig bra men stikkordet er planlegging. 
På utenlands oppholdet har jeg smurt 
med mat på stranda hver dag. Hvert 
måltid dagen gjennom må planlegges 
nøye. 

Før vi reiste fra hotellet på Gran 
Canaria, måtte jeg planlegge antall 
måltider Adrian trengte fra vi reiste fra 
hotellet kl 13, og frem til vi landet kl 23 
på Gardermoen. Det ble 3 matbokser 
med ulik mat (baguetter, påleggspakker, 
pasta). Men det jeg ikke tenkte på var 
at de ikke har mikrobølgeovn om bord 
på flyet men en spesiell stekeovn – så 
neste flyvning så skal jeg huske å ta med 
aluminiumsfolie så de får varmet maten 
til Adrian. Dette må nok skrives ned, da 
det ikke alltid er like lett å huske alt til 
enhver tid. 

Jeg har en nær venn som også sliter 
med matallergi. Jeg ble imponert hvor-
dan han planla sine turmåltider. For å 
være på den sikre side, hadde han med 
seg egen ”piknik boks” med bestikk, 
skjærekniv og brødfjøl. På denne måten 
kan han kjøpe den maten han tåler og 
alltid ha sin mat tilgjengelig. Han prøver 
å spise litt ute, men er veldig forsiktig 
med dette. Selv om maten på en restau-
rant eller spisested ikke inneholder de 

matvarene man ikke tåler, kan det være 
spor av det. De som lager maten, tenker 
ikke alltid over at det kan være nok 
å bruke en stekepanne som det tidli-
gere har vært laget egg i, for å utløse 
et kraftig allergianfall. Det er de små 
tingene som er viktig. Ikke bruke samme 
smørkniv, skjeer, panner etc som brukes 
i matlaging hvor det ikke er allergi å ta 
hensyn til. 

Min venn spurte meg: ”Synes du jeg 
er sær som holder på sånn med mat”? 
Nei, selvfølgelig ikke, jeg vet jo godt 
hvordan jeg selv planlegger i forhold til 
Adrian. Men jeg tror folk med så sterk 
matvareallergi tenker veldig over det 
selv, og føler seg både kresne og spesi-
elle. Jeg ser bare Adrian som kun er tre 
år, har blitt veldig opptatt av at de andre 
barna skal spise likt som han. Det kan 

Matparlører for utenlandsreisen
Du kan også bestille eller skrive ut fra 
NAAFs nettsider fem ulike matparlører 
for utenlandsreisen. De finnes for egg, 
melk, nøtter, fisk, skalldyr og hvete og  
er oversatt til 10 ulike språk.  
De er gratis for medlemmer:  
www.naaf.no/bestill

Endelig en is uten ”harina” (hvetemel). Adrian, her med assistent, hadde mange Fresa å ta 
igjen de siste dagene.

Mine tips for en enklest mulig  
hverdag med allergi er:
........................................................................                     

l Les ALLTID innholdsfortegnelsen
l Ha alltid noe mat tilgjengelig
l Ha litt kaker og annet godt i 
 fryseren, i tilfelle dere plutselig blir  
 invitert bort på kort varsel 
l Forklar de menneskene dere omgås  
 om allergien som gjelder. Dette skal  
 man ikke være flau over, det blir  
 mer og mer vanlig med allergi. 
l Skal dere på ferie til utlandet, lag en  
 lapp på det språket landet snakker,  
 og vis frem når dere evt  
 bestiller mat ute. Ha alltid med noe  
 basismat. Eks glutenfritt brød hvis  
 du har gluten allergi. Eller lag med  
 en niste med et komplett måltid så  
 er du på den sikre siden
l Bruk internett aktivt, søk opp sider  
 som omhandler matvare allergi, det  
 finnes masse nyttig lesestoff, tips og  
 oppskrifter der. 
l  TENK ALLTID POSITIVT OG GJØR  
 DET BESTE UT AV SITUASONEN.

være litt sårt, spesielt for barn å måtte 
spise annerledes, og hele livet vite 
at ikke alle handlinger kan gjøres like 
spontant som andre. Men det er  viktig 
at folk kan opparbeide seg en forståelse 
og at også tilbudet av mat blir større 
for allergikere ute der hvor folk ferdes.  
Jeg lurer på hvor langt vi har kommet i 
Norge om fem år? Tilbudet i dagligvare-
butikkene blir bedre for hvert år. Håper 
bare det samme gjelder på resturanter, 
fly, tog og andre steder hvor folk får 
kjøpt mat. /

1-06
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Den dagen Lena fant ut at Ultra solgte laktosefri melk ble hun så glad 
at hun gjerne ville dele den nye gleden med lillebror også.

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. 
Hos Ultra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med allergi eller mat-
intoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse med allergiansvarlig i hver butikk. Se 
også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.

FOR ALLE
MATGLEDE!

MATOPPLEVELSER

SMAKSRIK SAFTIG SJOKOLADEBUNN 
TOPPET MED MYK OG DEILIG 

SJOKOLADEKREM
 

HÅNDLAGET KAKE

ALLERGIKOKKEN

SAFTIG & LUFTIG
SJOKOLADEKAKE
UTEN MELK, HVETE, GLUTEN, 
NØTTER, SOYA & EGG

Møt Allergikokken på facebook eller 
www.allergikokken.no. Her finner 
du mer informasjon om hvor du 
kan få kjøpt kaken.

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT 
OG ÅRETS NYSKAPER!

SE ETTER KAKEN I FRYSEDISKEN
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Den dagen Lena fant ut at Ultra solgte laktosefri melk ble hun så glad 
at hun gjerne ville dele den nye gleden med lillebror også.

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. 
Hos Ultra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med allergi eller mat-
intoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse med allergiansvarlig i hver butikk. Se 
også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.

FOR ALLE
MATGLEDE!

MATOPPLEVELSER

… når det er kaldt ute 

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

 

Nigaard Pharma AS  Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm
Telefon +47 815 30030  Telefaks +47 815 30031
ordre@nigaard.com  www.nigaard.com
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Alkohol trigger allergi
Alkohol kan forsterke både matvareallergi og pollenallergi.  
Dette er common sense blant leger, men er kanskje ikke  
så kjent blant folk flest?

av / Sidsel Skotland                                                                                                                 

Alkohol kan forverre allergier men det 
er lite forskningsbelagt kunnskap. Alko-
holholdige drikker i seg selv kan inne-
holde allergener men kan også trigge 
allergenene i andre næringsstoffer.

– Ikke sjelden ser vi at folk som 
vanligvis bare reagerer litt på en mat-
vare, reagerer veldig mye sterkere etter 
alkoholinntak, sier Martinus Løvik til 
AstmaAllergi. Løvik er professor og av-
delingsdirektør ved avdeling Miljøimmu-
nologi ved Folkehelseinstituttet, og han 
kan også fortelle at til og med folk som 
vanligvis ikke reagerer på en matvare 
kan få reaksjoner når de drikker alkohol.

Lite forskning
Før jul la Folkehelseinstututtet ut en 
artikkel på nettsiden sin der de minnet 
om denne sammenhengen, og der de 
melder at Matallergiregisteret noen år 
har fått ekstra mange meldinger om 
alvorlige allergiske reaksjoner på mat i 
førjulstiden. 
– Sammenhengen mellom alkohol og 
allergiske reaksjoner er noe leger ”bare 
vet”. Det er common sense og fysio-
logisk forståelig, forteller Løvik. Men 
han er slett ikke sikker på at dette er 
hverdagskunnskap blant folk flest, heller 
ikke blant allergikere. Han ser gjerne 
at denne kunnskapen kommer ut blant 
folk, selv om problematikken i liten grad 
er belagt med forsking. Etter en runde 
med internasjonale forskerkollegaer har 
han fått bekreftet at det finnes svært 
lite forskning på dette. Kun et par stu-
dier av enkeltkasus.

Etisk betenkelig 
Det er to viktige grunner til at dette er 
forsket lite på. Den ene er fordi kunn-
skapen er allment kjent og veldig lite 
kontroversiell. Den andre er fordi det 
ville være store etiske betenkeligheter 
knyttet til en dobbeltblind RCT-mat-

varestudie av denne typen. Noen av 
forsøkspersonene ville bli syke – kanskje 
veldig syke. Og ekstra problematisk 
ville det være at alkohol måtte være en 
av variablene forskeren måtte utsette 
eventuelle deltakere for. 
– Et slikt prosjekt ville vi neppe fått 
igjennom hos forskningsetisk komite, 
bemerker Løvik.  
Han forteller videre at alkoholholdige 
drikker i seg selv også kan inneholde 
allergener, og at dette kan være et 
større problem enn at alkoholen trigger 
allergenene i andre næringsstoffer. 
Øl inneholder for eksempel korn, likører 
kan være tilsatt frukt, egg og annet som 
allergikere kan reagere på. Også drueal-
lergi er ganske vanlig, og en drueallergi-
ker vil naturlig nok reagere på vin. Men 
disse vil til gjengjeld ikke reagere på 
sprit som er laget på druer fordi matal-
lergener vanligvis ikke følger med ved 
destillasjon.  
Professoren understreker også at 
alkoholen har enda en allergiframkal-
lende effekt – nemlig at folk blir mindre 
påpasselig med hva de spiser jo mer 
alkohol de får i seg.

Trigger også pollenallergi
– Det er riktig som Løvik sier at alkohol 
kan utløse og forsterke allergiske syk-
dommer, og at dette er noe vi bare vet, 
forteller rådgiver Helle Stordrange Grøt-
tum i NAAF. Men hun påpeker at NAAF 
ikke får mange henvendelser om dette 
– i alle fall ikke når det gjelder matvarer. 
I pollensesongen derimot hender det at 
det kommer henvendelser fra folk som 
spør om alkohol kan trigge pollenallergi. 
Og det er det slett ikke uvanlig at den 
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Alkohol trigger allergi
Alkohol kan forsterke både matvareallergi og pollenallergi.  
Dette er common sense blant leger, men er kanskje ikke  
så kjent blant folk flest?

gjør. Det er altså ikke bare matallergi-
kere som bør være forsiktig med denne 
kombinasjonen.

– Er dette noe forbundet informerer 
godt om?

– Nei, vi informerer ikke spesielt om 
dette, innrømmer rådgiveren.   
– Vi informer bare generelt om at folk 
bør være forsiktig med alt som kan 
forverre allergiske reaksjoner.  

Når vi går ut og advarer mot noe gjør 

vi det alltid med bakgrunn i forskning. 
Her har vi jo ingen forskning å vise til, 
forklarer hun. 

Vil vurdere bedre info
Grøttum ønsker seg mer forskning på alt 
som har med astma og allergi å gjøre, 
også når det gjelder disse sammenhen-
gene. Men hun ser helt klart betenke-
lighetene med et forskningsprosjekt på 
dette, og som Løvik vil hun ikke plassere 

dette høyt på kravlista over hva som bør 
forskes på. 
– Dette er så ukontroversiell kunnskap 
at det egentlig ikke burde være noe i 
veien for at vi opplyste mer aktivt om 
det – uten forskningsmessig dekning. Vi 
må kanskje vurdere om dette er noe vi 
bør informere om særlig i forbindelse 
med pollensesongen og før jul som 
lover å ta dette opp med Legerådet i 
NAAF. /
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(Øverst fra venstre) Vidar Storvik, Jon Worren, Carl-Fredrik Setsaas og Odd Kristian Johansen som alle arbeider med mangler i boliger 
med mer. (Nederst fra venstre) Thomas Benestad, Gøril Karlsen, Caroline Heien Gjelsten og Nils Munch-Møller som alle arbeider med 
yrkessykdomssaker med mer.    

NAAF ønsker å bidra til at de medlemmene som har krav på yrkesskadeerstatning skal få dette. Undersøkelser viser 
at mange ikke melder yrkessykdom til Nav og arbeidsgivers forsikringsselskap – og mister derved rett til erstatning 
og trygdeytelser. 

NAAF setter derfor i gang et prosjekt for å sikre medlemmenes  
rettigheter. I prosjektperioden tilbyr forbundet, i samarbeid med 
NAAF-advokatene som er spesialister på yrkesskadeerstatning,  
utvidet gratis bistand til alle medlemmer. 

Medlemstilbud
I tillegg til en gratis førstegangsvurdering vil advokatene også kost-
nadsfritt melde sakene til forsikringsselskapene, slik at medlemmene 
får sine saker behandlet og vurdert i forhold til erstatning. 

Det er viktig også å melde saker som gjelder kortere tapsperioder, 
for eksempel vil de som går på omskolering eller attføring i 1–3 år kun-
ne ha rett til betydelig erstatning. Forsikringsselskapene bruker lang 
tid på å behandle slike saker – derfor er det viktig å få meldt sakene så 
raskt som mulig. Dersom du har en yrkessykdomssak, eller mistanke 
om dette, ikke nøl med å ta kontakt for en uformell, uforpliktende og 
gratis samtale og vurdering.

Har du yrkessykdom
– eller mistanke om dette?

Gratisvurdering for medlemmer!

Slik går du frem:
........................................................................                     

l All kontakt går gjennom Astma- og  
 Allergiforbundets  
 rådgivningstjeneste
l Åpen alle dager (ikke onsdag) 
 kl 9–11 og 12–14 tlf. 23 35 35 35
l Rådgivningstjenesten er åpen for  
 alle men kun medlemmer får  
 assistanse av NAAF-advokatene 
l Er du ikke medlem? Meld deg inn og  
 få del i dette spesialtilbudet  
 fra NAAF. Det koster 350 kroner  
 per år.

Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

som et godt valg for barne-
familier og andre som har 

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

FAKTA:
Andelen barn og  
unge med astma, 
allergi og eksem 
er økende.

Barna er det kjæreste vi har, og studier viser at barn og 
unge med astma, allergi og eksem er økende. Det er 
ekstra viktig at barn blir beskyttet mot stoffer som kan 
være allergifremkallende. Men det er mye du kan gjøre 
for å forebygge eller redusere alvorlighetsgraden av 
allergi, intoleranse, overømfintlighet, eksem og astma.
En begynnelse er å bruke Unik Sensitiv-serien. 

ANNONSE

Svanemerket
er det offisielle nordiske 
miljømerket,  innført i 1989 
av Nordisk Ministerråd.  

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

1/3 av alle barn risikerer å utvikle 
allergi. Barns hud er ekstra følsom for 

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

En enkel måte å 
vise kjærlighet 
og ekte følelser 
for sensitiv hud.
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Behandlingsreiser høst 2011
for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk eksem
SØKNADSFRIST: 15. MAI 2011
Tid: 4 uker
Egenandel:  kr 2856 for ledsagere,     
ingen egenandel for barn og ungdom.

