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Billigere for
matallergikere
Muggmarerittet
Trening med kols

ANNONSE

Vasketips spesielt for deg med barn!
Skal man vaske bamser og kosetepper

n igjen! i maskinen også?
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(Magnus 5 år

Hva er det viktigste å tenke på når man skal
velge vaskemiddel til barnas klær og sengetøy?
At det er skånsomt for huden. Barnas hud
er ømfintlig og delikat, så det viktigste er
at vaskemiddelet er parfymefritt og helt
uten fargestoffer. Parfyme og fargestoffer
kan bidra til å irritere huden til barna. Det
er også viktig at tøyet blir rent. Klærne blir
like fine igjen etter en tur i vaskemaskinen
med Blenda Sensitive.

Er det mulig å fjerne barnemat og
fruktflekker fra barnetøyet?
Ja, skyll flekken med så varmt vann som
tekstilet tåler. Deretter heller du litt Blenda
Sensitive Flytende rett på flekken, og lar det
virke en halvtime. Til slutt vasker du plagget
i vaskemaskinen med Blenda Sensitive Hvitt
på så høy temperatur som tekstilet tåler.

Ja, bamser og kosekluter kan vaskes
i vaskemaskinen, og gjerne inni en
vaskepose. Dyner og puter bør også
vaskes med jevne mellomrom. Dyner
og puter tåler normalt vask ved 60°C.
Benytt flytende Blenda Sensitive når du
vasker sengetøyet i vaskemaskinen.

Visste du at...
Blenda Sensitive
passer til
klesvask for hele
familien?

Martin (8 mnd
) kose
pyjamas på m r seg i nyvasket
ammas fang.

Hva med nytt tøy, må det vaskes før bruk?
Ja, helt nytt tøy, særlig undertøy og
sengetøy bør vaskes før bruk. Dette
fjerner eventuelle rester av kjemikalier
fra etterbehandling av tekstilene. Dette
er spesielt viktig for tøy som er i direkte
kontakt med barnas sarte hud, siden
de ikke klarer å si i fra hvis det klør.
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Det som ikke i vaskemaskinen!
som det er skånsomt mot huden.
forsvinner

Visste du at...
Blenda Sensitive
er dokumentert
mild mot
huden?
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Spørsmål om vasking?
Ring Lilleborg Forbrukerservice, telefon 800 33 444
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Sona (13) flytter ikke.

Nytt og nyttig på nett

INNHOLD

Er du kronisk syk med astma, allergi, eksem eler kols?
Da kan du ha stor nytte av de nye nettstedene som NAAF
har utviklet: Frisk jobb, Bedre inneklima og
Min guide.

Kolser og
stadig sprekere

10

I Drammen møtes over 30 kolsere
to ganger i uka for å trene. I starten
måtte mange stoppe etter et
kvarter, nå holder de i 40 minutter!
Foto: Ola Hesstvedt
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Miljøfartsgrensen virker

Eksemhansker for barn
Barn med eksem har hittil måtte
ta til takke med eksemhansker i
voksenstørrelse. Nå har NAAF
region Østfold i samarbeid med en
hanskeprodusent utviklet eksemhansker for barn – i bambus.

Foto: Granberg AS
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Monster
i senga?

40
FORSIDE

foto / MARIE SJØVOLD

Foto: Morten Øverbye

Etter den fete juletid,
kommer den sunne
vinterstri. Suppe er både
mettende, godt, billig
og allergivennlig. Se de
fristende oppskriftene.

Foto: Morten Øverbye

Når mat
blir mote
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Selv om du ikke liker å tenke
på det, deler du hver natt
seng med mange tusen
midd. Les sykepleier
Grethe Amdals råd for
et rent og sunt inneklima
på soverommet.
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44 Hallo der
56 Forbundslederen har ordet
64 Regionsnytt

Foto: Tore Fjeld

Foto: Tore Fjeld

Redusert fart fra 80 til
60 km/t gir en betydelig
reduksjon av svevestøv,
som igjen gir en bedre
luftkvalitet i vintermånedene.
Statens vegvesen
har ingen planer om å
oppheve miljøfartsgrensen
på motorveiene i Oslo.

U

e her r
n
n
e
d
ift på thies finne
r
k
s
p
p
O
smoo mmeside
e
r
d
n
a
og
år hje en.no
v
å
p
u
d
gre
www.go

Leskende,

sunt
og
enkelt!
Start dagen, eller varier ditt mellommåltid med en sunn smoothie!
Alt du trenger å gjøre er å blande
ingredienser i en mikser eller med
en stavmikser. Bytt gjerne mellom
våre ris-, soja- og havredrikker for
å få mer variasjon.
For flere oppskrifter gå inn på vår
hjemmeside. Der kan du også laste
ned din egen oppskrift hvis du har
noe godt som du vil dele med oss!

www.gogreen.no

4 / Astma Allergi 2 2011

LEDER

Mer enn reklame
Ordningen har vokst frem over tid. Den tok til som et svar
på de mange nødrop fra medlemmer og andre som slet med å
finne frem til ulike, nødvendige forbruksvarer som ikke gjorde
dagliglivet vanskeligere. Ferdigmalte panel- og takplater –
sannsynligvis verdens reneste (Huntonit veggplater)
Forbundet begynte med å blinke ut produkter som ikke var
egnede – men skjønte snart at dette lerretet ble for langt å
bleke. En ren natts søvn(Høie dyner) Man skiftet fokus og
begynte en opplisting av egnede produkter i stedet. Det
begynte med noen svært få men ble flere etter hvert.
Uten konserveringsmiddel, parabener, parfyme og fargestoffer
(Sterisol kroppspleieprodukter)
Forbundets Legeråd hjalp til med å gjøre utvalget. Etter
hvert ble det satt sammen et eget eksternt vurderingsutvalg
bestående av ulike relevante fagpersoner. Det ble en økonomi
knyttet til ordningen. Tre nye vaskeprogrammer; Allergi bomull, Allergi syntet og rengjøring (Asko vaskemaskin)
Forbundet er strengt, og nåløye er svært trangt. Langt flere
får avslag enn de som oppnår en anbefaling. Kriterier for
godkjenning ble utviklet og ligger på nettet. Produsenter og
forhandlere bruker anbefalingene i sin markedsføring. NAAF
får også inntekter fra dette arbeidet. Tøffingen blant varmepumper (Mitsubishi)
Sortimentet ble stadig bredere. Vi har nå 18 ulike
produktkategorier og flere ulike varer innenfor de fleste av

disse. Ta en titt på nettsidene våre:
www.naaf.no/anbefalteprodukter
Og stadig nye produkter innlemmes
i anbefalingsordningen. Hudens
naturlige valg (Lactacyd hudvask)
De senere årene har NAAF tatt en
Redaktør
stadig mer aktiv rolle og deltatt i utTonje Waaktaar Gamst
vikling av enkelte produkter. Pølser og
maling, og det arbeides med flere. Du får alt det gode ansiktet
ditt trenger – og ikke noe annet (Neutral kroppspleieprodukter)
Og i markedsføringen av merkeordningen er NAAF blitt mer
og mer synlig. Du så kanskje en viss julestrømpe før jul?
Vi har hatt mange annonser, tv- og radioreklamer opp
gjennom årene og flere er i vente. Se opp for mann på stige
og en viss herværende generalsekretær. Dokumentert mild
mot huden og vasker helt rent (Blenda Sensitiv)
Det er en grunn til at det heter ”anbefaling”. Allergier er
lumske og individuelle. Renere og friskere luft hjemme (Nikken
luftrenser) Den som forsøker gi garantier i denne sammenhengen kan fort komme til å angre seg. Men for det store
flertall så skal dette være allergitrygge produkter. Sikrer god
luftkvalitet og godt inneklima (Dimplex Classic panelovn)
Se etter anbefalinger fra Astma- og Allergiforbundet neste
gang du er på handletur eller planlegg dine innkjøp etter en
tur innom våre nettsider. Sengetrekk mot midd (Miteblock)
tonje@naaf.no
PS. Kursivfeltene er et lite utvalg annonseutklipp fra
NAAF-anbefalte produkter. Men det gjettet du kanskje…?
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Det redaksjonelle arbeidet er avsluttet
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Astma- og Allergiforbundet har i mange år anbefalt ulike
produkter for forbrukere med særskilte behov. Vi skaper rom
som gleder sansene i lang tid – vær stolt og trygg (Alloc gulv)
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Ingunn Mandt (58) fikk loftet fullt av mugg etter å ha hatt håndverkere der oppe. Nå e

Nytt tak ga muggm
tekst / Morten Øverbye foto / Morten Øverbye og Colourbox

For halvannet år siden ble det

Jeg fortalte han at jeg hadde lest litt på
nettet for å finne ut fakta om mugg. Da
advarte han meg mot å ta kontakt med
noen firmaer som kunne hjelpe meg
med å fjerne problemet, de ville bare ta
seg godt betalt uten egentlig å hjelpe
meg, sier Mandt.
Taket i rommet under, som hadde
vannskader, ble også tatt opp. Ingunn
Mandt fikk beskjed om at hun bare
kunne pusse ned og male det på nytt.
– Dette var takess som hadde svulmet
opp, det var sprøtt som kjeks. I ettertid
hadde jeg også én fra den lokale malerbutikken her. Han sa jeg aldri måtte
godta å ha mugg i huset. Det samme
sa Astma- og Allergiforbundet da jeg
tok kontakt med dem. Alt som har vært
utsatt for fukt, bør byttes, sier Mandt.
Taket ble etter hvert byttet av
entreprenøren som hadde forårsaket
lekkasjen. Etter noen uker kom ISS inn i
bildet. De tok prøver i alle rom, på loftet
og utvendig, for å se hvor stor forekomsten av mugg er. Ingunn Mandt har ikke
sett den ferdige rapporten, men har
fått beskjed om at forekomsten ikke er
unaturlig.
– ISS-representanten sa også at muggen jeg var utsatt for nå ikke hadde noe
med den muggen som hadde vært der
tidligere å gjøre. Loftet ble vasket ned
og behandlet, det ser ganske greit ut nå.
Men spørsmålet er hva som skjer når
det kommer varme igjen. Vil det blomstre opp på nytt og bli fullt av mugg der
oppe igjen? Jeg har hørt at de nye tak– Ikke farlig
platene som er brukt på taket vil skape
Været hadde snudd og plutselig stod
kondens, og da kan vi være like langt
sola på og varmet. Over hele taket på
igjen. Derfor ble det laget ekstra lufting,
huset lå det nå presenning for å hindre
Fysiske plager
så får vi se om det er tilstrekkelig. Lufmer innsig av regnvann. På loftet var det To måneder senere kom representantingen er veldig viktig, sier Mandt.
varmt og luftfuktigheten var høy. Plate- ten fra boligbyggelaget tilbake for å
Da det var som verst ble hun anbene i taket så våte ut. Og det var plutselig godkjenne de andre utbedringene som
falt av legen om å flytte ut. Det hadde
store områder med mugg igjen.
hadde blitt utført på loftet.
hun ikke mulighet til, og nå føler hun at
– Jeg kunne nesten ikke tro det jeg så.
– Han sa da også at muggen ville tørke kroppen har reagert på all fukten som
Alt mugget var jo fjernet bare noen uker inn og forsvinne av seg selv etter hvert. har vært i leiligheten.
oppdaget litt mugg på loftet til Ingunn
Mandt. Loftet ble delvis tømt, og etter
hvert ble loftet vasket rent for mugg av
et firma. Omtrent samtidig bestemte
generalforsamlingen i borettslaget i
Skien at rekkehusene der hun bor skulle
renoveres. For Mandts del ville det bety
blant annet nytt tak. Høres jo i utgangspunktet bra ut, men det skulle vise seg
at utfordringene og utbredelsene skulle
bli mange.
– Firmaet som skulle renovere hadde
laget en stor åpning i taket på loftet
som de brukte til å inn og ut av. Gulvet
på loftet ble fjernet for at de skulle
komme til med isolasjon. Når arbeiderne ikke var der ble åpningen på taket
vanligvis dekket til. Dette arbeidet skulle
egentlig være ferdig før fellesferien,
men arbeidet ble forsinket. Jeg dro bort
på ferie litt over én uke, og da jeg kom
tilbake skjønte jeg at det var problemer
der oppe, sier Mandt.
Sommeren 2011 var ikke akkurat en
solskinnshistorie. Store nedbørsmengder hadde tatt veien inn på loftet. I
rommet under den nye åpningen på
loftet hadde taket fått store vannskader.
Resten av loftet var også vått.
– Den samme dagen kom den ansvarlige ferievikaren på døra. Han beklaget
det som hadde skjedd og lovet å ta det
videre. Jeg hørte ikke noe mer. Etter
noen dager gikk jeg opp på loftet igjen
for å se hvordan det var der, sier Mandt.
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tidligere, men nå var det kommet enda
mer tilbake. Det hadde nesten eksplodert med mugg på loftet, antagelig på
grunn av varmen, den høye luftfuktigheten og den ekstreme varmen. Sånn
hadde det aldri sett ut tidligere, forklarer Mandt.
Det var mugg på helt nye steder.
Luftingen fra loftet var mangelfunn. Hun
kontaktet lederen i borettslaget og fikk
beskjed om at han ville ta kontakt med
henne ganske raskt. I stedet for kom
det en representant fra boligbyggelaget
som var prosjektansvarlig for renoveringen.
– Han ble med opp på loftet og var
enig i at det var mye mugg der. Da fikk
jeg beskjed om at han ville ta det opp på
byggemøtet neste dag, og han foreslo
at de skulle bruke et firma som skulle
komme og gjøre rent her. Da jeg spurte
om de virkelig kunne klare å få vekk all
muggen, så sa han at det ville gå bra.
Han skulle ta kontakt med meg igjen.
I mellomtiden kontaktet Ingunn
Mandt firmaet som hadde vasket loftet
for noen uker siden. Han bekreftet at
jobben deres var gjort grundig, og at all
mugg måtte ha kommet fra den siste
vannlekkasjen. Da Mandt ikke hørte noe
fra boligbyggelagets representant, tok
hun kontakt med firmaet som drev med
renoveringen.
– Da kom det en ansatt fra firmaet hit
og sa at mugget ikke var farlig. Det ville
tørke inn og forsvinne av seg selv. Da
svarte jeg bestemt at det ville det ikke
gjøre. Så kom det ikke noe mer ut av
det besøket.

ppe. Nå er hun usikker på om hun tør å bli boende i huset.

gmareritt
– Jeg har vært plaget med rennende
nese siden i sommer, og jeg er ganske
sikker på at det er på grunn av muggen.