SØKNADSSKJEMA:  
Søknadsskjema kan også hentes på våre internettsider 
www.rikshospitalet.no/behandlingsreiser

SØKNADEN SENDES: OUS Rikshospitalet, 
Seksjon for Behandlingsreiser, PB 4950 Nydalen 0424 OSLO.

Oppholdet er et supplement til behandling i Norge. 
Det er ikke anledning til å ta med friske/syke søsken eller andre 
familiemedlemmer på behandlingsreisen selv om de betaler 
selv.

BEHANDLINGSTIDSPUNKT:
17.august – 14. september: Ca. 24 barn med atopisk eksem 
(som hoveddiagnose) og kronisk lungesykdom. 
fra 5 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager

14. september – 12. oktober: Ca. 24 barn med kronisk lunge-
sykdom, (som hoveddiagnose) og atopisk eksem, 
fra 5 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager.

12. oktober – 9. november: Flerbarns - familie, ca. 24 barn 
i alder fra 5 år til 7. klasse i grunnskolen. ALLE søsken 
MÅ ha kronisk lungesykd. og/eller atopisk eksem. 
NB: KUN 1 forelderledsager pr. familie.

10.november – 1. desember NB: 3 uker! Ca 24 ungdommer 
med atopisk eksem og eller kronisk lungesykdom i 
ungdomskole. UTEN forelderledsagere. (Ungdom i VGS vil få 
tilbud jan/feb 2012)

(med forbehold om endringer av tidspunkt)
Du kan lese mer om Behandlingsreiser på vår internettside www/rikshospitalet.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon fås ved å ringe Rikshospitalet, Behandlingsreiser på tlf 22 06 78 33 hverdager mellom kl 12-14 eller 
0034 928 56 1445
Du kan også sende e-post til behandlingsreiser@rikshospitalet.no eller anka_sc@yahoo.com
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Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.



Allergivennlig vask
Norges Astma- og Aller-
giforbund har i mange år 
jobbet med produsenter 
av tøyvaskemidler for å få 
frem produkter som er gode 
for våre grupper. Nå har 
forbundet tatt et steg videre 
og samarbeidet med ASKO 
Appliances AB i utviklingen 
av en vaskemaskin som tar 
spesielt hensyn til dem med 
allergi og ømfintlig hud.  

Både produksjonen og 
måten den vasker på er 
underlagt krav fra NAAF. 
Maskinen har to unike al-
lergiprogrammer som vasker 
enda renere enn vanlig. Man 
har også mulighet for ekstra 
skylling for å være helt sikker 

på at tøyet ikke inneholder 
produktrester. 

Varmeelementet i mas-
kinen aktiveres hvert 5. 
minutt, hvilket betyr at van-
net holder valgt temperatur 
gjennom hele vaskeproses-
sen for på den måten effektiv 
tå fjerne uønskede bakterier, 
midd etc. 

I tillegg har man utviklet 
et eget renseprogram som 
rengjør alle deler av maski-
nen, inkludert såpeskålen. 
Trommel og dør er designet 
på en måte så man ikke tren-
ger belg, og da har man også 
eliminert stedet der det er 
vanligst å finne både smuss 
og bakterier. 

Allergitrygg bursdagsmeny
Mellom 3 og 8 prosent av barn 
har en eller annen form for 
matallergi og tilrettelegger 
kostholdet sitt deretter. De 
matvarene man ser hyppigst 
reaksjoner på er egg, melk,  
nøtter og hvete. 

For barn er det å delta i so-
siale arrangementer som burs-
dag, barnehage- og skolearran-
gementer svært viktig for ikke å 
føle seg utenfor. Med enkle tips 
og råd kan et bursdagsarrange-
ment tilpasses alle.

Enkelte foreldre kvier seg av 
og til for å invitere barn med 
de vanligste matallergiene i sel-
skap, både fordi de er engste-
lige for å tilberede feil mat og 

fordi det krever mer arbeid. 
Det samme gjelder personalet  
i barnehager og skoler.

- Med små og enkle tips og 
råd kan et bursdagsarrange-
ment tilpasses slik at alle kan 
kose seg med den samme 
maten, sier rådgiver Helle S. 
Grøttum i Astma- og Allergifor-
bundet. NAAF har satt sammen 
en ”hurtigmeny” tilpasset alle, 
også barn som ikke tåler melk, 
egg, gluten, peanøtter eller 
nøtter.

Prosjektet er finansiert med 
midler fra ExtraStiftelsen Helse 
og Rehabilitering. 

Menyen kan lastes ned på 
www.naaf.no/bursdagsmeny.

NAAFs Torhild Fahle og produkt- og markedssjef i ASKO, Øistein Bovol-
den konstaterer at maskinen nå kan anbefales for alle, også dem med 
sart og ømfintlig hud.

NAAF anbefaler maskinen 
slik den foreligger per i dag, 
og samarbeidet med ASKO 
er av løpende karakter for å 
sikre at hele vaskemaskinen, 
og ikke bare selve vaske-
prosessen, er optimal sett 
ut i fra et helseperspektiv. 
I tillegg til å være anbefalt 
av NAAF er maskinen også 
Svanemerket.

- En maskin som oppfyller 
alle de kravene vi har stilt, 
er rett og slett en suveren 
maskin, sier Torhild Fahle, 
sjef for NAAFs produktmer-
keordning. - Og da lå det i 
kortene at jeg også kjøpte en 
slik til min egen husholdning, 
legger hun til.

Les mer på www.asko.org

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.

Vaskeråd:
..................................................................................................................                     

l Bruk NAAF-anbefalt parfymefritt vaskemiddel og tøymykner:  
 Neutral, Unik, Blenda Sensitiv og Milo Parfymefri.
l Ikke overfyll vasketrommelen, tøyet blir ikke skikkelig rent. 
l Skyll gjerne ekstra for å få ut alle såperester.
l Alt nytt tøy bør vaskes før bruk, spesielt kroppsnært tøy.

Vask av dyner:
l Bruk maskin med stor trommel
l Vask på minimum 60 grader 
l Skylle godt (gjerne ekstra)
l Dundyner kan vaskes, men krever tørking i tørketrommel.  
 Tørk med tennisballer for å myke opp dunet.
 Har du ikke tørketrommel, rens dynene på renseri.
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– Dette er bare trasig. Hvis dette 
anlegget blir bygd kommer jeg til å 
flytte fra byen. Jeg vil ikke bli gammel i 
en kommune som lytter så lite til sine 
innbyggere, sier Bjørg Molander, som 
er ansvarlig for saken i NAAFs lokallag i 
Harstad.

Lokallaget har engasjert seg sterkt i 
saken, og fått faglig støtte fra NAAF sen-
tralt. Generalsekretær Geir Endregard 
har blant annet vært to ganger i Harstad 
for å forsøke å informere politikerne.

– Men de nekter å møte ham, og vil 
rett og slett ikke ha informasjon. Det har 
gått prestisje i prosjektet, og kommunen 
er svært maktarrogant, sier Molander.

Fullstendig ignorert
Det er Trondhjem Energi Fjernvarme 
(TREF) som har fått konsesjon til å bygge 
anlegget på Hjellholmen i Harstad 
sentrum. 

– Det ligger midt i et boligområde, 
det er blant annet en skole og tre store 

Harstad kommune presser gjennom byggingen av et fjernvarmeanlegg midt i  
sentrum, til tross for faktavurderinger som viser at byens befolkning kan bli  
eksponert for ulovlig høye nivåer av nitrogenoksider.

En kule varmt
av / Sissel Fantoft                                                                                                                     

barnehager i umiddelbar nærhet. Men 
området har aldri blitt kalt Hjellholmen 
på folkemunne, slik at da dette ble 
vedtatt visste de fleste ikke hvor det var, 
forteller Molander.

Harstad sentrum er tungt belastet 
med trafikk, med 8 500 biler som passe-
rer i døgnet. I dag går all trafikken, også 
tungtransporten, gjennom sentrum av 
byen. Og topografien er svært lite ideell 
for et fjernvarmeanlegg på Hjellholmen, 
midt i byen.

– Harstad ligger inne i ei gryte omgitt 
av åser, slik at utslippene kommer til å 
konsentere seg i sentrum. Konsentrasjo-
nene kan komme til å bli like høye som 
på Manglerud i Oslo, hvor folk blir bedt 
om å flytte, sier Molander, som under-
streker at lokallaget ikke er prinispielt 
imot fjernvarmeanlegg.

– Vi krever bare at det gjøres gode 
konsekvensutredninger før anlegget 
bygges. Men vi blir fullstendig ignorert. 
Hvis anlegget kommer i drift kan det 

føre til redusert livskvalitet for alle, ikke 
bare barn eller de som har luftveispla-
ger fra før, sier hun.

Negative helseeffekter av nitrogen-
oksider oppstår ved langt lavere nivåer 
enn de som er brukt i beregningene for 
fjernvarmeanlegget. 

– Tallmaterialet som kommunen har 
lagt til grunn er vilkårlig og mer enn ti 
år gammelt. Nå er Norsk Institutt for 
Luftforskning (NILU) i Tromsø hentet inn 
for å sette opp 20 bokser som skal måle 
konsentrasjonen av nitrogenoksider, 
men de skal bare stå der i tre uker, noe 
som er altfor kort tid til at de vil få et 
fullstendig inntrykk, sier Molander.

Problematisk
Saken er nå inne i en kritisk fase, og 
NAAF sentralt er i dialog med flere 
myndigheter.

– Harstad kommune tror at NAAF er 
en liten gjeng med folk som hoster og 
harker, de innser ikke at vi sitter på tung 
faglig kompetanse, sier generalsekretær 
Geir Endregard, som er utdannet miljø-
kjemiker og tidligere har vært informa-
sjonsansvarlig i NILU.

– Fagsjefen i NAAF, Britt Ann K. Høis-
kar, og jeg utgjør noe av den fremste 
kompetansen på lokal luftkvalitet i 
Norge. Men politikerne i Harstad vil 
ikke møte oss. Jeg var på et kommune-
styremøte og ba om fem minutter til å 
forklare faglig hva dette dreier seg om, 
men ordføreren sa nei. Han forstår rett 
og slett ikke at han er ansvarlig for folks 
helse, sier Endregard.

Fjernvarmeanlegget i Harstad skal 
fyres med flis og gass, og både TREF 
og ordfører i Harstad, Helge Eriksen, 
hevder at utslippene som vil komme fra 
pipa på anlegget er lovlige. 

– Men de tar ikke med i vurderingen 

Fjernvarmeanlegget i Harstad:
..................................................................................................................................................................                     

I 2008 søkte Trondhjem Energi Fjernvarme (TREF) konsesjon for å bygge en flis-  
og gassfyrt varmesentral i Harstad
22. desember 2009 ble fjernvarmesaken lagt ut på offentlig høring, og Hjellholmen  
i Harstad sentrum ble i april lansert som lokasjon. Samtidig ble det besluttet at en  
konsekvensutredning i forhold til helse ikke var nødvendig.
NAAFs hovedanklage er at anlegget ikke er vurdert i forhold til regelverket for lokal 
luftkvalitet. NAAFs faglige vurderinger viser at befolkningen i Harstad vil kunne  
komme til å eksponeres for ulovlig høye verdier av nitrogenoksider.
28 bedrifter i lokalmiljøet rykket inn en helsides annonse i Harstad Tidende med støtte 
til NAAFs arbeid i saken.
En underskriftkampanje samlet 600 underskrifter til støtte for å flytte anlegget til en 
mer egnet plassering, og aksjonsgruppa har også en egen Facebookside.
Gravearbeidet på Hjellholmen er allerede i gang, og anlegget skal etter planen være  
i drift i månedsskiftet september/oktober i år.
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at det fins et parallelt regelverk som 
regulerer hva innbyggerne puster inn, 
og det er svært problematisk. Harstad 
kan fort havne i samme situasjon som 
Oslo og Bergen, som overskrider verdi-
ene mange ganger i løpet av et år, sier 
Endregard.

Grelt eksempel
Klima- og forurensningsdirektoratet 
(KLIF) og Sivilombudsmannen vil i tillegg 
til Helsemyndighetene nå bli anmodet 
av NAAFs generalsekretær å se nær-
mere på saksbehandlingen i Harstad 
kommune.

– Disse tingene er litt faglig vanske-
lige, og kommunepolitikerne i Har-
stad er ikke kjemikere. Og enkelte er 
livredde for å eksponere manglende 
kunnskap. Mennesker i maktposisjoner 
som har mye prestisje er farlige og tar 
fort gale beslutninger. Å nekte å ta til 
seg kunnskap er faktisk ikke lov, sier 
Geir Endregard, som er oppgitt over at 
Harstad kommune er så lite opptatt av 
innbyggernes helse.

– Dette er et grelt eksempel på at det 
er andre faktorer enn helse som spiller 
inn når slike avgjørelser tas, sier han.

Samarbeidet mellom NAAF lokalt og 

sentralt har fungert ypperlig i denne 
saken.

– Jeg har hatt stor nytte av å drøfte 
saken med Geir, og det betydde mye 
for oss at han kom hit to ganger. Nå 
håper vi bare at vi vil få gehør, sier Bjørg 
Molander. /

Lokallagsleder Bjørg Molander og generalsekretær Geir Endregard mener kommunen må ta hensyn til regelverket rundt hva 
innbyggerne puster inn. Foto: Knut Godø.
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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



Vi var kun kommet en dag inn i det nye 
året, da vi fikk den triste melding om at 
Alfred Simonsen var død. Vi som hadde 
hatt kontakt med han i den senere tid, 
kjente til at helsen skrantet og 1. januar 
d.å var hans liv slutt.

Han var sterkt plaget av astma, men 
dette dempet aldri hans sterke sam-
funnsengasjement.

Han ble tidlig politisk engasjert og i 
50-årene ble han medlem av bystyret 
i Oslo.

Det var imidlertid som organisasjons-
bygger han skulle gjøre sin største inn-
sats. I 1960  ledet han en gruppe som 
stiftet Norges Astma-og Allergiforbund, 
og han ble forbundets første formann.

Her fikk han bruk for de kunnska-
per som han hadde ervervet seg som 
politiker. Til den nye organisasjon skulle 
det utarbeides vedtekter og handlings-
program.

Alfred var en meget dyktig formidler 
og dette var viktig i det store opplys-
ningsarbeidet han nå i verksatte over 
det ganske land. I sin stilling i ett av 
våre forsikringsselskaper, var han ofte 
på reise til selskapets lokale kontorer. 
På denne måten kunne han kombinere 
sin reisevirksomhet med møter om 
kveldene for mennesker med astma 
og allergi. Disse møter ga mye god og 
nyttig informasjon og mange meldte 
seg inn som medlemmer i NAAF. Og nye 
lokale foreninger ble stiftet.