Har lyst til å flytte

Det er ikke så lett for en privatperson
å vite hvordan en skal gå fram. Det har
vært mange fagfolk inne i bildet, de sier
forskjellige ting. Men en ting er sikkert:
Ingunn Mandt er ikke overbevist om at
problemet er løst.
– Jeg skjønner jo at ingen har lyst til å
betale for utbedringen, det koster mye
penger. Men jeg føler at det serveres
bortforklaringer for å slippe unna en
kostnad. Men jeg skal jo leve her, så
for meg er det viktig at det blir løst. Og
jeg tror ikke helt på at det er et sunt
innemiljø her nå. Jeg er overbevist om
at det fortsatt er mugg her. Jeg har
kjørt mange lass med ting fra loftet som
jeg bare har måttet kaste på grunn av
muggskader.
Hun er også skeptisk til jobben som er
utført på loftet.
– Jeg skulle gjerne hatt nytt undertak
på loftet, eller takpapp, men det ble
ikke gjort og nå er det for sent. Så jeg
lurer på hva som skjer under taket nå og
når det blir varmere igjen, sier Mandt.
– Mitt råd til andre er at de må sørge
for god utlufting der det kan oppstå
mugg. Første gang det kom mugg var
da det ble ekstra brannsikret på loftet,
for da ble noen av fakkene i hver side på
loftet tettet. Da ble det for dårlig lufting
og det kom mugg. Jeg ble fortalt at
mugg kan komme på bare noen få dager
hvis det er fuktighet og varme tilstede.
Hun er usikker på hva hun skal gjøre
videre.
– Jeg tror ikke jeg tør å bli boende
her så lenge jeg ikke vet med sikkerhet
hvordan det er. Mest av alt har jeg lyst
til å flytte. /

U

Ingunn Mandt foran huset sitt i Skien, der hun har hatt store problemer med lekkasjer og
mugg det siste halvannet året.
www.naaf.no / 7
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Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler alle med fuktskader i boligen til å foreta utbedringer raskest mulig.

– Fjern problemet
– Fukt er trolig den enkeltfaktor som bidrar
mest til dårlig innemiljø utenom røyking og
passiv røyking, sier seniorrådgiver inneklima
Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund.
Selv om ekspertisen strides om hvorvidt muggsopp er helseskadelig eller ikke,
dokumenterer WHO at de som blir utsatt
for fukt over tid kan få alvorlige helseplager,
som flere eller verre luftveisinfeksjoner,
astma, allergiske luftveislidelser og andre
luftveisplager. I tillegg kan eksponering for

Infisert luft

Fuktskader som utvikler muggsopp er et aller størst problem dersom det oppstår i rom
man oppholder seg mye i. Men også andre
rom i huset kan bli påvirket.
– Fuktig kjeller med kjellerlukt kan bidra
til dårlig luftkvalitet i etasjen over ved
at infisert luft strømmer via sprekker og
utettheter til såkalte “rene rom”. En kjeller

fuktskader medføre generelle plager som
unormal tretthet, hodepine og konsentrasjonsproblemer.
Det er ikke alltid så lett å oppdage muggdannelser i huset, men Gustavsen oppfordrer privatpersoner til å følge med.
– Jeg vil råde leserne til å bli “fuktdetektiver” i egen bolig. Oppdages fukt tidlig er
det ofte mindre omfattende å utbedre det
utsatte området som kan føre til muggsopp,
sier han.

som hovedsakelig brukes til oppbevaring av
inventar og utstyr kan ha høy luftfuktighet
eller vanninntregning. Utstyr som lagres der
kan bli ødelagt av fukt og muggsopp. Den
velkjente ”kjellerlukten” som blir med fra en
fuktutsatt kjeller spres til romlufta når det
tas opp.
Astma- og Allergiforbundet mener det

Krevende behandling
For når skaden først har skjedd er det ikke
alltid så enkelt å bli kvitt mugg og mugglukt.
– Nei, det ser dessverre ikke slik ut. Når
vannlekkasjer og fuktskader oppstår i boligen må utbedringer skje raskt, for vi vet at
fuktskader utgjør en helserisiko. Vi skal bo i
boliger som kan håndtere vann og fukt, men
dessverre er dette blitt komplisert.
Det at det er økonomiske interesser knyttet til slike saker og flere ulike meninger
bidrar jo heller ikke til å gjøre saken enklere.
Det kommuniseres ofte i media at muggsopp ikke er helsefarlig, men fakta er at vi
foreløpig ikke vet hvilken rolle muggsoppen spiller i innemiljø. Men det vi vet er at
fuktskader kan knyttes til helseproblemer.
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Når muggsopp oppstår i boligen, har boligeier allerede et fuktproblem. Fuktskader må
håndteres raskt og effektivt av byggeier slik
at skaden begrenses, sier Gustavsen.
Til og med innenfor byggebransjen, med
fagfolk som gir uttrykk for at de har spisskompetanse, finnes det ingen ensbetydende
fasit. Det er mange ulike oppfatninger om
hvor skadelig muggsopp er.
– Fuktskader og muggsopp er et vanskelig
område som kan skape mye frykt og angst
hos dem som blir rammet. Spørsmål om
sanering, riving og utskifting av materialer,
kostnader og mye mer dukker opp. Det er
mange økonomiske motiver inne i bildet.
Men vi i Norges Astma- og Allergiforbund
jobber først og fremst for helsa
til folk. Derfor samarbeider vi
sammen med forskningsmiljøer
og søker vi hele tiden etter å
øke vår faglige kompetanse
innen området slik at vi kan gi
praktiske råd, sier Gustavsen.
– Om noen opplever en tetthet i brystet, som gir seg når
man er på jobb eller på ferie, så
kan det være greit å ta det på
alvor. Kanskje koster en utbedring bare 3000-4000 kroner
før det blir for ille.

best for folks helse er å kvitte seg med ting
som har vært utsatt for fuktskader.
– Organiske materialer som har vært
utsatt for fukt i lagringstiden har, selv etter
uttørring, en risiko for skader og muggsopp.
Det bør derfor kasseres. Fastmonterte
takplater og isolasjon materialer som blir
utsatt for nedfukting skal skiftes ut. Det
bør i enkelte tilfeller vurderes å bytte ut
materialene fremfor å foreta uttørring, sier
Gustavsen.

Fukt er skadelig
........................................................................

l Fukt og muggsoppskader i
bygninger er assosiert med en
økning i negative helseeffekter fra
luftveier og lunger. Helseutfallene
er betennelser i øyne, betennelser i
svelg og hals, infeksjoner fra
luftveier og lunger og en forverring
av astma.
l Noen vil kunne utvikle en allergi
mot muggsopp og noen vil også
kunne utvikle en ny astma ved
eksponeringen for fukt og
muggsopp.
l Mange av de som er eksponert for
fukt og muggsoppopplever en
trøtthet og hodepine.
l Det finnes ingen medisiner som kan
gjøre en frisk. Det som hjelper er å
hindre at man blir eksponert for
fukt og muggsopp. Det vil si at en
skal bo i en bolig uten store fukt
og muggsoppskader. De aller fleste
vil bli mye bedre når huset er
reparert og det er utført en meget
grundig nedvask i huset.
(Kilde: Knut R Skulberg, Lege og
seniorrådgiver inneklima i NAAF)
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Classic panelovn
Norskprodusert

scanpartner.no Foto: Jan Christian Sørlie

Godt inneklima med Classic
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

Topaz glasspanelovn

DESIGN: Topaz er en Classic
panelovn med glassfront.

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

Nyhet!

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 vareprøver på decubalpluss.no
Fås på apoteket.
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Det er lett å gå seg vill i nettjungelen. Derfor har Astma- og Allergi forb

Nye, nyttige n
tekst / Bjørnhild Fjeld

Min Guide

www.naaf.no/minguide
Er du kronisk syk kan du ha rett til å benytte deg av ulike støtteordninger. Men
hvordan får du informasjon om dette?
Det er ikke alltid like lett.
NAAF har derfor laget nettstedet Min
Guide, der du på en enkel måte kan
finne frem til informasjon om tilskudd,
rettigheter, behandlingssentre, boligtilskudd, reisestøtte, skattefradrag, samt
litt om tilrettelegging i barnehage og
skoler. Måler er at nettsidene skal gjøre
hverdagen litt enklere for kronisk syke
med astma, allergi, kols og/eller eksem.
– Utgangspunktet har vært stadige
tilbakemeldinger fra medlemmer i
Astma- og Allergiforbundet om at
nettinformasjon på dette området
10 / Astma Allergi 1 2012

fremsto som en ”jungel umulig å finne
frem i”. NAAFs erfaringer tilsier at dette
særlig gjelder når man er syk, sliten og
ikke har det nødvendige overskuddet
til å lete frem den informasjonen man
trenger, sier politisk rådgiver i NAAF,
Ellen Bugge, som har vært prosjektleder
for nettsatsingen. Min Guide-prosjektet
er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og
Rehabilitering.

Frisk jobb

www.friskjobb.no
Noen trenger å få tilrettelagt arbeidsplassen for å kunne holde seg frisk og
i jobb. Det er vanligvis ikke snakk om
tiltak som koster mye penger, bare de
riktige tingene blir gjort.

Nettstedet
Frisk jobb skal
være et praktisk
hjelpemiddel for
arbeidsgiver og
NAV-rådgiver når det
er behov for å tilrettelegge på arbeidsplassen for
astmatikere og allergikere. Og
det som er helt nødvendig for noen,
gir også bedre jobbtrivsel for andre:
– Tilrettelegging for denne målgruppen, er et godt HMS-/arbeidsmiljøtiltak
som også vil komme de andre ansatte
til gode, sier seniorrådgiver inneklima i
NAAF, Kai Gustavsen.
På nettsidene kan du finne praktiske
sjekklister som kan brukes av arbeidsgiver i samarbeid med støtteapparat og
vernetjeneste. Disse kan også brukes

ergi forbundet laget flere nye nettsteder som gir deg bedre oversikt.

e nettsider
som en huskeliste for hva som kan gjøres for å få den ansatte tilbake i jobb.

Bedre Inneklima

www.bedreinneklima.no
Selv om barn er for små til å si fra selv,
er Astma- og Allergiforbundet opptatt

av at de minste skal ha et godt inneklima på ”arbeidsplassen” sin.
– Et godt inneklima er en viktig
forutsetning for helse-, læringsmiljø og
trivsel i barnehagen, både for barn og
voksne. Vi ønsker ikke å rette pekefinger
mot noen, ei heller å være snusfornuftig
og promotere et klinisk sterilt miljø. Det
er ingen tjent med. Vi ønsker simpelthen å informere - og på en hyggelig
og praktisk rettet måte gi noen enkle
tips om hva man som enkeltperson
kan gjøre i sine daglige rutiner
dersom man ønsker å ha fokus
på inneklima, sier kommunikasjonsrådgiver i NAAF, Bo
Gleditsch.
På nettstedet Bedre
inneklima i barnehagen kan du lære

hvordan åtte faktorer påvirker inneklimaet: Luft, temperatur, lys, støy, fukt,
støv, kjemisk avgassing og radon. Du
kan også blant annet laste ned en plakat
til å henge opp i barnehagen. /
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sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVISM

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

HÅRPLEIESERIE FOR FØLSOM
OG ALLERGISK HUD

HØIE VEVD NATURKREPP

NYHE
T!
PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved:
• Neseproblemer, også for barn
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

Finnes på apotek
www.aconordic.com
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• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen,
og ikke fremstilt kjemisk

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

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

• 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

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE
Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. Hos Ultra,
Jacob´s og Centra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med allergi eller matintoleranse. Du får blant annet melk, fløte, rømme, ost, smøreost, yoghurt, brød, pølsebrød,
pizzabunn, hamburgerbrød, knekkebrød, tortilla, kanelgiffler, boller, sjokoladekake, vafler,
pannekakemiks, kakemiks, melblandinger, fiskekaker, iskrem, tomatsuppe, havregryn,
cornflakes, kjeks, riskaker, pasta, lasagne, sjokopålegg og sjokolade tilpasset deg med allergi.
Se også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie. Vi sees!

U

MATGLEDE!
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Mozart og Chaplin som terapi mot allergi
tekst / Annika Granstedt foto / Mats Alm

Enn så lenge mangler den vitenskapelige
begrunnelsen for å hevde at disse aktivitetene kan skrives ut som medisin mot
astma og allergi.
- Det er rimelig å tro at følelser påvirker
allergier, men det er forsket for lite på
dette for å kunne konkludere sikkert, sier
Nils E. Eriksson, pensjonert overlege fra
lunge- og allergiavdelingen på Länssjukhuset i Halmstad, Sverige.
At musikk kan ha positiv effekt på
flere ulike sykdommer har vært kjent
lenge, det har sågar fått et eget navn;
Mozarteffekten. - En sammenstilling av
undersøkelser om musikkens smertestillende egenskaper viste effekt i omtrent
halvparten av tilfellene. Det er først og
fremst klassisk musikk som studeres,
men ingenting tilsier at ikke også annen
musikk skulle kunne ha liknende effekt.
Musikk har også vist seg å ha effekt på
allergiske reaksjoner. Pasienter
med atopisk eksem ble
testet før og etter å ha
lyttet til klassisk musikk.
Utslagene på prikktest
minket etter å ha hørt
musikken.

Latter påvirker den
allergiske reaksjonen

Den japanske allergologen Hajime
Kimata, som har undersøkt humorens
betydning ved allergi, fant at også latter
påvirker den allergiske reaksjonen. Blant
annet har han prikktestet pasienter med
atopisk eksem før og etter at de fikk se
Charlie Chaplins film ”Moderne Tider”.
- Men undersøkelsene sier bare det
de sier – at prikktestreaksjoner og en
del prøverørsparametre påvirkes – og
ingenting mer, så man bør ikke trekke
for store konklusjoner på basis av dem
alene.
Alle mennesker får det bedre av å le.
Latterterapi synes å fungere ettersom
selv iscenesatte latterutbrudd påvirker
det endokrine systemet. Derfor skulle
også astma- og allergipasienter kunne
dra nytte av latter. Et potensielt problem
derimot, er det faktum at enkelte astmapasienter kan få anfall av latter.
Ikke bare latter, men også tårer har
effekt. Allergipasienter rørt til tårer
mens de så filmen ”Kramer mot Kramer”
14 / Astma Allergi 1 2012

Latter, musikk og sterke følelser
gjør sannsynligvis pasientene
friskere, det gir i alle fall bedre
livskvalitet og sjansene for
bivirkninger er små.
Pensjonert overlege Nils E. Eriksson vil at man
skal fokusere på glede og muligheter fremfor det
som ikke lenger er mulig på grunn av sykdommen.

i en studie, opplevde at prikktestutslag
minket etter filmen.

Erotikkens allergologiske effekter

Også det å kysse har i flere undersøkelser vist seg å ha positive allergieffekter.
For matallergikere kan det imidlertid
innebære en viss risiko. Nils E. Eriksson
hadde en pasient med nøtteallergi som
fikk symptomer av å kysse sin kjæreste
etter at denne hadde spist nøttesjokolade. Erikssons studier viste at rundt 10
prosent av matallergikere fikk
allergisymptomer gjennom indirekte kontakt.
På sin hjemmeside
har han skrevet artikkelen ”Kan Chaplin,
Mozart och kyssar hjälpa
mot allergi?” - Jeg synes det
var et morsomt aspekt som man har
skrevet lite om og derfor gjennomførte
jeg en sammenstilling av undersøkelser
som omhandler musikens, humorens og
andre følelsers effekt ved allergi. Før i
tiden tenkte vi veldig lite på pasientenes
følelser. Det var før astmaskoler og
kortisonspray. Da ble pasienten gitt
resept på medisin og fikk klare seg selv.
De fikk så godt som ingen informasjon
om hvordan de skulle håndtere
sykdommen. Dette medførte mange
akuttbesøk på sykehus og mange svært
syke pasienter.

Mozart på resept?

Hva som rører ved et menneske er selvfølgelig forskjellig fra person til person,
men gjennom å snakke om betydningen
av følelser, glede og musikk kan kanskje
doktor og pasient sammen finne gode
løsninger.
- Man kan eksempelvis forfatte en liste
over morsomme filmer og oppmuntre

folk til å prøve seg frem. Kanskje også en
liste med musikk; den allerede utprøvde
Mozart pluss annen klassisk musikk. Kanskje kunne en musikkforsker gi tips om
andre musikktyper som vekker følelser.
Alt som gir mening i livet er bra, fordi
det høyner livskvaliteten, selv om det
ikke er direkte målbart i forhold til symptomer. Og det gjelder ikke bare latter,
musikk og følelsesladede filmer. En bra
måte å få positive følelser i sving på er å
arbeide sammen med andre for å nå et
felles mål, eksempelvis frivillig og ideelt
arbeid.
- Å stå på sidelinjen og kjenne seg
syk og udugelig kan være svært uheldig
helsemessig sett. Derfor bør doktoren
hjelpe til med å synliggjøre alt pasienten
fortsatt har mulighet til å gjøre, i stedet
for å fokusere på det som ikke lenger er
mulig på grunn av sykdommen.
- Det kan være ting man ikke har tenkt
på før. Om man ikke har pelsdyrallergi,
kan kontakt med dyr hjelpe. Eller idrett,
korsang, skogsturer, håndverk og andre
kreative aktiviteter. Listen er uendelig.
Nils E. Eriksson mener at det viktigste er å fokusere på det positive, å se
mulighetene i stedet for problemene.
For mennesker med vanskelige sykdommer kan gleden over å mestre noe man
trodde var umulig høyne livskvaliteten –
selv om de kliniske studiene som beviser
det fortsatt ikke er utført.
- Effekten av latter, musikk og emosjon
på allergisymptomer bør studeres selv
om det for astma- og allergispesialister
kanskje ikke faller seg like naturlig å ta
tak i som IgE og cytokiner. Det kan være
mye ved siden av medisinering som gjør
at en pasient føler seg bra.
For referanser og videre lesning, besøk
www.nilseeriksson.se/page72.php

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

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 effekt 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 fikk 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

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 pumpeﬂaske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne ﬂere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris ﬁnnes
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
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– Ære være foreningen vår her i Drammen. Et fantastisk flott tiltak! Forbundsleder Pål Johansen sparte ikke på rosen
da han spanderte kake på alle deltakere, støttespillere og treningsteamet
etter kols-trimmen på Akropolis.
Johansen reagerte spontant med
kakegratulasjon, og treningssenteret
sørget for langbord i kafeen.
– Samfunnet er fullt av valgmuligheter.
Det er så mye å bruke tiden på, folk

prioriterer. Dette slår ut på aktiviteter i
alle frivillige organisasjoner. Det gjelder
å finne noe som trigger, og det har dere
klart i Drammen.
Dette er for voksne og for likesinnede. I tillegg til treningen blir det anledning til å prate og dele erfaringer, det er
også viktig. Dere har funnet konseptet
og et treningssenter som har det engasjementet som trengs. Dette er både
proft og medmenneskelig. Mye glød og

I høst startet landets første spesialtilpassede treningsprosjekt for kols-pasienter i Drammen. Hver

Se, kolsere som t
tekst og foto / Ola Hesstvedt

Ingen trodde på flere enn 15. Men
det kom over 30 kolsere fra Drammen
og omegn da landets første spesialtilpassede treningsprosjekt for denne
pasientgruppen startet 8. august. Med
en snau million kroner i Extra-midler
til rådighet og et heltent fagpersonell

oser det av vilje og glede i Sports Club
Akropolis på Åssiden.

Blir stadig sprekere

– Ingen tvil om at de er blitt sprekere
etter noen måneder med to timers
innsats mandager og torsdager, fastslår

prosjektleder Vasilia Olsen i treningssenteret. AstmaAllergi var på besøk i
november og møtte en sammensveiset
gjeng mellom 45 og 80 år. Morsom trim
med musikk og instruksjon tilpasset den
enkelte.
– De fleste måtte stoppe spinningen

Pådriveren Robert Ryghseter i Drammen sammen med tre motiverte kvinner i staben på treningssenteret Akropolis. Fra venstre avdelingsleder
Ann-Mari Nordby, prosjektleder Vasilia Olsen og instruktør Sandra Lunde.
16 / Astma Allergi 1 2012

tro på at det nytter. Et bunnsolid treårig
prosjekt. Gratulerer alle sammen! Jeg
håper det blir mange blåkopier av dette
for folk med kols rundt i landet, sa forbundslederen.
– Hvorfor har det ikke kommet et
slikt tilbud til kols-medlemmer for lenge
siden?
– Det er et veldig godt spørsmål. Det
er ikke lett å få til en så omfattende
planleggingsprosess i et lokallag. Dram-

men har klart det og fått Extra-midler.
Det er litt av en prestasjon, og jeg tror
at dette konseptet sprer seg. Dette vil
smitte, sier Pål Johansen.

Forbundsleder Pål Johansen troppet
opp med gratulasjonskake fra NAAF
til de ivrige kols-trimmerne.

men. Hver mandag og torsdag tropper 30 kolsere opp og trener så svetten siler!

m trener!

etter et kvarter i starten og var temme- deltaker fikk utsatt en operasjon
lig mørbanket av syklingen. Nå holder
fordi det ikke passet på en torsdag. Hun skulle jo til Åssiden for å
de i 40 minutter uten plager. I gymnastikkdelen «lurer» vi dem til å bruke hele trene! Kolsere kommer til Akropolis
fra hele
kroppen. Folk
Drammen
med pusteproDe fleste måtte stoppe
og omegn;
blemer bruker så
Modum, Eiker,
få muskelgrupspinningen etter et
Lier, Røyken og
per. At sterkt
kvarter i starten.
Hurum.
lungesyke oppnår
Treningsleder Vasilia Olsen
Det er fire
så stor framgang
krav til de som
er veldig inspiredeltar: De må ha diagnosen kols. De må være
rende også for oss som legger til rette
medlem av NAAF. De må være røykfrie. Av
og passer på dem, sier Olsen.
praktiske grunner må de være i stand til å
gå opp trappen fra første til andre etasje i
Samhold og korpsånd
For syke, det er de. Noen er veldig syke. treningslokalene.
En mann forteller at han bor i fjerde
Det virket bare ikke slik, og da må man
etasje og tidligere måtte ha flere
kunne si at treningen er godt tilpasset
pauser i trappene. Nå klarer han
pasienter med kols, kronisk obstruktiv
seg med én. Og en god del trener
lungesykdom. Forsnevring i luftveiene
mer enn to ganger i uken, hører
og varig nedsatt lungefunksjon gjør at
vi også. Egentrening kan alle
trening er så slitsomt at det er lett å
med adgangskort drive med når
foretrekke passivitet.
– Jeg har aldri svettet så mye som her, som helst, og Akropolis har fire
treningssteder i Drammen.
sier 64 år gamle Helene Andersen og
holder takten på pedalene. Akropolis og
Langt forarbeid
Astma- og Allergiforeningen får uhem– Vi hadde planlagt dette tilbudet
met rosende omtale for tiltaket. Det er
i flere år før vi på forsommeren fikk
på kort tid utviklet et samhold og en
beskjed om at prosjektet hadde kommet
korpsånd som nærmest tvinger deltakerne til å møte hver gang, enten de har gjennom nåløyet i Norsk Tippings stiftelse
kort eller lang vei. De andre vil ha en
Helse og Rehabilitering, som forvalter Extraforklaring når noen har uteblitt. Ferie og midler til gode helsetiltak. Det var fantastisk
sykdom godtas. Vi hører at en kvinnelig og ble enda mer fantastisk da så mange

”

Magemusklene får også kjørt seg
på kolstreningen.

Gymnastikk for alle muskelgrupper.
Sandra Lunde instruerer.
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responderte på vår invitasjon til å delta, sjakk. Det har jeg klart, selv om jeg i besier styremedlem Robert Ryghseter i
gynnelsen trodde jeg kunne dø av det.
NAAF, avdeling Drammen.
Du dør ikke av å sykle, sa Tomala, som
– Vi har fått midler som dekker alt i
har en nær tilknytning til Toppidrettstre år for 15 personer. De 15 som kom
senteret og er astmaspesialist.
først til mølla trener gratis, resten må
Jeg hadde erfart at mange med kols
betale selv.
er passive, og
Men det er
at sykdomDet er mye fysisk forfall
ikke så dyrt,
men da stadig
heldigvis.
blir mer synlig
blant medlemmene.
Ryghseter har
og tydelig.
Jeg ville foreta meg noe.
fylt 70 og har
Det er mye
Initiativtaker Robert Ryghseter
hatt kols i 25
fysisk forfall
år. Litt motblant medstrebende medgir han at det var hans
lemmene. Jeg ville foreta meg noe, og
ide. Men det er mange andre som har
Tomala anbefalte at vi allierte oss med
bidratt i prosessen fram til økonomisk
et treningssenter og NAAF sentralt,
støtte, understreker han.
der Kai Gustavsen ble vår kontakt. Det
var et tidkrevende arbeid der mange
Dør ikke av å sykle
deltok for å utarbeide en god plan som
– Da jeg fikk kols, anbefalte fastlegen
kunne utløse Extra-midler. Folkene i
min, Tadeusz Tomala, at jeg skulle trene Norsk Tipping strør ikke ut penger hvis
det er den minste tvil om kvaliteten. Vi
på sykkel for å holde sykdommen i

”

i Drammen-avdelingen kan være stolte
av forarbeidet til et spesialprosjekt for
kolsere som jeg tror mange vil ønske
å kopiere rundt i landet når det gode
budskapet spres, sier Robert Ryghseter
til AstmaAllergi.
– Det er vanskelig å forstå hvor tungt
det er å trene med kols. Invitasjonen
skulle stimulere til innsats, og vi har
tydeligvis lykkes godt. Kolsere fra fjern
og nær ville være med i tre år. Frammøtet er godt og intensiteten er god. Små
forbedringer merkes fort, men store
effekter kommer nok først etter et år.
Med godkjent instruktør, sykepleier og
motivator med erfaring til stede hele tiden blir det trygt å være med i en gjeng
med felles plager. Vi lovet at alle blir tatt
godt vare på, og det blir de takket være
en veldig motivert stab her på Akropolis, sier Robert Ryghseter og er veldig
godt fornøyd. /

...