Verveaksjoner ble iverksatt. Dette 
måtte gjøres så rimelig som mulig for 
organisasjonen hadde meget begren-
sede midler. Styret hadde kontakt med 
leger og helsepersonell  som også var 

til stor hjelp i vervingsarbeidet. Mange 
møter ble holdt med deltakelse fra sen-
trale personer innen helse og politikk. 
Pressen stilte opp noe som var til stor 
hjelp for å få spredd informasjon om 
sykdommen.

Med hjelp av sin lege ved Ullevål 
sykehus, Fred Lange Nielsen, oppret-
tet de forbundets legeråd. Dette var 
viktig for å kunne gi organisasjonen de 
nødvendige faglige råd. Dette ble også 
formidlet til medlemmene gjennom en 
stensil som ble starten for dagens tids-
skrift, AstmaAllergi.

Alfred tok tidlig opp arbeidet med å 
skolere de tillitsvalgte. Som grunnlag 
for sine organisasjonskurs nyttet han 
det kurshefte som tidligere statsminis-
ter Einar Gerhardsen hadde utarbeidet. 
På Ullevål sykehus fikk han låne lokaler, 
der han holdt kurs for både pasienter 
og for helsepersonell. Dette resulterte i 
nye tillitsvalgte og nye medlemmer.

Etter at Alfred ga seg som leder av 
forbundet, avsluttet han ikke arbeidet 
for astma- og allergisaken. Han ble 
valgt som leder av fylkeslaget i Oslo. Da 

hovedstaden ble delt opp i bydeler, gikk 
han inn for å etablere en lokal astma- 
og allergiforening i hver bydel.

Under den årlige ”Astma- og aller-
giuken” eller ”Verdens røykfrie dag” 
stilte han alltid opp som informatør på 
lokale stands. Han var alltid lett å be om 
å bidra når ”Luftveisbussen” var i byen 
og man trengte hjelp. Sammen med sin 
kjære Bjørg samlet han gamle medlem-
mer en gang i måneden til den såkalte” 
Mandagstreffen” – et tiltak som fortsatt 
blomstrer.

Han var også helt til det siste medlem 
av styret for den lokale foreningen på 
Grorud.

Alfreds oppofrende arbeid ble lagt 
merke til og etter innstilling fra Rådet 
for funksjonshemmede fikk han i 1998 
Oslo bys innsatspris.

I forbindelse med Norges Astma- og 
Allergiforbunds 50 års markering ble 
han hedret med Kongens fortjeneste-
medalje i sølv.

Alfred var alltid å finne som gjest på 
forbundets landsmøter. Til det siste 
fulgte han interessert med og han 
hadde alltid en god og frisk replikk.

Hans gode humør fulgte han helt til 
det siste..

Vi lyser fred over Alfred Simonsens 
minne.

Arne Heimdal,
tidligere generalsekretær  

i Astma- og Allergiforbundet  

Alfred Simonsen

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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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
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DESIGN: Topaz er en Classic 
panelovn med glassfront.

Topaz glasspanelovn

Panelovnen Classic anbefales til astmatikere og 
allergikere for å sikre god luftkvalitet
og et godt inneklima. Classic er en lukket
panelovn hvor varmelementene ikke
kommer i direkte kontakt med inneluft
og ingen støvpartikler forbrennes.

Ovnen er renholdsvennlig, har  svært nøyaktig
termostat og de nødvendige miljøhensyn
er ivaretatt. Classic kan tidsstyres via
spareplugg eller via styringssystemene
Dimplex DigiHeat 8, Nobø Orion 700 og
ewt Plus+. 

Anbefalt av
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Tlf. +47 74 82 91 00    email@glendimplex.no   Produktene våre får du kjøpt hos din lokale elektroinstallatør og hos de fleste byggevarebutikker.

scanpartner.no
   Foto: Jan C

hristian S
ørlie

Godt inneklima med Classic

Classic panelovn
Norskprodusert

Rolig, vi hjelper deg.

Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og NAAF sikrer deg som medlem  
8 prosent på forsikring av privatbil, villa, innbo, båt, hytte og ferie bolig i 
utlandet? Og samler du flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og 
oppnå ytterligere rabatt. Spør oss om hvilke forsikringer som teller for  
If Pluss.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 02400 eller besøk www.if.no 
Husk å oppgi avtale nr. 639.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.

8 % RABATT
 På PRIVATE SKADEfORSIKRINGER

I samarbeid med:

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.
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Rolig, vi hjelper deg.

Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og NAAF sikrer deg som medlem  
8 prosent på forsikring av privatbil, villa, innbo, båt, hytte og ferie bolig i 
utlandet? Og samler du flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og 
oppnå ytterligere rabatt. Spør oss om hvilke forsikringer som teller for  
If Pluss.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 02400 eller besøk www.if.no 
Husk å oppgi avtale nr. 639.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.

8 % RABATT
 På PRIVATE SKADEfORSIKRINGER

I samarbeid med:

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.
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1.5 millioner midd lever i sengen din!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig og varmt. 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 MiteBlock™ hindrer du at midd 
og dens avføring kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock-madrass og putetrekk refundert av NAV (jfr. Folketrygdeloven 
§ 5-22). MiteBlock™ sengetrekk er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

MiteBlock™ sengetrekk kan bestilles i Alliance Apotekene, i Bandagistkjedens butikker  
og på tlf. 67 11 03 17. For mer informasjon, se www.MiteBlock.no.

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

ANBEFALT AV

l Spesielt egnet for deg med astma, lunge- eller 
 hjertesykdommer. 
l Beskytter åndedrett og blodomløp mot kulde. 
l Ideell for friluftsliv, idrett og arbeid utendørs 
 ved lave temperaturer. 
l	 Finnes	i	flere	modeller	og	med	to	filtertyper	
l Barne- og voksenstørrelse 
l Godkjent som behandlingshjelpemiddel og 
 kan gi rett til stønad fra folketrygden 

Jonas varmemaske
- hjelper deg i kulden

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



En såpe spesielt fremstilt for spedbarnshud kan være mer skånsomt for huden enn bruk av rent vann alene. 
Foto: Colourbox

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Ernæringspris for bedre  
mat til syke og eldre
Else Nielsen ved Oslo univer-
sitetssykehus og Gudrun Elisa-
beth Ustad i Bærum kommune 
deler Ernæringsprisen 2010 for 
sin innsats for bedre kosthold i 
institusjoner og hjemmetjenes-
te. Ernæringsrådet og Helsedi-
rektoratet deler ut prisen, et 
stipend på 50.000 kroner. 

- De to prisvinnerne har gjort 
et spesielt godt arbeid for å 
fremme et godt og næringsrik-
tig måltidstilbud blant syke og 
eldre på sykehus og i kommu-
nehelsetjenesten, sier leder 
av Nasjonalt råd for ernæring, 
Haakon Meyer. 

Else Nielsen er seksjonsleder 
ved sentralkjøkkenet på Oslo 
universitetssykehus, Ullevål. 
Der har hun gjort en stor inn-
sats for å innarbeide systemer 
og rutiner som skal sikre at 
riktig mat kommer helt fram til 

riktig pasient. Denne måten å 
organisere matserveringen på 
kan være et eksempel for andre 
store sykehus, mener juryen. 

Den andre prisvinneren, Gu-
drun Elisabeth Ustad, har vært 
en pioner for ernæringsarbei-
det for eldre i Bærum, først 
lokalt på et sykehjem, deretter 
ved Bærum kommunes stor-
kjøkken. Hun har utviklet pro-
sedyrer, rutiner og verktøy for 
å identifisere og sikre brukerne 
god ernæringsstatus. Hun har 
også utarbeidet og gjennom-
ført kompetansehevingskurs 
for ulike grupper personell. 

Juryen mener at Gudrun 
Elisabeth Ustads arbeid er et 
godt eksempel på hvordan man 
kan jobbe med ernæring i en 
stor kommune med sentralisert 
kjøkken som betjener mange 
enheter og brukere. 

Oppgjør med tradisjonelt babystell
Gammel vane er vond å vende, 
for fremdeles lever myten om 
at rent vann alene er mest 
optimalt til vask og stell i beste 
velgående blant norske små-
barnsmødre. En landsrepresen-
tativ undersøkelse gjennomført 
av InFact på vegne av Natusan 
viser at hele to av tre norske 
mødre holder liv i denne myten. 
Samtidig viser ny forskning at 
det å benytte rent vann alene til 
vask av babyer kan tørke ut og 
irritere babyhuden. 

- Bad i kun vann kan virke 
uttørrende og irritere på den 
ømfindtlige babyhuden. Det 
rengjør heller ikke optimalt 
ettersom vann ikke klarer å løse 
opp fett, skitt og avføring. Vi ser 
en tydelig tendens til at babyer 
som blir badet i bare vann sliter 
mer med tørr hud, utslett og 
eksem, sier Nils Jørgen Mørk, 
dermatolog og seksjonsover-
lege ved Oslo Universitetssyke-
hus, avdeling Rikshospitalet.  

Over halvparten av mødrene 
i undersøkelsen oppgir at de 
bader babyen sin annen hver 

dag eller oftere, og mange 
benytter kun rent vann til dette 
i tro om at de gjør det aller 
beste for barnet sitt. 

Over 60 prosent av alle sped-
barn plages i større eller min-
dre grad av tørr hud. Dette kan 
imidlertid enkelt forebygges 
med riktig stell og ved bruk av 

milde babyprodukter. En mild, 
flytende såpe, spesielt fremstilt 
for spedbarnshud er betydelig 
mer skånsomt for huden enn 
bruk av rent vann alene.

- Vi vet at det kan ta tid å 
få aksept for ny forskning og 
at det tar enda lenger tid å 
endre innarbeidede rutiner. Vi 

i Natusan forsker kontinuerlig 
på babyhuden sammen med 
verdensledende eksperter på 
området, og har stort fokus 
på å lære opp og informere 
helsestasjoner og foreldre om 
de nye stellerådene, sier Eva-
Cecilie Finstad, informasjons-
ansvarlig i Natusan.

NAAF + Lexus = Sant
Bilmerket Lexus og Norges  
Astma- og Allergiforbund 
(NAAF) har innledet et fag-
lig samarbeid. Begge parter 
ønsker et større fokus på lokal 
luftforurensning og ønsker å 
bidra til lavere NOx og partik-
kelutslipp fra biltrafikken. 

Utslipp fra biltrafikken er 
hovedgrunnen til den økende 
lokale luftforurensningen som 
skaper helseplager i norske 
byer og tettsteder. Toyota 
Norge har gjennom sitt pre-
miummerke Lexus innledet 
samarbeidet med NAAF for å 
rette søkelyset på utslipp av 
NOx og partikler som dessverre 
har hatt lite fokus i media og 
hos politikere.

- Vi ønsker å bruke samar-
beidet til å bygge opp kom-
petansen om lokale utslipp i 
organisasjonen vår. Alle som 
har kontakt med kunder må 
kunne gi gode råd om hvilke bi-

ler man bør velge med hensyn 
til utslipp av NOx og partikler. 
Dersom vi kan selge flere av 
våre nye hybridbiler er dette 
selvfølgelig en fin bonus, sier 
salgssjef i Lexus Jan Christian 
Holm.

NAAF ser selvsagt positivt 
på at Lexus interesserer seg for 
problemstillingen. Generalse-
kretær Geir Endregard uttaler 
at forbundet ønsker større 
fokus på lokal luftforurensning 
fra biltrafikken som forårsaker 
store helseplager. 

- Dieselbiler er langt verre 
enn bensinbiler og hybridbiler 
og vi ønsker en større bevisst-
het rundt dette, sier han.

Avtalen innebærer at NAAF 
benyttes til rådgivning, kurs-
ing, opplæring og foredrag 
for Lexus-ansatte og samar-
beidspartnere med tema lokal 
luftkvalitet og helse. 



Pasienter med alvorlig kols får nå legemidlene refundert etter samme 
ordning som pasienter som har astma eller en kombinasjon av astma 
og kols. Foto: Colourbox
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Mor har alltid rett
Folkehelseinstituttet slår nå 
fast at mødres rapportering av 
astmamedisinbruk hos egne 
barn er til å stole på.

Gjennom koblingsanalyser 
mellom Den norske mor og 
barn-undersøkelsen og databa-
sen for resepter, har senior-
forsker Kari Furu ved Avdeling 
for legemiddelepidemiologi 
trukket denne konklusjonen. 
Medisinbruk hos over tre tusen 
norske barn ble tatt med i 
studien.

Av i alt 2056 mødre som 
svarte på undersøkelsen (6,5 
prosent), rapporterte 133 om 
astma hos barnet. 122 av disse 
var diagnostisert hos lege (5,9 
prosent). Av dem hadde 98 

barn blitt forskrevet antiast-
matiske medisiner i løpet av 
det siste året. Bare 1,2 prosent 
av barna der mødrene ikke 
rapporterte om astma, fikk 
forskrevet slike medisiner.

Forfatterne konkluderer 
med at forskrevne antiastma-
tiske medisiner kan brukes 
som grunnlag for beregning av 
tilstedeværelse av astma når 
sykdomsdata ikke foreligger.

Refusjonsrett også for kols-pasienter Jul i Sandnes

Kombinasjonslegemidlene 
Seretide og Symbicort får 
forhåndsgodkjent refusjon for 
pasienter med alvorlig kols fra 
15. januar 2011. 

- En gledelig melding for en 
gruppe pasienter som sliter 
tungt i hverdagen, sier gene-
ralsekretær Geir Endregard.  - 
Astma- og Allergiforbundet har 
i mange år arbeidet for å oppnå 
forhåndsgodkjent refusjon for 
denne gruppen. Denne seieren 
viser at godt faglig forankret 
påvirkningsarbeid nytter.      

I underkant av 5000 pa-
sienter som i dag får disse 
legemidlene etter individuell 
refusjon kan nå få legemidlene 
forskrevet direkte på blå resept 
uten at legen først må søke 
HELFO. Pasienter med alvorlig 

kols får dermed legemidlene 
refundert etter samme ordning 
som pasienter som har astma 
eller en kombinasjon av astma 
og kols.

- Dette er spesielt viktig også 
for å utjevne sosiale ulikhe-
ter. Alle skal ha lik rett på å få 
riktige medisiner som hjelper 
i hverdagen, denne endringen 
bidrar nettopp til det, mener 
Endregard.

- For samfunnet som helhet 
er dette også en viktig endring. 
Det gjør at flere med kols let-
tere kan fungere i hverdagen og 
slik kanskje redusere uføregrad 
og dermed belaste samfunnet 
mindre. Samtidig øker livskva-
liteten for den enkelte. Det 
er god helsepolitikk, avslutter 
Endregard.

Julebasaren i Sandnes astma- 
og allergiforening, årets tradi-
sjonelle høydepunkt for små 
og voksne barn, ble avholdt 
på Bøndenes hus 5. desember. 
Lokalet var pyntet med allergi-
vennlig juletre og blomster. Turi 
Sægrov ønsket hjertelig vel-
kommen til de 70 gjestene og 
informerte litt om foreningens 
arbeid lokalt og nasjonalt. 

Vi serverte allergivennlige 
pølser, to 50-års jubileumska-
ker for mange ulike allergier, 
kaffe og brus. I tillegg solgte vi 
årer og forundringsposen ”kat-
ten i sekken”. 

Vi hadde rundt 80 gevinster, 
så det ble mange glade vinnere. 
Dukker med garderobe, én 
med håndlaget vugge til, he-
klede duker, strikkede gensere, 
bilvask, blomster, frukt- og 
godteriposer og mye annet. 

Vi gikk rundt treet med 
julesanger og snart kom nissen 
med gaver til alle små. Gaven 
var munnspill, så det var høy 
lyd da Turi takket av og vel 
hjem. Ut dørene ble det delt ut 
en liten sjokolade til alle.

De gjenværende arrangørene 
avsluttet med et lite styremøte 
der vi vedtok enstemmig at all 
omsetning fra arrangementet 
skulle gå til Geilomo Barnesy-
kehus. Deretter fulgte nøkkel-
leting for å låse lokalene og 
telefonsamtaler med vinnere 
som ikke var til stede. 

Utlevering av gevinster ble 
utført neste dag, fra en av de 
to butikkene vi satt og solgte 
lodd fra.  Et arbeidskrevende, 
men meget vellykket opplegg 
var over.

Referent Else Gro Høle

Det de selv alltid har ment er nå 
offisielt slått fast; mor har rett.  

Foto: Colourbox
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Lindrer alle tegn og symptomer på kløe, tørrhet  
og irritasjon.

Reduserer behov for steroidkremer.*

Mykgjørende krem som trekker hurtig inn i huden.
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Vinn kr. 500 000, en Toyota Prius, kr. 5 000 to ganger i uken 
eller en av de over 102 000 andre gevinsten 
i det helt nye Astma & Allergi Lotteriet!

Lotteriet til Norges Astma- og Allergiforbund har i veldig mange 
år vært en av de viktigste inntektskildene til forbundet. 
Overskuddene har blant annet gjort det mulig å øke satsningen 
                                                      på bedring av inneklima i barnehager 
                                                             og skoler, oppussing av Geilomo 
                                                                    barnesykehus og utvikling av  
                                                                        en enda bedre pollenvarsling 
                                                                              – for å nevne noe.

Styrker økonomien  
i din NAAF region

Årets loddsalg 
starter i disse dager – så dersom 
du er raskt ute kan du sikre seg 
muligheten til å være med på 

samtlige uketrekninger á 
kr. 5 000 som skal gå 
helt frem til januar 

2012.

Som tidligere år vil alle medlemmene, som ikke har reservert seg, få tilsendt en 
loddpakke som vi håper du vil betale. Passer det ikke denne gangen så setter vi 
pris på om du returnerer loddene i den vedlagte ferdig frankert svarkonvolutten 
som ligger med. Denne utsendelsen har blitt en viktig del av innsatsen for å 
styrke NAAFs økonomi i din region. Vi håper at det blir et av NAAFs medlemmer 
som vinner toppgevinsten til 500 000 kr eller hybridbilen Toyota Prius til en 
verdi av 316 000 kr. Gevinst kan vi uansett garantere. I tillegg vil et av 
medlemmene som betaler loddpakken vinne et opphold på 
Valle Marina, til en verdi av 10 000 kr.  

Lykke til med 
loddene  

og takk for 
flott innsats!

Lotteri
meningmed



mening
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Tildelt iFs
produktdesignpris
for 2011!

Sort

Hvit

Sølv

Finn din autoriserte forhandler på www.miba.no

ZEN – når utseendet teller...
Verdensnyhet!

Supertynn innedel – kun 19,5 cm

Uketimer på fjernkontrollen

Fabrikkgarantert drift ned til -20 grader

Mitsubishi Electric lanserer ZEN
– en helt ny designvarmepumpe for
nordiske forhold.
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Hvorfor er du medlem i NAAF?
Har fire barn i alderen 2–12 som alle har vært eller er plaget 
med atopisk eksem, kuldeastma og matvareallergi. Jeg så 
mange medlemsfordeler, bassengtimer til barna, turer i regi 
av NAAF osv. Samtidig har det vært godt å være på samlinger 
med andre foreldre og barn i samme situasjon, så felleskaps-
følelsen er også en viktig faktor.

Hva leser du med størst interesse i bladet?
Leser mest reportasjer som omhandler atopisk eksem og 
matvareallergi. Det er veldig interessant å lese om andres  
erfaringer og tips på dette området.

Har du en hjertesak knyttet til astma- og allergisykdommer?
Man er seg selv nærmest, så atopisk eksem og matvareallergi 
er naturlige hjertesaker. Det er ikke en selvfølge at de som 
ikke selv har barn med disse plagene, forstår hvor slitsomt 
det er. Det at barn med kraftig atopisk eksem faktisk er beteg-
net som barn med kronisk sykdom. Spesielt informasjonsar-
beidet opp mot skolene kan bli svært mye bedre. For et barn 
med eksem/allergiutbrudd kan bare det å sitte i ro på stolen 
på skolen være en utfordring når det klør. Ødelagt nattesøvn 
pga av kløe kan være en faktor for at barna sliter med både 
konsentrasjon, humør og lignende. Annerledesfølelsen under 
svømming/dusjing er en av mine absolutte hjertesaker. Også 
behandlingsreiser. De som tilbys gjennom Rikshospitalet 
gjelder for barn fra fem år og oppover. Dette bør endres, da 
veldig mange barn vokser av seg atopisk eksem i denne alde-
ren. De årene de virkelig sliter, fra 0–3 år, er det ingen tilbud 
om slike reiser. 

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år?
Informasjonsbiten til skoler og barnehager om barn med 
astma/allergi/eksem og deres utfordringer der. Jeg synes 
kampanjen ”Frisk jul for alle” var et kjempetiltak. Å bevisst-
gjøre restauranter, kafeer m.m på at menyene må endres slik 
at alt av ingredienser kommer frem, er også viktig.
Også har jeg alltid har undret meg over hva et liv med eksem 
gjør med psyken til et lite barn. Natt etter natt med urolig 
søvnmønster. Etter slike netter må de både i barnehage og 
skole, hvor det er høy aktivitet i mange timer. Kunne gjerne 
tenke meg at det ble forsket litt på dette området. 

Kunne du tenke deg å bruke en time av din tid på NAAF?
Det kan jeg.

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt engasjement på?
Kunne gjerne vært med å delt av min kunnskap om å leve 
med barn med atopisk eksem. Om utfordringer i hverdagen, 
både for barna og for foreldre.

Navn: Nina Kristensen
Bosted: Alta, Finnmark

der!
Hallo
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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 overflate, 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  

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

Huntonit panelplater 

med trefiberkjerne 

er anbefalt av Norges 

Astma- og Allergifor-

bund. Platene gir ingen 

avgassing og inneholder ingen kunstige 

tilsetningsstoffer.

trygghet til din vegg
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HØIE VEVD NATURKREPP
• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen, 
   og ikke fremstilt kjemisk 
• Høie vevd krepp i farge hvit og ubleket 
   er anbefalt av NAAF 
• Kjennes sval om sommeren og 
   varm om vinteren.
Høie Krepp for sunn søvn i et friskt sovemiljø!

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

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

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

Relansert 2010!

1 million nordmenn drikker
IKKE kumelk!

Naturli’ anvendes på lik
linje med kumelk, morgen,
middag og kveld - også til
matlaging og bakverk.

NNaturli’ Soya Cuisine er 
markedets eneste 100 %
vegetabilske og kolesterolfrie
alternativ til matfløte.

Naturli’ kjøpes i dagligvarebutikker

Kolesterolfri

Laktosefri

Umettede fettsyrer

100 % vegetabilsk

Markedsføres av Brynildsen AS
www.brynildsen.no
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Sunt alternativ 
til melk!

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

Sens er utviklet i samarbeid med:

Sens er den mest helsevennlige 

malingen på markedet og den eneste 

malingsserien som er anbefalt og 

godkjent av Norges Astma- og 

Allergiforbund. Med Sens kan du trygt 

male rommet uten å tenke på malings-

lukt eller skadelig avdamping.

www.jotun.no/sens

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 
basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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For mange er melkefritt livsviktig, mens andre 
velger det for å føle seg bedre.  Stadig flere 
 velger det fordi de helt enkelt synes det er godt! 
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så 
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt, 
så bra og så godt sortiment som mulig.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte 
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget 
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte 
drikker består også av Soyadrikk Naturell som 
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er 
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og 
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen 
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på 
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, 
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings -
produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 
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Jakten på frihet
fra parfyme

Det er litt av en kabal som skal gå opp når man skal unngå parfyme.  
Vi ble med på handletur i Vadsø, fylkeshovedstaden i Finnmark. 

av / Randi Irene Losoa                                  

Irene Holko Hansen synes det er trist at hun 
aldri får gå på shoppingturer med datteren. 
Blandingen av klær og parfymerte produkter 
gjør dette til en ”nei-butikk” for henne.

fleste andre. I kjøkken-
skapet for eksempel 
fins ingen parfymerte 
rengjøringsmidler, ingen 
steder i huset finnes pro-
dukter som kan gi datteren 
plager.

Nøye vurdert
Vi skal på handletur i byen. Vi vil vite 
hvordan en allergifamilie innretter seg, 
hvordan noe så enkelt som for eksem-
pel en matvarehandel foregår. Men 
først går vi gjennom skapene i Holko-
Hegge-Hansen hjemmet. Av hensyn til 
den 15-årige datteren er det nesten 
livet om å gjøre å holde huset fritt for 
parfyme. Flere episoder opp gjennom 
årene har understreket alvoret, men det 
har aldri senere vært så dramatisk som 
da jenta var ett år gammel, og hadde 
falsk krupp og astma samtidig. – Vi 
hadde rene akuttstua hjemme i over-
legeboligen i Vardø, minnes legepappa 
Aage Hegge Hansen.

Men altså; først saumfaring av kjøk-
kenskapene. Der finner vi utelukkende 
parfymefrie rengjøringsmidler som er 
kjøpt gjennom Internett, en bensinsta-
sjon, Europris, Coop og fra Sverige. 
Også velvære og hygieneproduktenes 
innholdsdeklarasjoner er nøye gransket 
før de i det hele tatt får komme i hus. 
Det samme med Irenes kosmetikkhylle. 
– Det fins faktisk gode parfymefrie 
produkter i kosmetikkindustrien, så der 
er det ikke noe problem, sier hun.

Men vi må gå, journalisten som er 
på besøk har trodd at hun er kjemisk 
renset for parfymerte produkter. Vi har 
snakket, drukket kaffe og fotografert. I 

mellomtiden har kåpa som henger 
ute i entreen og som ikke er ren-
gjort i anledning besøket, bredd 
om seg med ulike parfymerte 

odører. Og datteren har allerede 
begynt å reagere. Øynene svir, pappa 

er urolig – bekymringen stiger, så vi må 
gå.

Parfyme smitter
Sammen med Irene Holko Hansen setter 
vi kurs for et av byens parfymerier, In-
gers. Innehaveren er ikke til stede, men 

Astma og allergi er av vår tids 
store folkesykdommer, og har økt sterkt 
de siste årene, særlig blant barn og 
unge. 

Parfymeallergi, som egentlig er en 
overømfintlighet for kjemiske stoffer 
og luftforurensninger, har økt i takt 
med tilsetningen av duftstoffer til alle 
slags produkter. Ekteparet Irene Holko 
Hansen og Aage Hegge Hansen har ei 
datter med parfymeallergi. Og det ek-
teparet ikke vet om slik overfølsomhet, 
er neppe verdt å vite. De har en hverdag 
som er ganske annerledes enn hos de 
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Fakta om parfymeoverfølsomhet:
........................................................................                     

Stadig flere reagerer på ulike kjemiske 
stoffer som parfyme og ikke minst 
barn. Norske forekomsttall finnes ikke 
men en undersøkelse fra England viser 
at blant barn under 9 år reagerer 2,8 % 
og blant voksne over 60 år 14 %. I en 
dansk undersøkelse svarer hele 40 % 
voksne at de er plaget av parfymelukt.  

Parfymerte produkter kan være 
parfyme i ren form og i kosmetikk, 
vaskemidler og rengjøringsprodukter 
mv som inneholder parfyme.

Vi eksponeres i økende grad for 
parfymeholdige produkter og trolig vil 
flere utvikle overfølsomhet. 

Reaksjoner på kjemiske 
stoffer i parfyme pus-
tes inn kan irritere og 
skade luftveiene, gi 
symptomer i øyne  
og hud (eksem).



ekspeditør Turid Bedi er godt kjent med 
det faktum at allergi er blitt et nasjonalt 
helseproblem, at parfymeallergien brer 
om seg og stadig flere blir rammet. Her 
på butikken lyser Irene opp, hun har 
funnet en parfymefri hårsprayboks! 
Men så oppdager hun at utvendig er 
boksen trukket med et stoff-lignende 
lag. –I dette stoffet blir parfymelukten 
fra butikken, sittende. Det betyr at hvis 
jeg skal kjøpe denne, så må jeg ha den 
til lufting i garasjen før den kan tas inn i 
huset, sier hun, sukker, og er litt skuffet. 
Irene går bort til make up-utstillingene. 
Et av merkene reklamerer med par-
fymefritt, men her godkjenner Irene 

snaut en håndfull produkter, ellers er 
det tommelen ned. Selvsagt, vi befinner 
oss tross alt i et parfymeri. Irene bruker 
makeup daglig og redningen er Internett 
(www.justnature.no) samt Vadsø Hud & 
Kroppspleie. 

Vi går videre. Nå skal vi til en av byens 
klesbutikker. Men Irene kan aldri gå på 
shoppingrunder i byen sammen med 
tenåringsdatteren, parfymelukten har 
spredt seg over alt og medfører derfor 
begrensninger nærmest på alle nivåer. 
Vi presenterer oss og opplyser om 
hvorfor vi er her. Innehaveren virker 
litt beklemt, men må si seg enig i at 
det oppstår et problem når folk som er 

Irene Holko Hansen viser fram hygieneproduktene, ikke noe er parfyme-befengt.

innsprøytet med parfyme 
prøver klær. Lukten 
fester seg i klærne og 
skaper problemer for 
den neste kunden, som 
kanskje har parfymeal-
lergi. Klær til datteren 
må derfor skaffes tilveie 
gjennom postordre, eller tas med 
hjem til prøving, men da må ikke parfy-
mestanken henge igjen. 