Helene Andersen (64) og de andre kolserne tråkker til på spinningsykkelen.
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CT mask ann

Har du astma eller allergi
og er i alderen 18-30 år?

Nytt spesialtilpasset
• rehabiliteringstilbud

Les mer på www.ungifokus.no eller kontakt
frederik.hansen@glittreklinikken.no

... når det er kaldt ute

CTmask er et behandlingshjelpemiddel og kan
gi rett til stønad fra folketrygden etter §10.6
og 10.7. Søknaden skal begrunnes av lungespesialist. Bruk av CTmask kan også
begrunnes av fastlegen, men må da
alltid forelegges rådgivende lege i
NAV før eventuell stønad innvilges.
Behandlingstiden vil dermed
være lengre enn ved
rekvirering fra spesialist.

Varmemaskene finnes i fargene grå og beige.
Kjøpes på www.ctmask.no eller på apotek.
Nigaard Pharma AS, Box 373, N-2001 Lillestrøm,
telefon 815 30030, telefaks 815 30031,
post@nigaard.com, www.nigaard.com
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Nikkens Air Wellness™ Power5 Pro™ fyller huset med frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler.
De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs,
i luft som ofte er verre enn den ute. Med Nikkens patenterte
luftfiltersystem kan du nå imidlertid få både renere og friskere
luft hjemme.

• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av samme avanserte
teknologi som benyttes i laboratorier.
• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" som virker
beroligende og avslappende.
• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper til å
holde luften ren.
• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.
• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennom blant annet HEPA-filter fjerner
99,97 prosent av svevestøv som kan være plagsomt for allergikere.
• Anbefalt av European Centre for Allergy Research Foundation,
British Allergy Foundation og Norges Astma- og Allergiforbund.
• Tildelt Energy Star fra United States Enviromental Protection
Agency (EPA), en utmerkelse som kun gis til luftrensere som
er minst 35 prosent mer effektive enn en standardmodell.
Hvis du vil vite mer om Air Wellness™ Power5 Pro™ eller ønsker å finne en uavhengig Nikken-konsulent, kan du ringe 800 62015 eller sende en
e-post til norsupport@nikken.co.uk.
Les mer om Nikkens velværeprodukter på www.nikkenwellbeing.no
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Foreslår
akutte tiltak

Oslo kommune har ikke overholdt grenseverdiene for nitrogendioksid (NO2) siden den
ble juridisk bindende 01.01.2010. Bymiljøetaten i Oslo kommune har derfor i samarbeid
med Statens vegvesen utarbeidet en konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo.
Utredningen er sendt til Byrådsavdeling for
miljø og samferdsel, som vil legge den frem
for byrådet.
Målet med de foreslåtte midler-tidige trafikkregulerende tiltakene er at de skal redusere
utslipp av nitrogendioksid (NO2) fra biltrafikken, slik at krav i forurensningsforskriften om

lokal luftkvalitet overholdes. Følgende tiltak er
foreslått i utkastet:
Par- og oddetallskjøring/datokjøring.
Forbud mot lette dieselkjøretøy.
Forbud mot kun én person i bilen.
Forbud mot gjennomkjøring for
tungtransport i Oslo.
Med vektlegging på å redusere utslippet mest
mulig, mener Bymiljøetaten at en kombinasjon
av tiltak rettet mot lette og tunge kjøretøy er
mest effektivt.

Utslippene vil øke
Utslippene av den helseskadelige gassen NO2 fra veitrafikken vil fortsette å øke
frem til 2015. Årsaken er den økende andelen av dieselbiler i den norske bilparken,
viser en ny rapport.
tekst / Sissel Fantoft foto / Colourbox

I 2007 vedtok Stortinget å legge om
engangsavgiften slik at biler med lavt
CO2 (karbondioksid)-utslipp fikk en
betydelig avgiftsreduksjon. Siden dieselmotoren er mer energieffektiv enn
bensinmotoren, førte det til at dieselbiler ble billigere. Stadig flere bilkjøpere
har siden valgt seg biler med dieselmotor, og i dag utgjør dieselbiler over 70
prosent av nybilsalget.
Partikler og nitrogenoksider (NOx) er
de dominerende komponentene i avgassene fra dieselbilene, og disse utgjør
en helsebelastning for folk i store byer.
I flere norske byer overstiger utslippene
av NO2 (nitrogendioksid) grenseverdiene
til Forurensingsforskriften. Problemet
oppstår særlig vinterstid. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har utarbeidet
rapporten ” NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. Utfordringer og
muligheter frem mot 2025”, og konkluderer med at NO2-utslippene bare vil
fortsette å øke frem mot 2015.

n
Diesel eller bensin? De siste årene har
mange kjøpt dieselbiler, men kan nå
oppleve kjørerestriksjoner.

Utslippsberegninger viser at uten
ekstra tiltak vil befolkningen i norske
storbyer fortsatt utsettes for helseskadelige forurensningsnivåer – med
foreløpig topp omkring 2015. Etter 2015
kan det forventes en svak nedgang i
konsentrasjonsnivået, forteller forsker
II og hovedforfatter av rapporten, Rolf
Hagman ved TØI.
Rapporten henviser også til at NAAF,
etter rapporter om problemer med NO2,
tidlig slo alarm om at noe var galt med
utviklingen av NO2-forurensing av luften
i norske byer.
				

Uavhengige målinger

Moderne dieselmotorer har ikke (i
motsetning til moderne bensinmotorer)
effektive rensesystemer som kan fjerne
utslippene av NOx. Kombinert med en
økning i andel dieselbiler har det ført til
høye konsentrasjoner av NO2 i de store
norske byene ved køkjøring, kaldt klima
og såkalt inversjon, det vil si at temperaturen stiger med høyden.
I tett bytrafikk har det vist seg at nye
personbiler med dieselmotor slipper
ut 0,5 til 1,5 gram NOx per kilometer. Dette er 10 til 40 ganger mer enn
www.naaf.no / 21

tilsvarende biler med bensinmotor. Nye,
tunge kjøretøy med dieselmotorer slipper ut 4 til 10 gram NOx per kilometer i
tett bytrafikk. Typegodkjenningstestene
har i liten grad klart å fange opp hva
dieselkjøretøyene faktisk slipper ut i
“typisk” bykjøring, mens for de nye bensinbilene har det vist seg at lave utslipp
i typegodkjenningstesten også gir lave
utslipp i reell trafikk, sier Hagman.
Typegodkjenningskravene inndeles i
det som kalles Euro avgasskrav og går
fra
Euro 1-6 for lette biler og Euro I-VI for
tunge biler. For at nye personbiler med
dieselmotor skulle klare Euro 5
avgasskravene for partikler ble det
nødvendig å introdusere partikkelfiltre
som samler og brenner opp partiklene.
Dette har vært vellykket med hensyn til
utslippet av partikler, men partikkelfiltrene og oksiderende katalysatorer har
som bi-effekt ført til at en stor andel av
nitrogenoksidet (NOx) i avgassene blir
oksidert til NO2. Dette gir en betydelig
økning i andelen av den helseskadelige
gassen NO2 i utslippene av NOx og betyr
at nye dieselbiler har høyere NO2-utslipp enn gamle dieselbiler.
Etter 2015 kan det forventes en svak
nedgang i konsentrasjonsnivået. Det
forutsetter imidlertid at utslipp fra nye
biler i 2014 oppfyller intensjonene med
Euro 6/VI-avgasskravene under reelle
kjøreforhold og kulde.
Det er derfor viktig å gjennomføre
uavhengige målinger av slike biler, for å
sjekke at utslippene i Norge ikke vil bli
høyere enn forutsatt, sier Hagman.

Mulige tiltak

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslått å innføre en
NOx- komponent i engangsavgiften på
22 kroner per mg/km. Men ifølge TØIs
rapport vil det være langt mer effektivt
å rette tiltak direkte mot problemet, ved
å åpne for at kommunene kan innføre
forbud mot bruk av personbiler med
dieseldrift på gitte tider og steder. /

Tiltak som kan redusere NO2:

.................................................................................................................................................................

Bruk av motorvarmer: Hvis et kjøretøy
bruker en elektrisk motorvarmer –
spesielt ved start i sterk kulde - gir det
en liten, men klar reduksjon av alle
typer avgassutslipp.
Miljøvennlige bybusser: TØI har beregnet at dieseldrevne busser slipper ut
mer NO2 enn alle bensinbiler til sammen.
Det vil derfor være et nyttig og viktig
virkemiddel å stimulere busselskapene
til bruk av bybusser med lave utslipp
av lokalt helseskadelige avgasskomponenter.
Miljøvennlige drivstoff: Drivstoff med en enkel molekylstruktur, som syntetisk
dieseldrivstoff eller metan, kan redusere utslippene av helseskadelige avgasser.
Utfasing av eldre kjøretøyer: Kan innføres forholdsvis raskt, men vil kreve en form
for økt vrakpant om det skal monne. Ulempen er at tiltaket frem til 2014 sannsynligvis
ikke vil ha særlig stor effekt på det økende utslippet av NO2 fra dieseldrevne personbiler.
Økt bruk av elbiler, ladbare hybridbiler og hybridbiler: Økt bruk av personbiler som
helt (elbiler) eller delvis (ladbare hybridbiler) er elektrisk drevne vil redusere utslippet
av NO2.
Tungbilnett: Gjennomfartstrafikken kan med et slikt tiltak i større grad ledes ut av
sentrum.
Lavutslippssoner: Vil i utgangspunktet kunne gjelde alle kjøretøyene innenfor en gitt
sone. Disse kan enten utformes som et forbud for kjøretøyer som ikke tilfredsstiller
gitte utslippskrav, eller i form av veiprising, der de mest forurensende kjøretøyene
betaler mer for å kjøre innenfor sonen.
Datokjøring: For eksempel ved kun å tillate personbiler der nummerskiltet slutter på
et partall å kjøre inn i sentrum på partallsdatoer, mens de med oddetall kan kjøre på
oddetallsdatoer.
Forbud mot dieseldrevne personbiler: Kan være et atuelt tiltak på dager der det er
varslet høy forurensning. Forbudet vil gjelde et begrenset antall steder i Norge, og
kun noen få dager i løpet av vinterhalvåret.
Bruk av ekstrabusser i akutte situasjoner: Tiltak som datokjøring og forbud mot dieselbiler krever at de personene som rammes har et tilbud om alternative reisemåter.
Det er da viktig at de alternative transportmåtene som tilbys i sum ikke har et høyere
utslipp av NO2 enn de kjøretøyene de skal erstatte.
NOx -komponent i engangsavgiften ved nybilkjøp: Vil ha effekt i et lenger tidsperspektiv. Det vil gå flere år før effekten gjør seg gjeldende og det er lite effektivt med
tanke på høy timemiddel.
Areal- og transportplanlegging: Fortetting langs kollektivknutepunkt og en aktiv
parkeringspolitikk er aktuelle tiltak.
Overgang til gang/sykkel og kollektivbruk: Det er nødvendig og viktig å legge til
rette for alternative reisemåter til personbilen.

Bytt til bensinbil på statens regning
Arne Sortevik (Frp) sitter i transportkomiteen på Stortinget, og mener at
regjeringen må betale for at folk som
har dieselbil de siste tre årene, får
bytte til bensinbil. Han liker ikke at folk
som har fulgt regjeringens indirekte

22 / Astma Allergi 1 2012

oppfordring om å kjøpe dieselbiler i
den tro at de var miljøvennlige, nå skal
straffes, sier han til Nettavisen.
Han mener det er uakseptabelt at
folk flest skal lide for vinglete politikk.
– Det kritikkverdige ligger i at regje-

ringen har oppmuntret og oppfordret
samt tilrettelagt for dieselbiler, og
plutselig slår full kontra og hevder det
motsatte. Mange er lurt til å kjøpe ny
dieselbil. Dette bør Stoltenberg betale
for, sier Sortevik.

hver morgen?

På Innemiljøsjekken
kontrollerer vi:
• Fuktkilder
• Muggsopp
• Ventilasjon
• Luftfuktighet
• Fuktighet i utvalgte
konstruksjoner
• Temperatur
• Radon

Har du noen av symptomene på dårlig innemiljø?
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.
Vil du være trygg på boligen din, kontakt oss på:

815 48 250 eller innemiljo@anticimex.no

Anbefalt av Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet
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Våkner du i frisk luft

For å bidra til renere luft er det i vintermånedene innført miljøfartsgrense langs flere av Oslos hovedveier.
– Til stor lettelse for mange av våre medlemmer og
andre sårbare grupper, sier politisk rådgiver
Ellen Bugge i Norges Astma- og Allergiforbund.