Pulver-hauger
Nå er vi på vei til Hamasenteret og 
Cubus. Her er en åpen parfymeavde-
ling og klær. Allerede i inngangspartiet 

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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blir vi møtt av den tvilsomme godlukten 
fra en frisørsalong. I det vi når de første 
trappetrinnene til andre etasje, så går 
frisør-luktene over i en parfymemiks fra 
parfymeriet. Det betyr at dette senteret 
er en definitivt nei-butikk for datteren.

Men matbutikkene må vel være 
trygge steder for parfymeallergikere?  
–Vi får se, sier Irene i det vi oppsø-
ker en av de store kjedene. Hun loser 
oss mellom reolene med stø kurs for 
hygieneprodukter. Og raden med 
vaskepulver-pakker. Men pulverpakkene 
er dårlige, de lekker og pulveret ligger 
strødd i små hauger utover gulvet, 
mellom pakkene, støvet har også 
spredd seg i tynne lag på de 
nærmestliggende varene. 
–Man kjenner lukten av 
det parfymerte pulveret 
lang vei og det betyr at 
datteren vår ikke kan være 
med på kolonialbutikkene 
sammen med oss uten 
å pådra seg plager, sier 
Irene. Men dette medfører 
også til en annen ulempe. 
Parfymelukten fra pulveret 
setter seg i de andre varene. 
I garasjen hjemme hos familien 
står varer på rekke og rad, melke-
pakker, bodylotion-flasker, WC papir, 
husholdningpapir, til og med en pakke 
rømme. –De står her til avdunsting. Vi 
kan ikke ta dem inn i huset før lukta er 
luftet vekk, forklarer Irene.

Pulver og  
kontorrekvisita
Neste besøk er i byens bokhandel med 
konto- og elektronikkavdelingen. Her 
har Irene Holko Hansen noe å vise 
fram. Dette var en gang en butikk der 
parfymeallergikere kunne avlegge 
risikofrie besøk. Men ikke nå lenger. For 
nå står stabler med oppvaskmaskin- og 
vaskepulver utstilt i kontoravdelingen. 
Parfymelukta leder oss til disken og 
midt butikken, og riktig, der står de, pul-
verpakkene, side om side med kopiark . 
Når vi stiller spørsmål om hvorfor man 
selger vaskepulver i en butikk med kon-
torrekvisita og data, får vi til svar at de 
er storleverandører til en rekke bedrif-
ter, derfor selger de pulveret også her.

Ny matvarekjede blir besøkt. Her 
får familien tak i en del parfymefrie 
produkter. Men, denne butikken har 
plutselig kuttet ut de velkjente Neu-
tral hygieneproduktene som sjampo, 
balsam, såper, deodoranter og lotion. 
– Jeg fikk dem til å ta inn disse varene 

i mange år, enda tilhørte de ikke deres 
faste sortiment. Nå ble alt vanskeligere 
for allergikerne når de bare plutselig 
kuttet dem ut. Å få tak i disse på en 
kolonialbutikk burde vært en selvfølge, 
slik som i de andre skandinaviske lan-

dene som har et svært bredt utvalg, sier 
Irene og hisser seg litt opp. Men en ting 
skal de ha, parfymefri oppvaskmaskin-
pulver har denne kjeden sørget for å få 
tak i, under påtrykk fra ekteparet Holko 
Hegge-Hansen. 

Parfyme på geledd
Vi saumfarer godlukt-varene, her er 
alt, fordelt på mange hyllemeter og 
vi begynner med grønnsåpeflaskene. 
Den markedsføres fortsatt som naturlig 

såpe og var en universal-såpe som ble 
brukt fra hårvask til fillerye-skrubbing. 
Men nå er den naturlige grønnsåpen 
et misvisende navn, for den er stenket 
med fem prosent parfyme. Det samme 
er tilfelle med den tradisjonsrike Sun-
lightsåpen, parfyme i den også. Videre; 
sterke luktfjernere i alskens pastellfar-
gede innpakninger står på geledd, til og 
med parfymerte støpsler som sørger 
for godlukt i hele huset. Men vis á vis 
denne reolen, halvannen til to meter 
unna, står barnematen. – Små barn 
er veldig utsatt. Å eksponere dem for 

dunst av slike produkter kan i verste 
fall risikere allergiutbrudd, mener 

Irene og sukker oppgitt. 
Også apoteket får besøk av 

oss, her viser Irene H. Hansen 
fram hyllene med parfyme-
frie produkter. – Utvalget 
er bra, veldig bra. Men her 
er mye annet som avgir 
parfymelukt, selv ikke på et 
apotek kan altså folk med 
parfymeallergi oppsøke, og 

nytt oppgitt sukk kommer fra 
Irene.
Vi mistet tellingen over hvor 

mange sukk Irene Holko Hansen 
har sluppet mens vi har trålet butik-

kene i Vadsø. Men det er ikke lett. Å 
handle er ikke gjort i en håndvending. 
Ikke når hver eneste innholdsdeklara-
sjon må leses fra A til Å. Dessuten har 
det hendt at varer har luktet parfyme 
når pakningen er blitt åpnet, selv 
om parfymen ikke er deklarert, eller 
varen til og med skal være parfymefri. 
For innholdet kan endre seg fra den 
ene dagen til den andre, plutselig er en 
lotionflaske som før var naturlig, tilsatt 
parfyme. Ikke nok med det, hvis man 
kjøper parfymefrie produkter som luk-
ter parfyme, så kan det være feilvare. 
Også det har familien Holko Hegge-
Hansen brakt i erfaring. /
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Anbefalte produkter–NAAFs merkeordning:
...............................................................................................................................................................                                     

NAAF anbefaler en rekke produkter som er egnet for det store flertallet av  
mennesker med astma, allergi og eksem. En rekke forbrukere uten  
helseutfordringer foretrekker imidlertid også produkter som ikke  
inneholder unødige stoffer, så som parfyme som kan trigge  
helseproblemer. Se etter NAAFs merkeordning neste gang du  
er i butikken. Les mer om hvilke produkter NAAF anbefaler på  
www.naaf.no/anbefalteprodukter    Se etter NAAFs merkeordning:

Det finnes faktisk gode 
parfymefrie produkter  
i kosmetikkindustrien! 
                 Irene Holko Hansen”
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Studien ble publisert i det velrenno-
merte tidskriftet The Lancet i november. 

– Denne typen studier kan bli en 
brannfakkel for beslutningstakere rundt 
om i verden – nå finnes data fra alle 
deler av verden, forteller Mattias Öberg, 
forsker ved det Karolinske Institutt i 
Stockholm. Han har sammen med Ver-
dens Helseorganisasjon ledet verdens 
første store kartlegging av helseeffek-
tene av passiv røyking.   

Han ser positivt på situasjonen all 
den tid det finnes et stort potensiale til 
forbedringer. Studien som blant annet 
viser at 600 000 personer dør tidligere 
som følge av andres røyking, har fått 
oppmerksomhet verden over – blant 
annet i Kina der passive røyking er 
svært omfattende. 

Mattias Öberg tror definitivt at resul-
tatene kommer til å være fordelaktig for 
astmatikere på sikt.

– Dette er en måte å styrke utviklin-
gen i andre deler av verden slik at de 
kan innføre samme type reguleringer 
som vi har. Her er det en selvfølge at 

Den første globale studien om helseeffektene av passiv røyking kan føre til  
røykeforbud i enda flere land og gjøre livet enklere for astmatikere på reisefot.

Passive aggressive
av / Anna Olsson                                                                                                                    

man ikke røyker på flyplasser og restau-
ranter.  

– Jeg tror det blir flere røykfrie miljø-
er. Det har vekket en diskusjon i Sverige 
om for eksempel røyking utenfor skoler 
og bosteder. Jeg kan tenke meg at man 
på nye boligfelter bestemmer at man 
ikke vil ha røyking inne på sitt område. 
Regler for uteserveringer har også vært 
diskutert og offentlige områder der 
mennesker befinner seg tett samme,n 
så som holdeplasser og lekeplasser for 
eksempel. Beslutningstakerne må be-
stemme hva slags reguleringer man skal 
ha på disse områdene for fremtiden, 
konkluderer forskeren.    

Røykende kvinner  
– Det er lett å slå seg på brystet og si 
at dette med passiv røyking ikke er et 
problem i Norge og Sverige, men det 
gjenstår en jobb å gjøre, innrømmer 
forskeren.

I følge tall fra det norske Folkehel-
seinstituttet røyker totalt 31 prosent av 
befolkningen av og til, mens 22 prosent 

røyker daglig. Norge og Sverige er de 
eneste landene hvor det er flere kvinner 
som røyker enn menn.  

De som globalt sett rammes hardest 
av passiv røyking er kvinner og barn, 
som tilsammen står for 75 prosent av 

Tar man hensyn til astma og andre sykdom-
mer som ikke er direkte dødlige men som 
allikvel senker livskvaliteten, er det barn under 
15 år som bærer den absolutt tyngste helse-
byrden, mener forsker Mattias Öberg.

Skal man kunne røyke i barns nærmiljø –inne eller ute? 
Det blir trolig en diskusjon i nær fremtid. foto: colourbox.com
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Kontakt oss på tlf: 40 00 21 49 eller 
e-post: kundeservice@renholdssoner.no 
Se også våre nettsider: www.renholdssoner.no

Hvorfor skal nettopp 
du velge oss og våre 
renholdssoner®?
•		Fordi	renholdssoner®	stopper	opptil	90%	av	smuss	og	fuktighet	i	ditt	inngangsparti!
•		Fordi	vi	har	vellykkede	installasjoner	i	900	skoler	og	barnehager!
•		Fordi	vi	har	mange	referanser	–	kanskje	noen	i	ditt	eget	nærområde?
•		Fordi	vi	er	en	klimanøytral	bedrift	som	tar	miljøet	på	alvor!
•		Fordi	renholdssoner®	er	vurdert	og	anbefalt	av	Norges	Astma-	og	Allergiforbund!
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Fakta om røyking:
......................................................................................................................

Sammenhengen mellom passiv røyking og utviklingen av 
astma er beskrevet i publikasjonen: “Worldwide burden 
of disease from exposure to second-hand smoke:  
a retrospective analysis of data from 192 countries”, 
2010 i The Lancet.
Det er også nylig påvist en sterk sammenheng mellom  
foreldres røyking og utvikling av kols hos voksne som selv  
ikke har røkt
NAAF har vedtatt en ny og offensiv røykepolitikk som blant  
annet fastslår barns rett til et røykfritt oppvekstmiljø, alle 
steder – også i hjemmet.
Det finnes en rekke veier til røykeslutt. En samtale med fastle-
gen er en god start. På nettet finnes en rekke røykeslutt-tilbud. 
Helsedirektoratets ”Slutte å røyke” er ett av dem. 

de relaterte dødsfallene i 
verden. 

– Barn må ta det miljøet de 
tilbys. De har ingen mulighet 
for å påvirke, sier Mattias 
Öberg. Like mange barn dør 
som følge av andres røyking 
som av sykdommer som AIDS 
og meslinger. Det må settes 
inn tiltak mot passiv røyking 
for å nå FNs milleniumsmål 
for å minske barnedødlighe-
ten. Tar man hensyn til astma 
og andre sykdommer som 
ikke er direkte dødlige men 
som allikvel senker livskvali-
teten, er det barn under 15 
år som bærer den absolutt 
tyngste helsebyrden, mener 
Öberg. 

– Røykende foreldre er et 
stort problem for barns helse 
verden over. I mange land 
kan det være direkte livstru-
ende å få en lungebetennelse 
– og en ørebetennelse som 
viser seg vanskelig å behand-
le kan lede til nedsatt hørsel. 
I Norge og Sverige er det 
først og fremst den økende 
risikoen for å utvikle astma 
som påvirker helsen til barn 
som eksponeres for andres 
røyking.  

Trigger astma
Forskernes konklusjon er 
at  økt innsats mot passiv 
røyking globalt sett vil kunne 
gi store helsegevinster.  

– Det er relativt enkelt å 
påvirke og gir en stor helse-
gevinst ettersom vi nå kan 

vise tallmateriale for helseef-
fektene. Får en helseminister 
se svart på hvitt hvor mange 
mennesker som kan reddes 
og man vet hva som må gjø-
res, er det ikke mulig å for-
svare å ikke iverksette dette, 
tror Mattias Öberg. I tillegg 
kan man vise til hvordan 
man har gjennomført dette i 
Norge, Sverige og andre land.  

Det finnes sterke bevis 
for at passiv røyking øker 
risikoen for å utvikle astma, 
hoste og luftveisproblemer 
både hos barn og voksne. 
Og det finnes belegg for at 
den passive røykingen kan 
forverre sykdommen. Barn 
som utsettes for foreldrenes 
tobakksrøyk utvikler også 
dårligere lungefunksjon – 
noe som kan gi konsekven-
ser senere i livet. Risikoen 
for å få astma øker med 30 
prosent om en av foreldrene 
røyker. I følge tall fra Sverige 
i 2003 begregnet man at 500 
tilfeller av småbarnsastma 
kunne relateres til foreldres 
røyking i hjemmet. Risikoen 
for å få astmaanfall har man 
ikke kunnet gi noen tall på, 
men det er veldig tydelig 
at sammenhengen finnes 
der, hevder Öberg. Når det 
gjelder voksne er det nær en 
fordobling av risikoen for å 
utvikle astma dersom man 
utsettes for andres røyking – 
hjemme eller på arbeidsplas-
sen. /
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6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Serimaster AS
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

1252 OSLO
Tlf. 22 62 91 90

SPAR Roverud
2216 ROVERUD
Tlf. 62 88 82 00

Løvlia Skistue
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 42 42

Coop Mega
Fjellhamar

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 90 16 55

Solbekk
Møbler A/S
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Centrum Bil DA
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

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

Kvitsund
Gymnas NLM
3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

Elcom AS
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 39 33

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

Johs Bjørnerud
A/S Gullsmed

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 70 10

Pihl AS
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Zoologen AS
3733 SKIEN

Tlf. 35 52 70 80

Apotek 1
Sogndal

6852 SOGNDAL
Tlf. 57 67 90 70

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

Element og
Spesialtransport AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00

Fargerike Teppekroa AS
4580 LYNGDAL - Tlf. 38 34 55 77

Lytt til erfarne fagfolk!
Gardiner, Tepper, Maling, Tapet, Baderomsutstyr

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 11 65

Coop Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

Astma og
allergisenteret AS

4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 57 05

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Hetland
videregående skole

4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00

9480 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 00

3277 STEINSHOLT
Tlf. 33 15 56 00

8920 SØMNA
Tlf. 75 02 92 80

ProsjektPartner
Bodø AS
8006 BODØ

Tlf. 75 55 13 00

Hønefoss
Glass-service A/S

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

7434 TRONDHEIM
Tlf. 07 200

Oras
Nordland AS

8012 BODØ
Tlf. 75 58 68 00

Rica Hotel
Hamar

2320 FURNES
Tlf. 62 35 01 00

Gvarv
Bakeri AS
3810 GVARV

Tlf. 35 95 53 21

Alfa Allergi- og
Lungesenter

0254 OSLO
Tlf. 24 11 08 90

Levante
Innredninger AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

3126 TØNSBERG
Tlf. 33 35 49 00

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Ingeniør
Ole Gullichsen

Tlf. 73 81 71 85
Alt i taksering - Byggesak/

ansvarsrett -  Eiendomsutvikling

Skipnes
Byggservice AS
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

Klippoteket
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 00 00

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Ringeriks-Kraft
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 95 00

Sigvald Bergesen D.Y. og Hustru
Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Arvids Eino
Enmannsorkester - Trekunst

5215 LYSEKLOSTER - Tlf. 900 39 453
post@arvidseino.no - www.arvidseino.no
www.mamut.net/TrekunstogDekorasjon

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Bragernes Torg 1, 3017 DRAMMEN
Tlf. 06002

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 90 00

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

Nordea Bank
Norge ASA SKI

1400 SKI, Tlf. 06 001

F. P. Entreprenør A/S
2317 HAMAR
62 53 56 00

Den Norske Kirke
Tunsberg Bispedømme

3116 TØNSBERG
Tlf. 33 35 43 00

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2050 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Tlf. 51 77 88 00 - E-psot: time-vgs@rogfk.no
www.time.vgs.no

* Gjelder for Kestine 10 mg
Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.

Fylkesrådet
 7735 STEINKJER   -   Tlf. 74 11 10 00

MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING
Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf. 63 96 43 80 - Mobil 951 91 421

Legevakta i Drammensregionen IKS
3004 DRAMMEN, Tlf. 32 26 90 00

Åpent hele døgnet
Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Rælingen videregående skole
2008 FJERDINGBY

Tlf. 63 83 53 00
www.raelingen.vgs.no

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 79 19 00

1065 OSLO
Tlf. 22 80 43 10

5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 52 29 79

Trefelling
Trepleie - Treråd

www.hogsogrydding.no

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00
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Aurland
kommune

www.aurland.kommune.no

... for et bedre inneklima

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
 www.evenes.kommune.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Våler
kommune

www.valer-he.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

www.stange.kommune.no

Marker
kommune

- Psykisk Helse - Kontoret/Dagsenter
www.marker.kommune.no

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

Sigdal
kommune

www.sigdal.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Nå har jeg gitt opp. Det var vel ikke et godt planlagt 
fremstøt heller å prøve å få noen til å forstå hva MCS 
er. Heretter er jeg multi-allergiker, det er det noen 
som forstår i hvert fall.

Noen av oss har allergi på gamlemåten, den som 
er der fordi vi er autoimmune og den er mer eller 
mindre kjent. Folk kjenner noen som blir tette i nesa 
og får røde flekker over alt, så det er greit.

Overfølsom overfor mat derimot er det ingen som 
forstår, ikke engang leger eller spesialister. De tror, 
som de trodde da de fant allergier, at det kan bunne 
i noe psykisk. 

Overfølsom eller sensitiv overfor lukter, det kan da 
ikke stemme? Hysterisk, det er det du er. Og så må 
de se, er det virkelig sant. Og det er det.

Fordi det er så få som vet og kan, så har jeg satt 
opp en lapp på døren som lyder slik: ”Hvis du bruker 
parfyme eller parfymerte produkter, så må du ikke 
gå inn hit.”

Noen leser lappen og spør mannen min hva det 
betyr, og så forklarer han at det er parfyme i det 
meste, og at det tåler ikke jeg, så nei, du kan nok 
ikke komme inn.  
- Ikke engang en liten tur? 
- Nei, for har du først vært der inne, så henger det 
igjen lukt som gjør henne syk lenge. 
- Men jeg bruker jo ikke parfyme? 
- Det er nok parfymen i sjampoen eller deodoran-
ten eller tøyskyllemiddelet du bruker som lukter. 

Så inntil videre kaller jeg meg multi-allergiker 
og håper at det gjøres noen gjennombrudd innen 
forskning slik at vi skjønner hva det er vi feiler.

 
Wenche Tangerud

Multi-allergi  
 
 

Takk for at du ikke bruker 

PARFYME 

• Gjelder også parfyme og duft fra hygieneprodukter 
(vaskemidler, skyllemiddel, deodoranter, sjampo og hårspray) 

• Noen blir dessverre syke av det som lukter godt for andre 
• Luft uten parfyme er frisk luft for alle 

www.naaf.no 
 

Denne plakaten finner du på NAAFs hjemmesider. Du kan gjerne skrive den ut og bruke den: www.naaf.no/friskjul



Det Kongelige Hoff har meddelt 
Norges Astma- og Allergifor-
bund at Hans Kongelig Høyhet 
Kronprins Haakon gjerne vil 
være NAAFs beskytter for fem 
nye år fremover. 

- Jeg er stolt over at Kron-
prinsen ønsker å fortsette som 
vår øverste beskytter. Dette 
betyr jo at Astma- og Allergifor-
bundet gjør seg positivt bemer-
ket, og at alt det gode arbeidet 

som utføres i organisasjonens 
mange ledd over hele landet, 
blir observert og anerkjent, sier 
forbundsleder Pål Johansen.

Kronprinsens beskytterskap 
er nå fornyet for perioden 
2011–2016. Ordningen med 
beskytterskap fungerer som en 
anerkjennelse av organisasjo-
ner og arrangementer innenfor 
viktige områder i samfunns-
livet.

På formiddagen 17. desember 
dukket fem medlemmer av 
Astma- og Allergiforbundets 
ungdomsorganisasjon (NAAFU) 
opp på Ullevål og fjernet 
julestjerner og julegleder ved 
sykehuset. Blomstene avgir 
allergiske stoffer som kan gi 
astmatikere og allergikere 
alvorlige reaksjoner.

Der blomstene hadde stått 
la de igjen følgende beskjed: 
Ullevål universitetssykehus 
tar i mot mange barn og 
voksne med astma og/eller 
allergier. Mange får dessverre 
ganske alvorlige reaksjoner på 
julestjerner eller julegleder, da 
disse plantene avgir allergiske 
stoffer. Vi synes det er rart at 
ledelsen ved sykehuset ikke 
klarer å kvalitetssikre noe så 
enkelt som planter. Ingen skal 
risikere å bli sykere av å komme 
på besøk eller være pasient på 
et sykehus.

- For oss er det viktig at sykehu-
set er tilgjengelig for alle, også 
dem med astma og allergier, 
sier Martine Teigen, leder i 
NAAFU. - Det finnes mange 
alternativer som ikke gir reak-
sjoner, for eksempel kristtorn, 
julekaktus og alpefiol. Sykehu-
sene må bli flinkere til å legge 
til rette for alle pasienter.

Etter å ha samlet blomster i 
rundt 20 minutter ble aksjonen 
stanset av vaktene ved sykehu-
set. Før de forlot området fikk 
de imidlertid snakke med Anne 
Margrethe Svanes, leder ved 
Direktørens kontor. 

Svanes ble overrakt boken 
Gode Råd er grønne, om be-
plantning og problemløsninger 
ved allergier. Hun ønsket ikke 
å uttale seg om aksjonen, men 
takket NAAFU for oppmøtet. 
- Det er en viktig påminnelse vi 
får her, sa hun.
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Fornyet kongelig beskytterskap

Fjernet juleblomster fra Ullevål

NAAFs Region Midt Kolsstand i Østfold

1. desember 2010 ble NAAF 
Region Midt stiftet. Etter flere 
års arbeid ble de tidligere re-
gionene Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag og Nord-Trøndelag 
slått sammen til én stor region. 
Den nye regionen har over 
2000 medlemmer, tre region-
sekretærer og et styre på åtte 
medlemmer.

Styrets leder er Anne Grethe 
Knudsen fra Sør-Trøndelag og 

hun har med seg Ottar Drågen 
fra Møre og Romsdal og Bjør-
nar Strand fra Nord-Trøndelag 
som nestledere. 

Ledertrioen og resten av 
styret jobber nå med å legge 
planer for 2011, og målet er at 
det skal bli en slagkraftig region 
med et godt tilbud til våre med-
lemmer. 

Regionskontorene forblir de 
samme som før. 

B.f.v: Anne Grethe Knudsen, Bjørnar Strand og Ottar Drågen.  
F.f.v: Ingrid Bjørklund, Tore Knut Meland, Lisbeth Nygård, Arne Rones 
og Vidar Nakken.

NAAF Region Østfold arran-
gerte opplysningsstand om kols 
på Vitus Apotek Selbakk den 6. 
desember. Det ble tidlig slått 
fast at apotekets kunder var 
nysgjerrige på dette temaet. 
Mange var bortom standen 
for å stille aktuelle spørsmål 
vedrørende kols, astma og alle 
typer av allergi. 

Interesserte kunder fikk svar 
og gode råd, samt at oppdater-
te og informative brosjyrer ble 

delt ut. Spesielt populær var 
den nye brosjyren Frisk Jul for 
alle, som omhandler alterna-
tiver i julen for dem som sliter 
med diverse allergier.

Torunn Dreessen fra Vitus 
Apotek syntes det var veldig 
positivt med denne typen 
stand. 
- Dette er god informasjon både 
for kundene og oss. Det er fint 
med oppdatering og gode råd 
og brosjyrer, sier hun.

F.v. Gro Buer og Mona L. Marthinussen gir kunder informasjon og gode 
råd og kols og andre luftveislidelser. 

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit besøkte Geilomo  
barnesykehus i oktober 2010 i forbindelse med NAAFs 50-årsmarkering.

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.
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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.
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Krydder i hverdagen

– for helseopphold, som
 feriedrøm

 eller konferansested

Valle Marina
Det Norske Helsesenter, Valle Marina på sydspissen av Gran Canaria eies og drives av  
Astma- og Allergiforbundet.  Klimaet er spesielt gunstig for mennesker med lungesykdommer,  
hud- og allergiproblemer.  
 
Anlegget har 52 nyoppussede leiligheter, beliggende i et vakkert hageanlegg med to  
svømmebasseng, treningsstudio med muligheter for fysikalsk behandling, et helsesenter,  
konferansesal, nærbutikk, en hyggelig restaurant og snackbar. Godt skjermet for biltrafikk  
og støy. Kort spasertur til deilig strand og hav – og med fine turmuligheter i området. 

Pålandsbrisen sørger for deilig klima – også sommerstid, badetemp 20–23 grader.

Nye lavere priser  
for medlemmer!

For informasjon og booking, 
kontakt NAAFs reisekonsulent: 
Kerstin Aarsand Elmohib, 
tlf. 23 35 35 24
vallemarina@naaf.no

Se også:  
www.naaf.no/vallemarina

NÅ ER DET LETT Å VERVE

NYE MEDLEMMER!
Du kan registrere nye medlemmer direkte på www.naaf.no
e-post: medlem@naaf.no, eller ring oss på 23 35 35 35

Vi gjør Norge friskere
Se flere vervepremier  
på www.naaf.no

For medlemsfordeler og  
informasjon se www.naaf.no
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Sommerfugler i magen, rumling i magen, magen snur 
seg, vondt i magen. Alle har kjent seg urven i magen. Mat er 
en så viktig del av hverdagen vår at vi nesten tar det for gitt. 
Du er hva du spiser, men hva er det du spiser? 

 Jeg er ingen lege, ingen professor eller forsker og jeg har 
ingen store planer om å bli astronaut, men jeg er den klo-
keste til å kjenne meg og min kropp. Jeg har vokst opp med 
allergi og astma, og det har alltid vært en del av livet mitt. Jeg 
er allergisk mot fisk, egg, nøtter og kiwi - men også glutamat. 

 Men hva er glutamat? Spør du meg så spør jeg deg. Som 
sagt jeg er ingen forsker og jeg har ingen fremmedordbok 
foran meg selv om jeg skulle hatt det. Wikipedia forteller 
meg at glutaminsyre er en av de 20 aminosyrene som er 
byggesteiner i proteiner, men at glutamat er glutaminsyrens 
salter. Og det er nemlig glutamat jeg reagerer på. 

 Glutamat eller E-621-628 finnes i ganske mye. Jeg er sik-
kert den eneste studenten i Norge som bruker lang tid på å 
lese etiketten på så og si enhver vare i butikken, men jeg blir 
nødt til det. Hvis jeg spiser mat som inneholder glutamat, så 
får jeg skikkelig vondt i magen og blir liggende i fosterstilling 
i flere timer. Magen rumler kraftig, noe som er veldig ekkelt 
hvis det er flere folk i nærheten. Det er jo ikke normalt å 
rumle i magen når lunsjen er over og alle har spist. På grunn 
av at man blir liggende med vondt i magen, så kjenner man 
at energien bare renner ut av kroppen. Det blir vanskelig å 
kjenne seg aktiv og motivert når man egentlig bare vil legge 
seg ned til å sove. 

 Jeg har alltid vært litt plaget med vondt i magen, men 
problemene ble mye verre da jeg flyttet på hybel og begynte 
på videregående. (Jeg er nå 20 år) Da skulle jeg plutselig 
lage middag selv og jeg kunne få lage akkurat det jeg ville. 
Jeg hadde selvfølgelig satt meg ett mål for de tre årene på 
videregående, det var at jeg aldri skulle spise ferdigpizza på 
hybelen (det klarte jeg selvfølgelig). Men hvor enkelt var det 
ikke å dra på butikken og kjøpe for eksempel en suppepose. 
Kostet meg kanskje maks 25 kroner. Billig. Men var det verdt 
det? Man drar hjem til hybelen, varmer opp suppa. Spiser seg 
god og mett. Og får vondt i magen. 

På skolen ble det etter hvert tradisjon å kjøpe nudler og 
saften rød ”MER”. Mange av elevene kjøpte det samme. Men 
da timen begynte og elevene begynte å bli litt mer stille, da 
begynte rumlingen. Og det rumlet så høyt, det var nesten 
som et tordenskrall. Så pinlig. Hvorfor var det bare jeg som 
hadde det slik? Hvis de andre hadde rumling i magen så var 
det som oftest det at de ikke hadde spist frokost. Og hvorfor 
hørtes mine rumlinger så mye bedre enn de andre sine? 

 Men en dag var det nok. Jeg hadde spist middag, blom-
kålsuppe. Det er jo så godt og så enkelt å lage. Vondt i 

magen fikk jeg denne dagen også, men denne dagen var det 
ekstremt. Jeg vet ikke hvordan det kjennes ut å ha blindtarm-
betennelse, men det var det jeg trodde jeg hadde fått. Jeg 
ringte da min mor og hun ba meg lese opp hva som sto på 
forpakningen til suppen. Da jeg leste opp ordet natriumglu-
tamat, mente hun å ha lest en artikkel om det stoffet. Jeg var 
da raskt på internett og på google fikk jeg over 263 000 resul-
tater. På et stoff jeg aldri hadde hørt om engang. Og artikkel 
etter artikkel fortalte at dette stoffet kunne skape allergiske 
symptomer. Men hvorfor har ikke jeg som har allergi mot så 
mye fra før, fått vite om at dette stoffet også kunne skape 
allergiske reaksjoner? 