Redusert fart
gir bedre luft
tekst / Hanne Løkås Veigård foto / Tore Fjeld

Fra 1. november i fjor ble fartsgrensen satt ned fra 80 til 60 km/t på
de flere sentrale motorveier i Oslo –
riksveg 4, Ring 3 og E18 i Oslo. Denne
miljøfartsgrensen gjelder til 15. april.
Ingen andre norske byer praktiserer
miljøfartsgrense. Den ble først lansert
i tiltaksutredningen for Oslo fra 2004,
som var et samarbeid mellom Statens
vegvesen og Oslo kommune. Et prøveprosjekt ble gjennomført vinteren
2004/2005.
Mindre svevestøv

Hensikten med miljøfartsgrensene er å
redusere mengden helseskadelig svevestøv fra vegbanen og oppfylle forurensningslovens krav til luftkvalitet.
– Analyser fra prøveprosjektet på
Rv4 viste en reduksjon i svevestøvkonsentrasjon på opp mot 40 prosent,
sier overingeniør Gry Larsen i Statens
vegvesen.
Andre gunstige effekter av miljøfartsgrensen er støyreduksjon og færre
alvorlige ulykker. Miljøfartsgrensene
har ikke hatt negativ effekt på trafikkavviklingen, men sies å ha gitt en jevnere
trafikkflyt, ifølge veimyndighetene.
Samferdselsdepartementet mener at
en hastighet på 60-70 km/t er den gunstigste hastigheten for å avvikle mest
mulig trafikk.

tettsteder, og trafikk er den forurensningskilden som flest plages av. Rundt
40 prosent av de som bor langs veier
med over 10.000 kjøretøy i døgnet
oppgir at de er meget plaget av luftforurensningen i sitt nærområde. Dette
kommer frem i rapporten "Helseeffekter av luftforurensning i byer og
tettsteder i Norge" fra 2007.
– Forurensning fra biltrafikken er ikke
sunt for noen av oss, men for enkelte
grupper kan svevestøvet forårsake luftveisproblemer og at noen må holde seg
inne enkelte dager. De mest utsatte er
personer som allerede har luftveisproblemer og hjerte- og karlidelser, men
også barn og eldre er sårbare grupper,
sier Ellen Bugge i NAAF.

Kombinasjon av tiltak

Kombinasjonen av piggdekk, tørre veier
og kald, stillestående luft kan gi svært
høye forekomster av større svevestøvpartikler, særlig nært opp til hovedfartsårene.
– Målinger viser at det produseres og
virvles opp atskillig mindre svevestøv
om man reduserer hastigheten med
5-10 km/t. Det burde være en liten
pris å betale for å gi oss alle en renere
uteluft, og ikke minst til de som ellers
blir tvunget til å holde seg innendørs på
disse dagene, sier Bugge.
Miljøfartsgrensen har ikke vært NAMå holde seg inne
AFs fanesak.
I Norge opplever 850.000 personer
– Vi har jobbet mer i forhold til mindaglige plager som følge av luftforurens- dre svevestøvpartikler fra dieseleksos
ning. Disse bor hovedsakelig i byer og
og NO2, ettersom myndighetenes tiltak
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for å redusere mengden svevestøv
(piggdekkavgift, bedre rengjøring av veibanen og miljøfartsgrense) har bidratt
til at nivået har kommet innenfor tillatte
verdier. Skulle man nå imidlertid velge
å fjerne miljøfartsgrensen vinterstid,
vil det tvinge seg fram andre tiltak for å
overholde lovpålagte grenseverdier for
helseskadelig svevestøv, sier Bugge.

Grei grense

Miljøfartsgrense på de nevnte veistrekningene ble første gang innført i
2006. Den vinteren ble de lovpålagte
grenseverdiene for svevestøv i Oslo for

Hvorfor miljøfarts
grense?
Miljøf

ar tsgrense min
sker slitasje på
vegnettet
som følge av pi
ggdekkbruk. De
t produseres
dermed mindre
helseskadelig sv
evestøv fra
asfalt. Miljøfar ts
grense fører til
mindre
oppvirvling av he
lseskadelig svev
estøv på
tørre vinterdage
r.
Miljøfar tsgrense
n i samspill med
piggdekkgebyr og salting/r
enhold medføre
r at forurensningslovens krav
til luftkvalitet ov
erholdes.

Omfang av miljøfartsgrense

er i Oslo:
miljøfartsgrense på følgende strekning
Fra 1. november 2011 ble det innført
. Gjelder hele døgnet.
Ring 3 fra Ryen til Granfosstunnelen
til Grorud. Gjelder hele døgnet.
Riksveg 4 Trondheimsveien fra Sinsen
ommet
Lysaker. Gjelder på hverdager i tidsr
E18 fra Framnes (Operatunnelen) til
elektronisk
denne strekningen blir regulert med
06.0 0 - 22.0 0. Miljøfartsgrensen på
variable skilt.
pril 2012 for alle strekningene.
Miljøfartsgrensen gjelder frem til 15.a
Kilde: vegvesen.no

første gang overholdt. En meningsmåling utført av Respons for Aftenposten
den første uken i 2012 viser at over
halvparten av de spurte er positive til
miljøfartsgrense. En av tre er negative,
og 16 prosent har ikke gjort seg opp
noen mening. Blant de som er positive
veier hensynet til miljøet tyngst. Et mindretall er positive til miljøfartsgrense
av trafikksikkerhets-hensyn. Det skriver
Aftenposten.
– Hva er den faktiske fartsreduksjonen?
– Det avhenger av hvilken vegstrekning du ser på. Litt overordnet kan vi

si at Rv4 i alle år har hatt en nedgang i
hastighet på 9-10 km/t. Ring 3 ligger på
6-7 km/t, nærmere 6. Mens E18 ligger
på 3-4 km/t, sier Gry Larsen i Statens
vegvesen.

Ring 3 er en av motorveiene i Oslo der det er
blitt innført en miljøfartsgrense på 60 kilometer i
timen. Her inngangen til Bryntunnelen.

Tvil om hjemmel

for å håndheve den. I en dom fra Borgarting lagmannsrett i november 2011
kom retten fram til at det er tvilsomt
om miljøfartsgrensen er hjemlet i vegtrafikkloven.
Samferdselsdepartementet har saken
til behandling, og det kan komme et forslag til endring i lovverket for å hjemle
miljøfartsgrensen. /

– Er miljøfartsgrense i Vinter-Oslo
kommet for å bli?
– Det er et tiltak med dokumentert
effekt, som vi ønsker å benytte hver vintersesong mot helseskadelig svevestøv,
sier overingeniøren.
Miljøfartsgrensen er omstridt, ikke
minst fordi det er tvil om lovhjemmelen
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Alternativ mat blir Alma
Firmaet Alternativ mat AS
har skiftet navn til Alma
Norge AS. Bedriften har eksistert siden 1988 og holder til i Årnes i Akershus.
Gjennom sine forhandlere
tilbyr Alma en rekke varemerker med økologisk og
allergivennlig mat, samt
hår- og hudpleieprodukter
og miljø- og hudvennlige
vaskemidler.

Gulrotkake fra Allergikokken
Allergiske søtmonser kan nå
glede seg over en ny gulrotkake fra Allergikokken. Hildes
Gulrotkake er i likhet med
Hildes Sjokoladekake en
ferdig frossenkake som blir å
få kjøpt i en del dagligvareforretninger.
Kaken inneholder 24

DA

prosent gulrot, brunt sukker,
eple, tyttebær, kanel, ingefær
og nellik. Til glede for allergikere har produsenten kuttet
ut egg, melk, hvete, gluten,
soya og egg.
Se etter kaken i frysedisken, eller sjekk
www.allergikokken.no

P

Veidekke bygger inneklima
Veidekke Entreprenør skal
bygge 101 leiligheter på Risenga i Asker kommune. Alle
leilighetene vil være spesielt
tilrettelagt brukergruppen
over 55 år med universell
utforming, store innglassete
balkonger, garasjeplass i kjeller, felles forsamlingslokale
og gjesteleilighet. Veidekke

samarbeider også med
Astma- og allergiforbundet,
slik at alle leilighetene bygges
med fokus på et helsemessig
godt inneklima.
Leilighetene blir fordelt
på Risenga Terrasse med 36
leiligheter og Risenga Tunet
med 65 leiligheter. Kontrakten
er på 226 millioner kroner.

Har du problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?
Jonas varmemaske fra Astma- og Allergiforbundet
er spesielt egnet for mennesker med lungeog hjertesykdommer, for eksempel astma.
Jonasmasken gir god beskyttelse mot kald og
tørr luft, og er også nyttig for de som driver
fysisk aktivitet eller arbeider i sterk kulde.
Varmen fra luften man puster ut lagres i
metallfilteret og varmer opp luften man
puster inn. Metallfilteret oppbevarer også
den fuktigheten som finnes i ut-pusten og
fukter luften man puster inn igjen, slik at den
blir behagelig å trekke inn. Filteret er formet
etter ansiktet og holdes på plass under et
ribbestrikket område i hals eller lue.
Finnes til barn og voksne, i flere modeller
og farger, og med to typer filter.

NYHET 1:

Barnestørrelser i rosa.

NYHET 2:

Jonas sport i knallblå.
Du finner all informasjon
i vår nettbutikk:
www.naaf.no/nettbutikk
Har du ikke internett
kan du ringe oss
1. Eberlein B, et al. Adjuvant treatm
på 23 35 35
35. study). J Eur Acad Derma
(ATOPA

2. Lambert DM, et al. The palmitoyle
2002; 9(6); 663-674
3. Llorca MA, et al. Evaluation of th
1.
as adjuvant in the treatment of a
2.
3.

Respekter

huden med d
formuleringen
parabener, fa

* DMS: Derma Membrane Structure ** P

26 / Astma Allergi 1 2012

GlaxoSmithKline AS Postboks 180 Vind

ysiogel A.I. krem
NOR_PSG_0029a_11_Physiogel AI Cream bus stop ad_29Aug2011_A3:Abris bus

29.08.2011

11:26

Side 1

Bidrar til å gjenopprette hudens balanse og velvære
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Utviklet med ekspertise fra Stiefel,
global leder i dermatologi
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DMS®* teknologi som etterligner
hudens egen struktur
PEA**: en naturlig ingrediens
med antiinflammatoriske
egenskaper
DMS®* teknologi som etterligner
hudens egen struktur
PEA**: en naturlig ingrediens
med antiinflammatoriske
egenskaper
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Norge på langs
med ubehandlet astma

Camilla hadde drømt om å gå Norge på langs i ti år. Men drømmeturen ble mer jævlig enn fantastisk. 34-åringen har nemlig hatt
astma hele livet uten å vite om det.

Camilla Torgersen har fått astmabehandling og forklaringen
på hvorfor hun hadde så mye vondt på langturen med mannen og
irsksetteren Castro.
28 / Astma Allergi 1 2012
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Nordland, nord for Umbukta - sør for Saltfjellet.

tekst / Ola Hesstvedt foto / Ola Hesstvedt og privat

Den ufyselige sommeren 2010 gikk
friluftsmennesket Camilla Torgersen og
ektemannen gikk Norge på langs, fra
Halden i sør til Nordkapp i nord. Opplevelsen var godt planlagt, men det ble
mest lidelse og utmattelse for henne,
ikke det eventyret hun hadde drømt
om. Hun ville bare sove og gråt hver
dag. Nå i ettertid er hun kjempestolt og
glad over å ha klart denne strabasiøse
turen, ubehandlet astmatiker som hun
viste seg å være.
Møttes ved leirbålet