 Det tok en stund før jeg forsto at jeg ble nødt til å bare 
kutte det helt ut. Men jeg kjente forbedringer fra dag en. 
Jeg kjenner forbedringer ikke bare ved at jeg ikke lengre har 
vondt i magen, men huden min har også blitt mye bedre. Jeg 
har tidligere slitt med mye eksem og denne har forbedret seg 
kraftig. Jeg er sjelden plaget med kviser og humøret er på 
topp. Jeg har nå vært uten glutamat i to år, og jeg har aldri 
følt meg bedre. Jeg har sjelden vondt i magen og hvis jeg har 
det så vet jeg som regel hva grunnen er. Rumling i magen får 
jeg kun hvis jeg er sulten og det stopper når jeg har fått i meg 
mat. Rumlingen foregår i det stille så det er kun jeg som vet 
at jeg er sulten.

Hvis jeg spiser mat som inneholder glutamat, enten ved 
at jeg har vært på besøk eller jeg har vært på restaurant så 
kjenner jeg det med engang. Da får jeg vondt i magen igjen. 
Det er vanskelig å unngå å få det i seg, selv om man bruker 
ekstra lang tid i butikken og tenker gjennom alt som man 
kjøper. 

 Jeg har ikke tatt noen allergiprøve som kan bekrefte at jeg 
reager på glutamat, men kroppen min er min allergiprøve. 
Jeg vet at jeg ikke kan spise det. Og jeg er sikker på at det er 
mange som går rundt og sliter med vondt i magen eller vondt 
i hodet eller andre allergiske reaksjoner som de ikke finner 
årsaken til. Det overrasker meg veldig når jeg ser hvor mye 
mat som inneholder glutamat, og mye av den maten gir vi 
også til barn.

Jeg skulle ønsket det kunne blitt mer åpenhet rundt maten 
vi spiser og hva de inneholder. Du kan ikke bli hva du spiser, 
hvis du ikke vet hva det er. 

 Jeg vet i alle fall at jeg ikke kan spise glutamat. Og jeg tror 
at de fleste vil få en friskere hverdag hvis de går over til mat 
med naturlige råvarer. Det har i alle fall jeg fått. /

  
 

Anne Julie Berntsen

Krydder i hverdagen

NÅ ER DET LETT Å VERVE

NYE MEDLEMMER!

Vi feirer 50 års jubileum med å tilby medlemskap i NAAF gratis ut året. Helt nye flotte medlemsfordeler

Du kan registrere nye medlemmer direkte på www.naaf.no
e-post: medlem@naaf.no, eller ring oss på 23 35 35 35

Vi gjør Norge friskere
Se flere vervepremier  
på www.naaf.no

For medlemsfordeler og  
informasjon se www.naaf.no



Hei alle NAAFere

Jakten på julestjernen

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

Vennlig hilsen

Naafu har endelig fått sin egen facebook side. Denne finner du 

om du søker på ”Astma- og Allergiforbundets Ungdom”, der vil 

det bli oppdatert om våre aktiviteter. Velkommen som tilhenger!

Noen av de innsamlede blomstene. F.v. Linn Skarå, Hege Sydnes, Martine 
Teigen og Hilde Myhre.

Den 17. desember i fjor hadde Astma- og Aller-
giforbundets ungdomsorganisasjon, NAAFU en 
vellykket aksjon på Ullevål universitetssykehus. 
Vi hadde fått flere henvendelser om at det befant 
seg mange julestjerner der. Aksjonen vekket stor 
oppmerksomhet av sykehusets ansatte og ledelsen 
syns det var fint med en påminnelse. NAAFU fikk 
medieoppslag på NRK sin nettside og Østlandsen-
dingen sin radiosending. /

Vi er kommet i gang med 2011, 
godt nytt år til dere alle. 

Mye er skjedd i året som er gått, 
NAAF er mer synlig i media enn 
noen gang. Vi blir spurt til råds av 
politikere, vi deltar i samfunnsde-
batten og vi påvirker positivt. 

Vår grunnlegger Alfred Simon-
sen sovnet stille inn 1. januar etter 
lang tids sykdom. Alfred Simonsen 
stiftet Norges Astma- og Allergifor-
bund 24. januar 1960 og har deltatt 
aktivt i NAAF siden. 

Norges Astma- og Allergiforbund 
har mistet en hedersmann som i 50 

år utrettelig har jobbet for at mennesker med astma, al-
lergi, eksem og kols skal få en bedre og lettere hverdag. 

Alfred Simonsen så fruktene av sitt utrettelige arbeid 
for alle de med kroniske lidelser, han så stadig nye 
utfordringer og satte seg nye og større mål. Alfreds inn-
sats for mennesker med astma og allergi er så betyd-
ningsfull og omfattende at Hans Majestet Kong Harald i 
fjor hedret ham med Kongens Fortjenstmedalje. 

Mine tanker går til hans kjære familie, til kona Bjørg 
som har mistet en enestående ektefelle og til hans 
barn, barnebarn og oldebarn. Jeg håper dere kan finne 
trøst i at han levde et langt og innholdsrikt liv – et liv 
som har satt varige spor. 

Ikke bare hos dere, men hos alle oss som på ulike vis 
er opptatt av astma- og allergisaken. Han har betydd 
svært mye for mange mennesker.

Vi i Norges Astma- og Allergiforbund er stolte over å 
videreføre Alfreds arbeid i hans ånd og etter de tanker 
som ligger grunnleggende i hele organisasjonen. Alfred 
engasjement og pågangsmot vil alltid inspirere og være 
med oss.   

Jeg lyser fred over Alfred Simonsens minne!
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lederen
har ordet

Forbundsleder
Pål Johansen

Har du noen av symptomene på dårlig innemiljø?

Våkner du i frisk luft hver morgen? 

Anbefalt  av  Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet

815 48 250 eller innemiljo@anticimex.no

Trett og uopplagt? Tett eller rennende nese? Såre øyne? Tung i pusten? Konstante forkjølelsessymptomer? 
Lukter det mugg? Muggliknende flekker på vegger? Høy luftfuktighet? 
Innredet kjellerstue eller soverom under bakken? 
Føler du deg bra når du er hjemmefra noen dager og blir dårlig igjen hjemme?

Bestill innemiljøsjekken! Da kommer en av våre boliginspektører hjem til deg og sjekker boligen din, og gir 
deg råd om hvilke tiltak du bør gjøre for å bedre innemiljøet.

renom
m

e.no

Vil du være trygg på boligen din, kontakt oss på: 

På Innemiljøsjekken 
kontrollerer vi:

• Fuktkilder
• Muggsopp
• Ventilasjon
• Luftfuktighet
• Fuktighet i utvalgte 
   konstruksjoner
• Temperatur
• Radon
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NYTT FRA NAAFS R E G I O N E R
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 finner 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 AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: agder.naaf@hotmail.com

REGION BUSKERUD

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: region.nord@naaf.no

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Arendal/ Risør lokallag
Bading i varmtvannsbassenget på 
Bjorbekktunet kl.17–18 fredag i par-
tallsuker. 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
Gratis tid i svømmehallen i byen hver 
torsdag kl. 19–20. Fysisk aktivitet gir 
mestring og er forebyggende. Møt 
opp! 

Flekkefjord og Kvinesdal AAF 
Bading i oppvarmet basseng i helsehu-
set i Kvinesdal. Alle medlemmer er 
hjertelig velkomne onsdager kl. 18–20. 
Den første timen er for de minste.

Se Region Østafjells

Se Region Midt

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
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

Medlemmer er hjertelig velkomne til 
årsmøter i sine lokallag. Avholdes som 
følger:

Ringsaker AAF, 24. februar kl. 19, 
Frivillighetens Hus, Brumunddal.
Hamar og omegn AAF, dato og 
sted kunngjøres til medlemmer på et 
senere tidspunkt.
Elverum og omegn AAF, 
22. februar, kl 18.30, Skogveien  
Aktivitetshus, Elverum.
Solør AAF, dato og sted kunngjøres 
til medlemmer på et senere tidspunkt.
Glåmdal AAF, 28. februar, kl 18.30, 
Langelandshjemmet, Kongsvinger.

Glåmdal AAF
Brukerkontoret på Sykehuset Innlan-

det, Kongsvinger. 10. februar, 10. mars 
og 7. april. 

Kontakt vårt regionskontor for samtale 
med likemenn innen eksem, allergi, 
astma og kols.

Regionene Møre og Romsdal, Nord-
Trøndelag og Sør-Trøndelag er nå 
slått sammen til Region Midt. De 
opprinnelige regionskontorene vil 
imidlertid bestå, ledet av de respektive 
regionssekretærene med ansvar for 
hvert sitt fylke. Disse vil samarbeide for 
å betjene lokallag og medlemmer på 
best mulig måte. 

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping: 
Region Nord, org.nr: 974 527 987
Alta AAF, org.nr: 994 301 039
Vadsø AAF org.nr: 995 13 1765

Matkurs i Alta 
18.–19. mars arrangeres kurset ”Når 
mat blir medisin” i Alta. Her kan 
deltakere lære om matoverfølsomhet 
og hvordan man med riktig mat kan få 
en bedre hverdag med astma, allergi, 
eksem og kols. Mer informasjon og 
påmelding på www.naaf.no/nord. 

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag kl. 19–20. 

Nord-Troms Storlag
Årsmøte 24. februar kl. 19.30 på Senter 
for nordlige folk, Manndalen.

Porsanger AAF
Time i varmebassenget Lakselv Ung-
domsskole hver søndag kl. 19–20. 
Vinteråpne løyper til Porsvannshøyden 
og Langporsvannshøyden.

Sør-Varanger AAF
Årsmøte onsdag 9. februar kl. 18 på 
Kirkenes videregående skole.
Lokalforeningen har tilgjengelige 

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 971 57 6634
 
For informasjon om våre ulike arrange-
menter, se våre lokale sider på www.
naaf.no/nordland

Vi mangler en del e-postadresser til 
våre medlemmer. Hvis du vil dele din 
e-post med oss vil du kunne motta 
relevant informasjon litt oftere.

Har du ønske om arrangement eller 
aktivitet i vår region, ta kontakt med 
oss, tlf: 95 55 26 90 eller send e-post til 
region.nordland@naaf.no

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, eller 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 Karo-
liussen, tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83. 
Fruktosemalabsorpsjon / Fruktoseinto-
leranse, Liv Marit Schjem,  
tlf: 92 08 82 79.

REGION MIDT

REGION MØRE OG ROMSDAL

MØRE OG ROMSDAL
Monica Dalseth, tlf: 47 36 24 18,  
monica.dalseth@naaf.no.

Årsmøte 
i Møre og Romsdal Storlag lørdag  
19. februar i Molde.

Kurs 
i seniordans og stavgangsteknik-
ker 19.–20. februar i Molde. Kontakt 
regionssekretær for informasjon eller 
påmelding. 

Mosjonsgrupper
Møre og Romsdal Storlag har to mo-
sjonsgrupper som holder til i Surnadal 
og Volda/Ørsta. I løpet av 2011 satser 
vi på å starte opp to til der det finnes 
interesse for det. 
 
Mosjonsgruppene møtes én til tre 
ganger pr mnd, alt etter deltakernes 
ønsker, for å gå en tur. Alle turene er fri-
villige og det koster ingen ting å være 
med. Vi trenger også flere mosjonsle-
dere. Interessenter bes melde seg på 
mosjonslederkurs som skal avholdes 
i Molde i april. For mer informasjon 
om kurs eller gruppe ta kontakt med 
regionssekretær.

NORD-TRØNDELAG
Kathrine Kragøe, tlf: 74 16 99 86, 
kathrine.kragoe@naaf.no.

Årsmøte
 i Nord-Trøndelag Storlag avholdes  
8. mars i Levanger 

Matkurs
Vi inviterer deg som er mellom 13 og 
18 år til kurs i mars og april. Kurset er 
lagt opp som tre kvelder á tre timer, 
en teoretisk kveld og to praktiske. Teori 
ved Helle Grøttum fra NAAF sentralt. 
Praksis avholdes ved Matskolen Vi er 
ennå i planleggingsfasen, men har satt 

av uke 13,14 og 17. Nærmere detaljer 
følger. Informasjon eller påmelding,  
tlf: 74 16 99 86,  
region.nord.trondelag@naaf.no.

SØR-TRØNDELAG
Gina Strøm, tlf: 72 83 10 04,  
gina.strom@naaf.no.

Klatrekveld 
for store og små i mars eller april. 
Følg med på vår hjemmeside for mer 
informasjon.

Årsmøte 
i Sør-Trøndelag Storlag avholdes på 
regionkontoret mandag 14. februar 
kl 19. 

Eksemskole
fredag 8. april. Interesserte kan hen-
vende seg til regionkontoret i  
Sør-Trøndelag.

heiskort (2 barn og 1 voksen) til Sand-
nes Alpinsenter. De har også 2 kort til 
Barentsbadet til disposisjon for med-
lemmer. Ta med gyldig medlemskort. 
Solfest avholdes i februar. Dato og 
sted annonseres i Sør-Varanger Avis.

Harstad og omegn AAF
For informasjon om arrangementer, 
kontakt Eirin Merete Wallervand, eirin.
merete.wallervan@netcom.no,  
tlf: 97 60 61 53

Vadsø AAF
Årsmøte 20. februar kl. 18 på  
Frivillighetssentralen, Vadsø. 

Savner du aktivitet/tilbud?
Kom gjerne med innspill om hva NAAF 
Region Nord kan gjøre for medlemmer 
i Troms og Finnmark. 

Flere opplysninger på  
www.naaf.no/nord.

56  /  Astma Allergi 1 2011



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 M. Heiberg, tlf. 23 35 35 32 / 416 70 057
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940 

    E-post: regionosloogakershus@naaf.no 

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

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug, Bergen                                                      

                Ubesatt, Stavanger 
    E-post: region.vest@naaf.no

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Kathrine Kragøe

    E-post:region.nord.trondelag@naaf.no

Se Region Midt

Se Region Midt

Se Region Østafjells

Se Region Østafjells

Se Region Midt

Se Region Midt

REGION ØSTAFJELLS

REGION NORD-TRØNDELAG

REGION SØR-TRØNDELAG

REGION TELEMARK

REGION VESTFOLD

Takk til alle dere som ønsker å støtte 
oss via grasrotandelen fra Norsk Tip-
ping. Org.nr: 984 133 863

Trenger du noen og snakke med eller 
informere på vegne av deg til skole, 
barnehage eller på din arbeidsplass, 
kontakt regionskontoret, vi kan hjelpe 
deg. 

Takk til våre tillitsvalgte som gir av sin 
fritid til foreningen og legger ned en 
formidabel innsats. Har du noe og 
bidra med, smått eller stort, hører vi 
gjerne fra deg. 

Vest Oppland AAF og  
Lillehammer AAF
Årsmøte, onsdag 23. februar, kl. 19  
på Peking Garden på Dokka. 
Aktivitetshelg på Geilo 4.–6. mars, 
invitasjon kommer. 

Lillehammer AAF
Årsmøte, onsdag 23. februar kl. 19 på 
Bjørns Kro på Lillehammer. 

Gudbrandsdal AAF 
Årsmøte, fredag 18. februar, kl. 11 på 
Gammelbanken på Vinstra. For alle 
som ønsker det, starter vi med lett 
trim kl. 10.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 882 801 012
Takk også til alle de som har vervet 
medlemmer. Regionen nådde målet 
om å passere 4 000 medlemmer i 
løpet av 2010!
Flere fra regionen deltar på NAAF-
skolen, et fantastisk tilbud til frivillige 
og tillitsvalgte. Regionen dekker egen-
andelen. Er du interessert, ta kontakt 
med oss for ytterligere informasjon.

Matkurset starter med teorikveld i 
NAAFs lokaler i Akersveien 26,  
9. mars kl 18–21.
Den praktiske delen med matlaging er 
lagt til Kjellervolla skole på Lillestrøm, 
23. mars kl 17.30–20.30.

Regionen avholder sitt årsmøte  7. mars.

Øvre Romerike Storlag
naaf.ovre.romerike@gmail.com.  

For informasjon om likemenn og 
informatører i ditt nærmiljø, kontakt 
regionskontoret eller se liste på vår 
lokale hjemmeside på www.naaf.no.

NAAF Region Vests legat
Porsjoner 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. Søknaden sendes:
NAAF Region Vest, Vestre Strømkaien 

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

Marthinussen 

Regionene Vestfold, Telemark og 
Buskerud er nå slått sammen til Region 
Østafjells. De opprinnelige regions-
kontorene vil imidlertid bestå, ledet 
av de respektive regionssekretærene 
med ansvar for hvert sitt fylke. Disse vil 
samarbeide for å betjene lokallag og 
medlemmer på best mulig måte. 

Skiweekend 
11.–13. mars arrangeres skiweekend 
og astma/allergikurs for voksne og 
barn på Straand Hotell. Lørdagen 
inneholder foredrag om astma, allergi, 
kols, og trening hos voksne, i tillegg til 
informasjon om riktig bruk av medisi-
ner. Søndagen tar for seg matvareal-
lergi, astma, allergi og eksem hos barn, 
v/barnelege Ulf Wike Ljungblad.                
Vrådal Panorama Alpinsenter med 
skiutleie, ligger tre km fra hotellet. Våre 
voksne vakter passer på. Aktivitører 
leker med barna i hotellet mens kurs 
pågår. Det er også en egen akebakke 

Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager 
kl 12–14. Ikke i skolens ferier. Barn og 
barnefamiier. Pris kr 20/10. Husk med-
lemskort. Kontaktperson Espen Mørk, 
tlf: 988 18 892
Årsmøte 8. februar kl 19, Gladbakk 
aktivitetssenter, Råholt.
Informasjonsmøte om Burotaksjonen i 
mars. Se hjemmeside for detaljer.

Nedre Romerike Storlag
Svømmetilbud på Sørum Sykehjem 
hver fredag. Det er plass til flere. For 
avtale om tidspunkt og påmelding, 
kontakt Mette Bergmann, tlf: 959 
18 858, mette@bergmanfam.net.
Årsmøte 28. februar kl 18.30, på Olavs-
gaard Hotell. 

Groruddalen AAF
Årsmøte 28. februar kl. 18.30,  
Brobekkveien eldresenter,  
Brobekkveien 53.
Vi arrangerer stander for å spre 
informasjon om foreningen og står på 
Linderud 12. og 9. april og på Stovner 
19. mars. 
Dessuten arrangerer vi tur,  
Sandefjord–Strømstad, 28. mai. Turen 
er populær, man kan treffe andre og 
ha det hyggelig. Turen passer for alle 
aldersgruppene i foreningen.

Follo Storlag
Årsmøte 9. februar kl 19. Menighetshu-
set lille sal, Kirkeveien 3d, Ski

Asker og Bærum storlag
Årsmøte 14. februar kl 18.30, Scandic 
Hotell, Asker.

Oslo AAF
Årsmøte 28. februar kl 18.30, NAAFs 
lokaler, Akersveien 26.

9, 5008 Bergen, eller region.vest@naaf.
no Søknadsfrist 15. februar.

Bergen og omegn AAF
Årsmøtet er utsatt til 15.mars. Det vil 
da bli avholdt kl.18 på Wollert Konows 
plass 2, Nesttun. (7. etg. i kommune-
huset på Nesttun.) Forslag til saker må 
være styret i hende innen 15. februar. 
Send til Elin Brodahl, Markaneset 84, 
5251 Søreidgrend. Eller på e-post til 
e.brodahl@gmail.com.

Voss og omland AAL 
Årsmøte avholdes 16. februar kl. 19 på 
Lærings- og mestringssenteret.
Vi arrangerer familietur til Valle Marina 
27. juli til 17. august. 2–3 uker. Pris pr. 
uke pr. familie er kr 2 800. Rabatter 
på uke 2 og 3. Turen er åpen for alle i 
Region Vest.
Kontakt Torild, tlf: 56 51 48 25 
/90628588 for en uforpliktende 
ferieprat. 
Basseng- og aktivitetsgrupper i Kvam. 
Bading for astmatikere, mandager kl 17 
og 18. Aktivitetsgruppe i sal, torsdager 
kl 11. Informasjon og påmelding, Marit 
Heidi Seim, tlf: 91 59 85 82. Tilbudet 
ligger i Norheimsund og er lagt inn 
på kalenderen på Kvam herad sine 
nettsider, www.kvam.no.

Kvinnherad og omegn AAF
Arrangerer basar på Husnestunet, 20. 
februar kl. 17. Alle er velkomne.
Også kan det søkes om tilskudd til 
behandlingsreiser for de som har 
vært medlem i to kalenderår. Det må 
fremlegges legeerklæring om at en 
vil ha nytte av oppholdet. Kontakt oss 
for mer informasjon og for å få tilsendt 
søknadsskjema. Søknadsfrist er satt til 
1. mars.

utenfor hotellet. 
Påmelding til NAAF Region Østafjells.  
Fristen er egentlig gått ut, men sjekk 
likevel om det er noen plasser igjen,  
tlf: 33 06 39 50 / 402 96 224,  
ellen@naaf.no, mona@naaf.no. 

Årsmøte i regionen 
Avholdes 27. mars kl. 16 på Holme-
strand fjordhotell. Kl. 13 møtes alle lo-
kallagene for orientering og samtaler.

Helsereise til Valle Marina
for barnefamilier 27. august – 10. 
september.  Gode priser. Kontakt Anita 
K. Olsen, tlf: 99 04 38 32

Bading
på Quality Resort Skjærgården, 
Langesund for alle NAAF-medlemmer 
i Norge. 3,5 t bading koster for barn, 
3–15 år, kr. 70. Voksne kr 90. Ta med 
medlemskort. Det holder at én i 
familien er medlem, så blir det rabatt 
for alle.
 
BUSKERUD
For tiden ikke betjent

Drammen og omegn AAF
Leder, Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 
17 /92 25 59 28, khalv2@online.no. 
Ta gjerne kontakt med oss på medlem-
streff, kafétreff eller telefon. 
Årsmøte avholdes 17. februar i kantina 
på Vardar.
Vi har en fin og allergivennlig hytte 
som alle medlemmer av NAAF kan leie 
rimelig. Hytta har innlagt strøm.  
Se www.daaf.no for priser.

Kontakt våre likemenn for samtale: 
Astma: Grete Wang Vines, tlf: 32 83 60 
53 /91 58 69 26 eller Wenche Stustad, 
tlf: 32 85 65 92 /90 53 64 68. 
Kols: Robert Ryghseter, tlf: 32 80 09 01 
/90 13 29 39.

Kongsberg og omegn AAF
Leder, Liv Nedberg Fredriksen, tlf: 97 11 
36 66, livned.fredriksen@c2i.net.

Hallingdal AAF
Leder, Gunnar Ola Ørjansen,  
tlf: 45 05 26 20, g-oerj@online.no. 

Ringerike og Jevnaker AAF
Leder, Bodil Linderud, tlf: 45 23 00 14.
Årsmøte avholdes 28. februar kl. 19 på 
FFO-huset ved sykehuset i Hønefoss.

TELEMARK
Mona H. Larsen, tlf: 35 52 15 00, 
mona@naaf.no. 

Takk til alle som støtter oss via  
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 288

Telemark storlag
Leder, Ann Karine Pedersen,  
tlf: 41 57 47 44.
Årsmøte avholdes 9. mars kl.18.30 på 
kontoret i Blekebakkveien 1, Skien.

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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REGION VESTFOLD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30 
Regionssekretær: Ellen Sørby

    E-post: naafvest@online.no 

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 

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

    Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

 E-post: ane@naaf.no

REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62/ 92 27 82 20
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

    E-post: monam@naaf.no

VESTFOLD
Ellen Sørby, tlf: 33 06 39 50,  
ellen@naaf.no.

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Region Vestfold, org.nr: 971 321 725
Larvik AAF, org.nr: 993 190 160
Sandefjord AAF, org.nr: 984 012 314
Tønsberg og omegn AAF,  
org.nr: 879 559 022
Horten og omegn AAF,  
org.nr: 980 663 728
Nordre Vestfold AAF,  
org.nr: 994 545 590

Larvik AAF 
Leder, Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08.
Årsmøte 3. mars kl. 18.30 på Bøkesko-
gen eldresenter.
Bading på Kysthospitalet i varmt 
vann for voksne og barn hver torsdag 
kl. 18–20. Medlemmer betaler halv 
pris. Gratis for barn. Tilbudet gjelder 
utenom skoleferien.
Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler, og er å treffe på 
apotekene. Se annonser i avisen. Ta 
kontakt, tlf: 33 18 42 08.

Sandefjord AAF
Leder, Sverre Lilloe, tlf: 90 93 35 16
Treningstilbud for medlemmer på 
Thorøya Helsepark. Alle dager kl. 6–24. 
Kr 540 for tre 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.
Treningsgrupper for lungesyke på 
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig 
Eidhamar. Onsdager kl. 10.30–11.30 
og kl. 11.30–12.30. Henvendelser til 
Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis hvis du har 
rekvisisjon fra lege.
Lungetrening for de litt mer spreke 
på Fysioklinikken i Gleditschgården 
mandag og torsdag kl. 10.30–11.30.  
Tlf: 92 23 53 56.  
Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.

Tønsberg og omegn AAF
Leder, Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20
Treningsgruppe for voksne med lun-
gelidelser på Activ Fysioterapi,  
tlf: 33 32 36 70. 
Årsmøte 9. februar kl. 19.  
på Midtløkken
Det planlegges også et formiddags-
treff på Midtløkken i mars.

Horten og omegn AAF
Leder, Harald Bregner, tlf: 97 51 95 80

Nordre Vestfold AAF
Leder, Anita Kolseth Olsen,  
tlf: 99 04 38 32
Ta kontakt med henne dersom det 
er behov for informasjon i skoler og 
barnehager.  
Vi har informatører som kan stille opp 
på foreldre- og ansattemøter.

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025

Regionsleder Thomas Bræck, tlf: 48 04 
01 66, thomas.b@getmail.no

Allergifagdag på Quality hotell i 
Sarpsborg, lørdag 9. april. Regionen får 
besøk av allergiekspert prof. Sverre K. 
Steinsvåg ved Universitetet i Bergen 
og generalsekretær i NAAF, Geir En-
dregard. Kursets går over en hel dag. 
Påmelding til regionssekretæren. 

Årsmøter
Region Østfold, 24. mars, kl 19, 
Fritznerbakken aktivitetssenter, 
Alfheimsgate 3 (inngang Follogaten), 
Sarpsborg  
Fredrikstad lokallag, 3. februar, 
kl 19, Frikirken, Apenesgaten 7, Fred-
rikstad, 
Moss lokallag, 9. februar, kl 19, 
Funksjonshemmedes fritidssenter, 
Prins Chr. Aug. plass 4, Moss
Indre Østfold lokallag, 28. februar, 
kl 19, Askim kro 

Aktiv på dagtid
Østfold idrettskrets tilbyr treningskort 

NAAF Gran Canaria
Valle marina, Den Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 
E-35120 Arguineguin
Gran canaria
E-post: naaf_gc@hotmail.com

for 2011 til innbyggere i Østfold som 
står helt eller delvis utenfor arbeidsli-
vet. Mer informasjon på Østfold idretts-
krets sine hjemmesider, eller kontakt 
Andre Hansen, fagkonsulent, Aktiv på 
dagtid Østfold Idrettskrets,  
andre.hansen@idrettsforbund.no,  
tlf: 69 35 49 20 /90 66 76 39.
Du kan også kontakte oss på tlf: 69 86 
33 80 i kontortiden 8.30–14.30 man-
dag, tirsdag og torsdag eller sende inn 
påmeldingsslippen du finner på våre 
lokale nettsider. 

Informatører 
Ta kontakt med regionskontoret der-
som det er behov for informasjon til 
skoler og barnehager m.m. Regions-
kontoret kan stille opp på foreldre- og 
ansattemøter.

Frivillighetsgrupper 
Vi ønsker å komme i kontakt med per-
soner som kunne tenke seg å gjøre en 
frivillig innsatts for regionen, det kan 
være alt fra å fronte gode saker, stå på 
stand, hjelpe til med gjennomføring av 
kurs og tiltak etc. Har du lyst til å stille 
opp med litt av din tid, ta kontakt. Alle 
er velkomne.
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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?



Med Blenda Sensitive 
slipper du å velge
� Uten parfyme og fargestoffer
� Tar selv vanskelige fl ekker
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Nyhet Jif tørrmopp
miNdre støv – miNdre allergi

Nye Jif Tørrmopp er nå mykere og 
tykkere enn før.

Derfor anbefales Jif Tørrmopp av 
Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Original, PANTONE colors 
(with overprint)



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.

Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?
INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Sens er den mest helsevennlige malingen på markedet og den 

eneste malingsserien som er anbefalt og godkjent av Norges 

Astma- og Allergiforbund. Med Sens kan du trygt male rommet 

uten å tenke på malingslukt eller skadelig avdamping.

Sens – den helsevennlige malingen

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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