– Vi hadde drømt om denne turen i
mange år. Marius og jeg møtte hverandre rundt et bål i Nordmarka og har en
felles hovedinteresse: Turer i skog og
mark med telt. Vi hadde pratet i ti år
om å gå fra Halden til Nordkapp og se
skiftende natur i sakte film. Vi var godt
forberedt på det vi kalte en utvidet
helgetur, trodde vi begge.
Men for meg ble mer jævlig enn fantastisk selv om det var mange fine øyeblikk også. Jeg var utmattet og nesten
tom hele tiden. Formen ble ikke bedre
underveis i de fire månedene. Mannen
min trodde ikke jeg hadde trent nok. Jeg
er gift med en tøff mann. Jeg var entusiastisk og engasjert og kjempet imot
trettheten. Vi skulle jo oppfylle en drøm
sammen. For meg var det hardt, vått og
kaldt. Visst var det dårlig vær. Vi fikk det
dårligste sommerværet både sørpå, i
Midt-Norge og nordpå.
Men vi skulle ikke sette noen rekord
og hadde god tid. Friluftsliv er det jeg
kan best – gå langt, tenne bål og sove i

ser som gikk. Jeg ble ofte energiløs og
fikk depresjoner i tiltagende grad utover
i voksen alder. Hveteallergi ble avdekket
Flau, men stolt etterpå
da jeg var 22 år, senere også allergi mot
Etterpå var jeg bare flau og skammet
rug og havre. Så noen plager forsvant.
meg over min mentale brist. Jeg var
Jeg har alltid foraktet latskapen min og
lettet, men ikke glad og snakket minst
kjempet mot fienden sofaen med alle
mulig med andre om turen. Men ommidler. Jeg tvang meg ut på speider’n og
trent seks måneder etter viste det seg
til annet friluftsliv. Jeg har trent masse
at jeg har
uten å komme i
grunn til å
form. Legene sa
Jeg jobber hundre
være kjemat sånn er livet,
pestolt.
og jeg kan ikke
ganger bedre enn før,
Jeg var
laste dem for
føles det som.
hos legen.
det. Jeg laster
Plutselig så
heller ikke min
hun helhemor for luftproten i sykdomsbildet mitt og konstaterte blemene hjemme til jeg flyttet ut, hun
astma. Jeg hadde kavet til Nordkapp
røkte intenst.
uten å forstå hvorfor det var så hardt.
– Hvordan gikk det på skolen, på uniNå har jeg en diagnose som gir meg et
versitetet og i jobbene du har hatt?
helt annet utgangspunkt. Ja, et helt nytt
– Jeg hadde lite mestringsfølelse i
liv, sier 34-åringen til AstmaAllergi.
gymtimene. Jeg har ikke hatt astmaanSelv om Camilla Torgersen hadde en
fall, men kronisk innsnevring av luftveikomplisert sykdomshistorie helt fra hun ene. Konstant trangt, men opplevde det
var liten, var det ingen som hadde tenkt ikke som anfall. Jeg har hatt konsenpå astma. Hun ble innlagt som baby
trasjonsproblemer både som student
med dobbeltsidig lungebetennelse.
og på jobb, men har kompensert godt
Så fikk hun RS-viruset. Det blir ofte et
med høy motivasjon og stor innsatsvilje,
«lungebarn» av slikt. Hun vokste opp på sier Camilla Torgersen, som tok utdanÅrvoll i Oslo, og hennes plager ble tolket nelse i IT og har en bachelor i biologi fra
som behov for oppmerksomhet.
Tromsø. Hun sluttet i jobb som arealplanlegger i Lunner kommune helt sør i
Et hostebarn
Oppland før turen til Nordkapp og er nå
– Jeg var et hostebarn og har hatt bron- prosjektleder i Jernbaneverket.
kitt to til seks ganger i året hele livet.
– Jeg har vært redd for å få høre at
Da var ikke astma hosting, astma var
jeg ikke gjør jobben min. Jeg hadde en
mangel på pusting. Jeg besvimte mye
sjef som sa at jeg var veldig av og på.
som barn og fikk absolutt alle forkjølelDet var jo helt riktig. I perioder var jeg
telt. Likevel var jeg i elendig forfatning,
forteller Camilla.

”
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Langturer er ikke farlige, det trengs bare
et godt samarbeid med legen i forkant
og underveis. Min lege er veldig behjelpelig når jeg nå skal på ny langtur. Turen
blir en spennende test, jeg vet nok mer
om astmaen når jeg har gjennomført.

Rar merkelapp

Notatboka følger oss. Både for å holde orden
på datoer og dager, for informasjon vi har
hentet inn i forkant (taxi, matdepot, kontaktpersoner, lege, osv) og for dagbok/erfaringer.

lite produktiv, for så å produsere så det
sprutet. Etter å ha fått astmadiagnosen
er jeg helt til stede hele tiden. Jeg jobber hundre ganger bedre enn før, føles
det som.

Astmatest: Norge på tvers

Hun og mannen bor helt perfekt for å
dyrke friluftslivet. På Roa i Lunner mellom Nordmarka og Romeriksåsene, i et
hus de restaurerer helt i skogkanten.
Der bor også irsksetteren Castro,
som var følgesvenn på store deler
av turen nordover. Når tilvenningsperioden for medisinering
av astmaen hennes forhåpentlig
snart er over, skal de tre ut på et
nytt eventyr, Norge på tvers denne
gang. Mest mulig i skogsterreng
mellom Femund-traktene og en fjord på
Vestlandet.
– Jeg ser ingen grunn i verden til ikke
å ta sånne turer med diagnosen astma.

– Det føles greit med astmadiagnosen?
– Det er litt nytt. Astmatiker er en litt
rar merkelapp foreløpig, og det føles
rart å ha frikort. Jeg identifiserer meg
ikke med en kronisk syk person selv om
jeg nok er det. Jeg må ta hensyn til sykdommen og ta den alvorlig hele tiden.
Nå kan jeg med god samvittighet hvile i
dårlig vær på langtur. Jeg kan samle på
erfaringer med astmaen, og det gleder
jeg meg faktisk til. Jeg skriver dagbøker
på turer som dokumentasjon fordi det
er så lett å glemme når man bare tenker
tilbake. Det er klart at det dårlige været
på tur den vonde sommeren ga store
utslag som medvirket til at astmaen ble
oppdaget. Det kom noe godt ut av slitet.
– Og fint at mannen din fikk forklaringen?

”

Marius og jeg møtte
hverandre rundt et bål
i Nordmarka.

– Ja, og det overrasket meg at han ble
så overrasket etter turen. Jeg trodde jeg
hadde klaget hele tiden, men han sier at
jeg underkommuniserte plagene mine.
Jeg må ha klaget mest inne i meg og på
mobilen til min mor og søster hjemme.

Jeg ble syk underveis da vi padlet en liten
bekk underveis med fritt utslipp av kloakk.
siden vi padlet motstrøms og måtte jobbe
litt ble det litt åreplasking, og vips var jeg
nede for telling! Forteller Camilla.

– Det må være at det er viktig å si
alt til legen uten redsel for å virke som
en hypokonder. Jeg presenterte ett
problem ad gangen istedenfor å snakke
om hele rekken slik at det ble mulig for
legene å se helheten og oppdage at det
var ubehandlet astma jeg slet med.
I ettertid blir turen Norge på langs
et mer og mer positivt minne. Jeg
husker nå de gode stundene bedre.
Nå har jeg en enorm følelse av
mestringen med uoppdaget astma.
Jeg tenker som så, at hva kan ikke
jeg da klare med riktig medisinering
videre. Jeg er i ferd med å komme i
fysisk form nå med astmamedisiner og
trening hjemme. Det gir grunnlaget for
et aktivt liv. Jeg har det bedre enn noen
gang før! /

Skal finne formen

Bregneskog nord for Fauske var rimelig
slitsomt terrengmessig, fordi det gir ulendt
terreng og lite mulighet til å se hvor du setter
føttene.
30 / Astma Allergi 1 2012

Livet blir vel ikke kjempelett nå heller.
Jeg har en del rusk med astmaen også,
men det er en liten pris å betale for
den gevinsten jeg nå har fått. Vi trener
ikke som gale, men jeg gleder meg til
å oppleve at jeg kommer i form og får
effekt av innsatsen. Jeg meldte meg for
øvrig inn i NAAF i september. Jeg tenkte
på det før i forbindelse med allergiene,
men da hadde jeg et anstrengt forhold
til NAAF som sa nei til hund i buss og
nei til parfyme. De gikk langt for å
hjelpe noen få som alle må ta hensyn til,
syntes jeg. Men nå er jeg medlem og ser
store fordeler med tilgang til mye kunnskap og et nettverk for astmatikere, sier
Camilla Torgersen.
– Et godt råd etter 33 år med ubehandlet astma?

Nordkapp! Endelig er Camilla og Marius i
mål.

Har du barn med eksem og irriterer deg over at eksemhanskene bare finnes i
voksen- størrelser? Nå kommer norskutviklede eksemhansker for barn – i bambus.

Bambus for barnehender
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Granberg AS

Regionsekretær Mona L. Marthi-

nussen i NAAF Østfold syntes det var
ille at små barn skulle være nødt til å
bruke store, klumpete hansker beregnet
å voksne hvis de var så uheldige å være
plaget av eksem. For mange er det helt
nødvendig å ha hansker på etter at de
er blitt smurt inn med kremer, eller for
å unngå at de klorer seg om natta. Noen
eksembarn kan også ha bruk for kløfrie
hansker til å bruke under vanlige votter.
Det måtte da være mulig å få laget
eksemhansker i barnestørrelser, tenkte
hun.
Slik oppsto ideen som nå er blitt til de
første spesiallagede eksemhanskene for
barn som er på markedet i Norge.
– Jeg tok kontakt med hanskeprodusenten Ole Granberg i Granberg AS. Han
tente på ideen, og dermed var vi i gang,
forteller Marthinussen.

Målte barnehender

Den første utfordringen var å få laget
hanskene i riktig størrelse til å passe et
lite barn. Så små hansker finnes nesten
ikke av denne typen.
– Vi tok mål av hendene på barna i en
barnehage. Ut fra dette kom vi frem til
fem ulike barnestørrelser, sier hun, og
legger til at det i produktutviklingen ble
lagt vekt på å designe en hanske som
skulle være behagelig for barnet å ha
på.
Størrelsene på hanskene går fra 3 til

Hvite hansker som passer både små og større barn med eksem kommer snart på markedet.

10 år, i tillegg er det en vott for de aller
minste barna.
Regionleder Thomas Bræck i NAAF
Østfold har selv en sønn med eksem,
og var med og prøvde ut hanskene i
utviklingsfasen.
– Det er et stort fremskritt at det nå
kommer hansker i barnestørrelser. Det
er i utgangspunktet ikke så veldig populært å ha på sånne hansker, og i hvert
fall ikke når det er store voksenhansker,
forteller Bræck.
Han forteller at han tidligere pleide å
kjøre hanskene i tørketrommelen for å
krympe dem.
– Jeg gleder meg til de nye eksemhan-

Andre bambustekstiler:
.................................................................................................................................................................

Historien om klær av bambusfiber startet i Beijing i 2003, da fire kinesiske oppfinnere klarte å få patent på en metode som gjorde det mulig å bruke dette
materialet i moderne tekstilproduksjon. Bambus anbefales spesielt for personer
med følsom hud. Her er noen norske forhandlere av bambusklær:
Tiljamiid.com – fargerike barneklær og metervare i bambus.
Greenspot.no – sokker, undertøy og trøyer til herre, dame og barn.
Bamboorama.no – undertøy til dame og herre.
Badaboom.no – undertøy, sengetøy, håndklær og sjal.
Masaga.no – håndklær, kluter, trøye og tights.
Lilleba.no – undertøy, nattøy og sengetøy.

skene kommer. Når de er i riktig størrelse, er de også bedre å bruke under
votter ute, mener han.

Laget av bambus

Eksemhansker for voksne er vanligvis
laget av bomull. Men hvorfor ikke
bruke bambus, tenkte hanskeprodusent Granberg. Nordmenn flest forbinder nok bambus mest med skistaver,
fiskestenger og brøytestikker, men det
hurtigvoksende kjempegresset brukes
også som råvare i tekstiler. Bambusstoffet er mykere enn bomull og har
bedre oppsugingsevne for fuktighet.
Siden bambus vokser utrolig raskt,
trengs det verken kunstgjødsel eller
sprøytemidler i produksjonen, noe
som gjør det til et bra produkt både for
miljøet og for huden.
På nyåret kom de første hanskene
tilbake fra fabrikken i Kina, og Mona L.
Marthinussen er stolt og glad over å ha
vært med på å lage et produkt som kan
gjøre hverdagen bedre for mange barn.
– Det er et enkelt, men samtidig
genialt produkt, mener hun.
Eksemhanskene for barn vil bli til
salgs gjennom Astma- og Allergiforbundets nettsider, www.naaf.no, og andre
utsalgssteder senere i år. /
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Selv om vi bare skriver februar, er det ikke mange ukene til pollensesongen setter
i gang for fullt. Er du klar?

Er du klar til pollenstart?
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Ståle Andersen/NAAF og Colourbox

En normal pollensesong

starter i midten av mars,
ifølge pollenforsker Hallvard
Ramfjordi Astma- og Allergiforbundet. Ved milde vintre
kan spredningen starte tidligere enn det på noen steder i
landet.

Or og hassel først ute

Mildvær gjør nemlig at raklene, som bærer pollenkornene,
modnes raskere. Først ut er
pollen fra or og hassel. Deretter starter spredning av pollen
fra alle trær i Salix-familien,
som er blant andre selje, pil og
vier. Bjørkepollenspredningen
starter fra rundt slutten av
april i et normalår.
Hvert treslag har en pollensesong på cirka tre uker, sier
Ramfjord.
Bjørkepollenspredningen er
størst i omfang, og gir store
plager for pollenallergikere.
Mange reagerer også på gresspollen, som har spredning fra
midten av juni til et stykke ut
i august. Burot er det siste pollenslaget som setter i gang fra
cirka 20. juli og en måneds tid
fremover.

Hassel er første treslag ut med å få pollenbesatte rakler.
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Astma- og Allergiforbundet
anslår at over 20 prosent av
befolkningen i Norge er rammet av pollenallergi i større eller mindre grad, altså cirka en
million nordmenn. En regner
at cirka 300.000 av disse har
alvorlige plager i pollensesongen.

Betennelsesreaksjoner

Pollenallergi skyldes at man
reagerer allergisk på visse
proteiner som finnes i noen
pollentyper. Ved å puste
pollen inn i luftveien vil det
hos en allergiker aktivisere
immunforsvaret og føre til
betennelsesreaksjon i nese og
øyne. Det kan være vanskelig å vite om det dreier seg
om en vanlig forkjølelse eller
pollenallergi, derfor kan det i
mange tilfeller ta flere år før
diagnosen pollenallergi blir
stilt.

Ta medisiner i tide

Mange kunne redusert pollenplagene betraktelig i høysesongen dersom de begynte
i tide med å ta allergimedisinene. Medisinene skal tas

regelmessig og forebyggende
etter råd fra legen din.
Mange tar kun allergimedisiner kun når de har sterke
plager, og får dermed ikke så
god effekt som de kunne fått,
mener Sverre Karmus Steinsvåg i NAAFs legeråd.

Allergivaksine

Er du veldig plaget av pollenallergi, kan det være lurt å
vurder om du bør sette i gang
med allergivaksinering. Erik
Florvaag er professor og overlege i klinisk allergologi ved
Haukeland universitetssjukehus, og mener alle som sliter
med pollen til tross for at de
bruker antihistamintabletter
og nesespray med kortison,
bør vurdere vaksine. Cirka 80
prosent av de som gjennomgår pollenvaksinering oppnår
god effekt, men aberet er at
behandlingen tar tre til fem år
å gjennomføre.
For å kunne få pollenvaksine
må du være plaget av pollen
minst to måneder i året og bli
henvist videre til spesialist av
fastlegen din. Prinsippet med
vaksineringen er at det settes

Gåsungene på seljetreet kommer ved en normal vinter i mars-april.

ENEstE maliNgEN aNbEfalt av Naaf

?

Verdens mest
helseVennlige
maling
Sens er utviklet i samarbeid med:

Nesespray og antihistamintabletter bør benyttes forebyggende før
pollensesongen starter, ikke bare til å behandle symptomer.

sprøyter med det stoffet du er
allergisk mot, slik at kroppen
og immunforsvaret gradvis
skal tolerere det.

Planlegg ferien

Er du pollenallergiker, gjør du
klokt i å planlegge både tidspunkt for ferie og reisemål ut
fra prognoser for pollenspredning. For eksempel vil de som
er sterkt plaget av bjørkepollen ha god effekt av å ta en tur
til fjells på vårparten.
På nettsidene www.naaf.no
kan du lese om NAAFs tilbud
om et pollenfritt opphold på
Beitostølen, der medlemmer

kan leie leiligheter til gunstige priser. Der er det også
kontorløsninger slik at du kan
jobbe som normalt dersom du
ønsker det.

Student og eksamen

Er du student, kan du som
pollenallergiker søke om
utvidet eksamenstid. Uheldigvis kommer jo eksamen
for mange midt i den verste
bjørkepollensesongen. For å få
godkjent utvidet eksamenstid
må du fremvise legeattest, så
ta kontakt med din lege i god
tid før eksamen slik at du rekker å søke. /

*

Følg med på pollenvarslingen:
.........................................................................................................................

NAAF har i samarbeid med Helsedirektoratet pollenvarsling fra
begynnelsen av mars og ut pollensesongen. Der kan du til enhver
tid følge med på hvordan spredningen er i ditt distrikt.
Gå inn på www.pollenvarsel og få oppdatert oversikt over pollenspredning over hele landet.
Du kan også laste ned NAAFs app for smarttelefon og nettbrett.
Gå inn på AppStore og søk på ”pollenvarsel”. En egen versjon for
Android-telefoner kan hentes på adressen pollenvarsel.naafaapps.
no
Følg pollenvarslingen på Facebook ved å klikke ”liker”
på siden facebook.com/pollenvarsel

sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag
den eneste malingsserien som er anbefalt av Norges
astma - og allergiforbund. mal med sens så slipper du
å tenke på skadelig avdamping og malingslukt.

sens – trygg fra første strøk

geir Endregard,
generalsekretær i Naaf
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* Konkurrenttester utført av eksterne institutter basert på
Naafs strenge kriterier for innendørsmaling.

U

Hvis bestemor var storrøyker kan det gi utslag i barnebarnets helse. Ny forskning viser at miljø
at selve arvematerialet endres.

Miljøpåvirkning kan a
tekst / Sissel Fantoft foto / Colourbox

Epigenetikk betyr ”utover genetikken” og er læren om hvordan gener
kan endre uttrykk uten at det fører til
endringer i selve arvematerialet.
– For 20-30 år siden trodde man at
arvematerialet gikk sin gang uansett,
og det er forsåvidt riktig, men i løpet av
de siste 10-15 årene har det kommet
forskning som viser at helt i utkanten av
arvematerialet vårt ligger det biokjemiske strukturer som kan påvirkes og
forandres av miljø. Og noen små grupper av slike kjemiske forbindelser kan
arves ved miljøpåvirkning, sier professor II Ernst Omenaas ved Institutt for
indremedisin, seksjon for lungemedisin
og klinisk respirasjonsfysiologi ved Haukeland Universitetssykehus.
Det betyr at et barns astma kan ha
sammenheng med bestemors røyking
selv om barnet har vokst opp i et røykfritt miljø med ikke-røykende foreldre,
og bestemor var død før barnebarnet
ble født.
– Epigenetikk er på en måte en slags
forklaring på ”arvesynden”. De store
trekkene ved vår hovedarvemasse er
stabile, men små forandringer helt i ytterkanten viser seg å kunne gå i arv, sier
Omenaas.
Epigenetisk forklaring

Den epigenetiske forskningen gjør at
spørsmålet ”født sånn eller blitt sånn?”
blir mye vanskeligere å svare på. Helsespørsmål kan ikke lenger forklares
med enten arv eller miljø siden miljøpåvirkning også kan arves.
– Dette har kommet veldig i skuddlinjen de siste årene. Nye analysemetoder
gjør at vi kan undersøke disse kjemiske
stoffene som ligger i utkanten av arvematerialet, og vi leter etter epigenetiske
miljøfaktorer, sier Ernst Omenaas.
34 / Astma Allergi 1 2012

Bestemor røyker, barnebarnet får astma. Epigenetikk brukes i forskning for å finne årsaker til
at sykdommer går i arv.

Epigenetikk åpner også for nye spørsmålsstillinger i forhold til både astma,
allergi og kols.
– Astma og allergi er multifaktorielle
sykdommer, det vil si at de skyldes
mange faktorer. Hvis begge foreldre har

astma eller allergi er det en økt risiko
for at barnet får det samme. Også kols
kan ha en arvelig forklaring. Men nå har
vi begynt å få mye dokumentasjon og
litteratur som tyder på at astma, allergi
og kols også kan ha en epigenetisk for-
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er at miljøpåvirkning og livsførsel kan gå i arv uten

n arves

VERDENSNYHET

utvikler astma eller allergi, sier
Omenaas.

Skrur av og på gener

klaring, det vil si at hvis noen
i tidligere generasjoner er utsatt for en uheldig påvirkning,
for eksempel yrkesmessig, så
kan det være en av årsakene
til at senere generasjoner

ECODAN

Den store økningen av astma
og allergi de siste tiårene kan
ikke forklares av arv alene,
derfor har forskerne lett etter
mulige miljømessige forklaringer. Men selv om miljøfaktorer som røyking, inneklima og
luftforurensing synes å spille
en viss rolle for utviklingen
av astma og allergier, kan de
ikke forklare hvorfor økningen
i disse sykdommene har vært
så markant i løpet av relativt
kort tid. Derfor er epigenetikk
et svært interessant område i
forhold til å finne en årsak til
hvorfor stadig flere utvikler
astma og allergier. Epigenetikk
handler om at miljøfaktorer
kan skru av eller på gener,
og effekten kan vare i flere
generasjoner.
– Siden dette er et såpass
nytt felt har vi ikke data på
hvordan dette foregår fra generasjon til generasjon, men
dette er et område som har
fått stadig større oppmerksomhet de siste årene. Vi her
på Haukeland har vært med
på en del av disse studiene
og har publisert en god del
materiale, sier Omenaas.
Røyking, yrkesmessige
påvirkninger, diett og luftforurensing er noen av miljøfaktorene hvor effekten sannsynligvis kan arves gjennom
epigenetikken. /

Markedets største serie av
kvalitets luft/vann varmepumper

Testet og klar for
skikkelig norsk vinter!

Over 40 Ecodan Next Generation anlegg er testet
i Skandinavia, alle besto den kalde vinterens
utfordringer med glans!

-25°C

luft-vann
varmepumpen
SOM HAR ALT!

Trådløs
fjernkontroll
med romsensor

Kraftfull
Zubadan-teknikk
fabrikkgaranterer
varmedrift ned
til -25°C

Nyutviklet
intelligent
energisentral

Kan kobles
til solpanel

Enkel innstilling
når du er borte

U
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Du grønne, glitrende

Formiddagstreffen

Julekulen, forestilling med barn fra 11 til 13 år, var en stor suksess på
Lillehammer AAFs juletrefest.

Lillehammer og omegn Astmaog Allergiforening arrangerte
juletrefest søndag 8. januar på
Jorekstad.
Alle tok med et brett mat/
kaker til bufféen. Det var også
utdeling av sjokoladekake og
pølser som alle med matallergier trygt kunne spise.
Juletrefesten var tilrettelagt
for alle som har allergier. Det
var for eksempel batteridrevende lys, plastikkjuletre og
ingen julestjerner på bordene.
Det var også uttrykt ønske om
ingen bruk av parfyme eller
andre duftene produkter.
Karianne Sviggum, styreleder i Lillehammer AAF,
var konferansier. Hun hadde
også ordnet med mye annet
til festen, blant annet underholdningen, en forestilling
kalt Julekulen, satt opp av en
barnegruppe på 11-13 år. Teaterstykket varte ca 20 min og
alle i salen satt stille og fulgte
med. Så var det gang rundt
juletreet og nesten alle deltok.

Under maten var det loddsalg med mange fine premier,
blant annet reise med båt til
Danmark, gavekort på bading,
slalåm, fruktkurver og en
rekke andre ting. Til slutt, som
kirsebæret på iskremen, dukket nissen opp med godteposer til alle barna. Godteriet var
selvfølgelig også allergivennlig.
Alt i alt ble juletrefesten
en suksess med rundt 140
gjester. Alle koste seg og var
glade, og forhåpentligvis lærte
alle at de som har allergi også
har muligheter til og spise
pølser og andre ting.
Tina Sviggum, 12 år

Dagen er nettopp her og nu innholdet skaper du! synger en
av deltakerne på formiddagstreffen, akkompagnert av dagens underholdningsinnslag;
Kjell Oppegaard som har spilt
og sunget Sandbeckviser tidligere. Stemningen er det ikke
noe i veien med etter deilige
snitter, kaffe og hjemmebakst.
Lotteri er det også, for dem
som vil prøve lykken.
- Vi møtes en gang i måneden for å treffe kjente og ha
det hyggelig, sier flere av deltakerne. - Her er det fritt for
parfyme, stearinlys, røyklukt
og julestjerner uten at vi må
be spesielt om det.
Mange har vært aktive i
lokale lag og mange har vært
med i flere år og slik blitt
kjent. Fra starten av 90-tallet
møttes de på Norrøna kafé

i Oslo, men nå holder de til i
Grefsenveien 28, hver tredje
mandag i måneden. Ivar,
Bjørg, Kari og Magnhild er
organisatorer som inviterer og
ordner i stand, alle er i tillegg
aktive i Groruddalen AAF.
Bjørg er den som har lengst
fartstid i NAAF – hun var gift
med Alfred Simonsen og har
vært med i NAAF helt siden
oppstarten i 1959!
Formiddagstreffen er for
alle som har ledig tid kl. 12-15
på mandager. Det koster 50
kr pr. gang, som betales ved
fremmøte. De som ønsker å
være med melder seg på til
Bjørg, tlf: 988 40 874 eller Ivar,
tlf: 988 21 902. Vårens treffdatoer er 20. februar, 19. mars,
16. april og 21. mai. Vel møtt!

Vi takker alle deltagere, styremedlemmer i Lillehammer og
omegn AAF og andre frivillige
for et godt arrangement. En
stor takk også til våre sponsorer som gjorde arrangementet
mulig.
Regionssekretær
Tove Kristin Løkken En glad førjulsgjeng som ønsker flere velkommen! Foto: Ane Heiberg

Ny giv i region Vest!
13.- 14. januar var lokalforeningene Sogn og Fjordane,
Hordaland og Rogaland
samlet for å diskutere regionens fremtid. Vi startet
med en gjennomgang av
strategi og handlingsplan.
Viktigheten av å forankre
arbeidet lokalt ut fra dette
ble trukket frem. Det var
en utrolig positiv gjeng som
diskuterte og la planer for
fremtiden. En lang liste over

tiltak la ingen demper på lysten etter å sette i gang. Man
ble enige om å satse på noe av
det som er gjort før, samtidig
som en også tenker nytt.
Markering av Verdens Tobakksfrie dag, som i år har 10
års jubileum i Bergen, går som
planlagt. Lokallaget i Kvinnherad har også lyst til å gjennomføre et lignende arrangement i sitt nærområde. Det
blir også utdeling av bodyen

Jeg er født røykfri rundt på
sykehusene i regionen.
Ellers ble det planlagt både
ungdomstur og familiesamling. En ønsker å satse på alle
grupper, både unge og seniorer, så følg med på region Vest
og lokallagene sine hjemmesider. Det ble poengtert at alle
arrangementer i regi av lokallagene er åpne for medlemmene i hele regionen.
Mange fikk forhåpentligvis

også ny inspirasjon med seg
hjem. Er du en av dem som
leser dette og har lyst å bli
med i det viktige arbeidet
som gjøres i ditt nærområde, ta kontakt med en av
regionsekretærene, eller
direkte med det lokallaget
du tilhører.
Regionssekretær
Hildur Østbø
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Badedag i Pirbadet

Trygge hender

Emma koser seg i Pirbadet

Sør-Trøndelag storlag arrangerte i januar badedag i
Pirbadet i Trondheim.
90 store og små NAAFere
var påmeldt til årets våte
begivenhet, og det ble atter
en gang stor suksess. Spesielt
hyggelig var det at en del nye
medlemmer var med så vi fikk

stifte bekjentskap med disse.
I år delte storlaget ut drikkeflasker med NAAFs logo til
barna, som så ut til å ha en
super dag. Det var mange
slitne, men fornøyde barn
som forlot Pirbadet denne
ettermiddagen.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet
at det skal gjennomføres en
nasjonal kampanje for pasientsikkerhet i Norge i perioden
2011 til 2014. Kampanjen har
fått tittelen Trygge Hender og
skal redusere pasientskader,
bygge varige systemer og
strukturer for pasientsikkerhet
og forbedre pasientsikkerhetskulturen i norsk helsevesen.
Ett av innsatsområdene i
kampanjen er samstemming
av legemiddellister. Av den
grunn oppfordres NAAFere
til å be om å få skrevet ut sin
medisinliste neste gang man
er hos fastlegen.
Det er fastlege eller sykehjemslege som har ansvaret
for at medisinlisten er korrekt.
Medisinlisten bør alltid være
lett tilgjengelig, spesielt når

N
man er i utlandet, ettersom
manglende legemiddelsamstemming er et betydelig pasientsikkerhetsproblem både
nasjonalt og internasjonalt.
Det er således viktig at sykehus, fastlege, hjemmetjeneste,
sykehjem, pårørende og
bruker selv har lik informasjon
om faste medisiner. Neste
gang du er hos fastlegen, husk
derfor følgende:
• Be legen skrive ut en liste
over medisiner du bruker.
Husk å oppdatere denne.
• Oppbevar listen lett
tilgjengelig.
• Vis frem listen hver gang
du oppsøker lege og når du
henter medisiner på
apoteket.

Det sunne alternativet til melk!
NATURLI’ anvendes på lik linje med kumelk; morgen, middag og kveld.
Er også velegnet til matlaging og bakverk.
Alle NATURLI’ produkter er fri for både laktose og melkeprotein.
NYHET!
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Markedsføres av
Brynildsen AS
www.brynildsen.no
tlf: 55 92 25 80

*pr dags dato er kun utvalgte varianter
tilgjengelig i butikk . Kontakt oss for mer info.

100 % Naturlig
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100 % Vegetabilsk

100 % Kolesterolfri

100 % Laktosefri
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Ny bok om miljøhemming
Miljøhemming – en skjult
funksjonshemming er en ny
bok om tilstander der overfølsomhet for noe i miljøet
fører til sykdom og plager.
Boken er skrevet av professor Kjell Aas og henvender
seg først og fremst til helsearbeidere, NAV-ansatte og
arbeidsledere.
Boken handler om
miljøhemming som kan
forekomme ved spesielle
allergiske sykdommer eller
ved hyperreaktive luftveier
som ved astma, tilstander
som har godkjente medisinske diagnoser. Miljøhemming
er også vanlig ved kjemisk
miljøintoleranse som ved duft
og kjemikalie-overfølsomhet,
en form som foreløpig ikke
er godkjent som medisinsk
diagnose i Norge.
I boken presenterer professor Kjell Aas tilgjengelig
forskningsbasert kunnskap
og drøfter miljøhemmedes
erfaringer i lys av dette.
Miljøhemming er en skjult
funksjonshemming som krever
spesiell kunnskap og forståelse. Som helsearbeider, arbeidsgiver eller NAV-ansatt er
det viktig å ha innsikt i i denne
problemstilingen slik at man
som fagperson kan gi profesjonelle råd og bistand.
Boken er del av et prosjekt
om miljøhemming gjennomført i samarbeid mellom
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum
for Bedre Innemiljø for Barn
(NFBIB), med faglig støtte fra

Helsedirektoratet.
Forfatteren, Kjell Aas er
pensjonert professor i barnemedisin med allergi som spesialitet og bred immunologisk
og biokjemisk forskererfaring.
I tillegg til over 350 vitenskapelige artikler i anerkjente
tidsskrifter, har han skrevet
et 30-tall vitenskapelige og
populærmedisinske bøker.
Boken er laget med tanke
på nettpublisering og inneholder flere lenker til informasjon som er lett tilgjengelig
på internett. Lenkene går til
fordypningsstoff. Boken samt
en tilknyttet brosjyre vil bli tigjengelig på Helsebibliotekets
nettsider og kan lastes ned
fra naaf.no og fra inneklima.
com der også supplerende
tekster samt spørsmål og svar
om miljøhemming publiseres
fortløpende. Boken kommer
også ut i trykket utgave på
Kolofons forlag ISBN 978-82300-0835-5.

Nye anbefalte dyner og puter
Produsenten Høie
har lansert en ny
dundyne og -puteserie som Norges
Astma- og
Allergiforbund har
vurdert og anbefalt
som egnet allergivennlig produkt. Seriene heter Iris, Saga og Tor. De har alle samme dun av høy kvalitet som er spesialbehandlet for å imøtekomme strenge krav til
renhet. Trekkene er laget i myk og duntett 100 % bomull.

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
Astma- og Allergiforbundets nettbutikk
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Sunt og kjedelig, sier du? Det er fullt mulig å starte det nye året
litt sunnere uten at det går på bekostning av smaken. Kok suppe!

Supperåd
tekst og foto / Morten Øverbye

Kulda kom sent denne vinteren. Sent,
og kanskje godt, litt avhengig av innstillingen. Men den kom i alle fall brått. Det
er nå vi trenger noe å varme oss på.
Suppe er fornuftig og nøkternt, akkurat hva mørketiden trenger. Du kan koke
suppe på det meste. Noen klarer til og
med å koke suppe på spiker. Andre lager
suppe uansett hva de driver med. Poenget er i alle fall at du kan ta utgangspunkt i hvilken grønnsak som helst, for
deretter å gjøre den om til en suppe.
Gå etter smaken. Eller fargen. Eller
kanskje det er barna som skal få velge i
dag? Når valget er tatt, trenger
du nesten bare en smakfull
kraft. Det aller beste resul-
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tatet får du ved å koke den selv, gjerne
en diger kjele så du kan fryse ned porsjonsvis til de neste ukene. Men det er
lov å kjøpe ferdig kraft også. Du får det
som konsentrat på flasker, som terninger eller i literskartonger. Det viktigste
er uansett at du ikke faller for fristelsen
til å kjøpe suppepose. For suppa lager
du selv, da blir den mye bedre.

Finn en erstatter

For mange er det nye året også en
start på en ny og sunnere hverdag. Mer
trening, større fokus på maten. Har du
matallergi, er du allerede vant til å ta
hensyn til hva du spiser. Men allergikere
som i tillegg endrer matvanene sine bør
være ekstra nøye med å se på hva som
fjernes.
– Nå anbefaler vi jo alle å spise sunt
og variert hele året, sier fagsjef matallergi Helle Stordrange Grøttum i Astmaog Allergiforbundet.
– Men dersom det fjernes en matvare
fra kosten, så må det erstattes med en
annen sunn matvare. Du bør ikke kutte
ut melk fra kosten og erstatte det med
juice eller brus. Du må velge en fullverdig melkeerstatning, sier hun.
Grøttum opplever at allergikere allerede er flinke til å finne erstatningsprodukter når de har behov for
det, men at man av og til kan se
feilernæring.
– Det forekommer.
Men dersom man
for eksempel er
allergisk mot fisk,
må den erstattes
med å ta tilskudd av
omega 3-fettsyrer,
for eksempel tran. Det
er næringsstoffene som må erstattes.
Det er for eksempel ikke melken som er
viktig, det er kalsiumen, sier hun.
Når det går mot sunnere tider kan

det være forvirrende å vite hvordan man
skal legge om kostholdet. Det finnes
like mange råd som metoder og eksperter. For allergikere kan det være enda
vanskeligere dersom det er matvarer
man allerede har fjernet fra kosten sin.
Grøttum mener legene har et ansvar for å
gi allergikere god nok informasjon.
– Det er ikke alltid de som stiller
diagnoser er flinke nok til å opplyse om
hvordan et kosthold bør endres. I tillegg
til å fortelle pasienten om sykdommen,
bør det også inkluderes å gi kostråd for
å en fullverdig behandling. Det er veldig
lett å si at man ikke skal spise det og det,
men det mange trenger hjelp til, er å få
beskjed om hva de kan spise istedenfor
å opprettholde et sunt og næringsriktig
kosthold.

Vitaminbomber

Supper er for alle. Varmen den gir er én
ting. Smaken er en annen. For det tredje
er suppe en nyttig sak. Rotfrukter og
andre grønnsaker er sprengfulle av vitaminer, mineraler og fiber. Akkurat nå, når
forkjølelsene lurer bak en hver tørrhoste
og lyset bare skimtes på dagtid, er det
spesielt viktig å få i seg de fornuftige stoffene. Du merker det med en gang; Suppe
fungerer. Både for kroppen og sinnet.
En god suppe er en hovedrett i seg selv.
Med et godt brød ved siden av, har dere
et mettende måltid ferdig på en liten
halvtime. Suppe på termos kan fungere
godt som lunsj på jobben også. Eller på
tur. Eller til kveldsmat.
Har du lagd én, har du lagd de fleste.
Fremgangsmåten for å trylle om grønnsaker til suppe er ganske så lik, bare se
i oppskriftene. Og husk at det er lov å
eksperimentere. Kanskje blir det godt
om man blander paprika i gulrotsuppe?
Eller hvitløk i rødbetsuppe? Det finnes
ingen regler. Ja, bortsett fra de du
lager selv, da. /

Brokkolisuppe
2 ss olivenolje
4 stk sjalottløk, finhakket
600 gram brokkoli, små buketter
2 ts sukker
10 dl kraft
75 gram smør
1/2 sitron, saften
Creme fraiche (kan sløyfes)
salt og pepper
Krutonger
Gressløk
l
l

l
l
l

l

Suppekokken

Morten Øve
rb
matskriben ye er journalist og
t, faglært ko
k k o g ha r
skrevet ko
keboken
PappaChef,
om
å lage mat
til
små barn.

Fres løken myk i olje.
Ha i brokkoli og stek videre i
et lite minutt mens du rører.
Ha i sukkeret og la det karamelliseres
lett.
Tilsett kraften og la det småkoke under
lokk i ca. 20 minutter til brokkolien er mør.
Kjør suppen i en blender eller med
stavmikser slik at den jevnes.
Pisk inn smørterninger og smak til
Brokkoli gir de
med salt, pepper og saften fra
re jern,
A
-vitaminer og ny
sitronen.
ttige
antioksidanter.
Serveres med en liten skje creme
fraiche, krutonger og litt
finhakket gressløk.

Tomatisert fiskesuppe
600 gram blandet fisk, gjerne sei, laks, torsk, etc.
1 boks hermetiske tomater
2 ss olivenolje
1 stk finhakket løk
2 stk hvitløksfedd, finhakket
1 ts sukker
10 dl kraft, bruk gjerne fiskekraft
2 stk gulrøtter, i fine strimler
1 stk persillerot, i fine strimler
salt og pepper
kruspersille
l
l
l
l
l
l
l

Fres løk og hvitløk i olje.
Ha i hermetiske tomater og sukker. La det koke i et par minutter.
Tilsett kraften og la det koke i ca. 20 minutter. blomkål og stek videre i et lite minutt
mens du rører. Ha i sukkeret og la det karamelliseres lett.
Tilsett kraften og la det småkoke under lokk i ca. 20 minutter til blomkålen er mør.
Kutt fisk i terninger og tilsett i suppa de siste 3-4 minuttene.
Gulrøtter og persillerot i fine strimler tilsettes det siste minuttet før servering.
Disse skal være litt sprø og veldig al dente på tallerkenen.
Smak til med salt og pepper og dryss over finhakket persille.

Det er stor sjanse for at barna kommer til å elske denne fiskesuppa.
Den er så tykk at du kan strengt tatt kan kalle den en gryte hvis det passer bedre for minsten.

U

ke på A- og
Tomater er ri
ineraler.
i tillegg til m
C-vitaminer
re
er også sto
De innehold
pene, et
mengder lyko
ksidant.
kraftig antio
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Paprikasuppe med safran
2 ss olivenolje
4 stk sjalottløk, finhakket
3 stk store gule paprika i biter (600 gram)
1 klype safran
- og
1-2 ts sukker
holder mye A
Paprika inne
rike
e
d
I tillegg er
10 dl kraft
C-vitaminer.
og fiber.
salt og pepper
på mineraler
l
l

l
l

Spinatsuppe
2 ss olivenolje,
1 stk finhakket løk
2 stk fedd hvitløk, finhakket
500 gram spinat
1 stk liten purre, finhakket
10 dl kraft
salt og pepper
Creme fraiche (Kan sløyfes)
l
l
l
l
l
l

l
l
l

Fres løken myk i olje.
Tilsett paprika og safran. Stek i et
lite minutt mens du rører. Ha i sukker
og la det hele karamelliseres lett.
Tilsett kraft og la suppen småkoke i ca. 20 minutter til paprikaen er mør.
Kjør suppen i en blender eller med stavmikser slik at den jevnes.
Pisk inn smørterninger og se hvordan suppen blir blank og smidig.
Smak til med salt, pepper og sitron.
Finhakk noen strimler med
rød paprika for fargenes
skyld.

Spinat har mas
se vitaminer,
spesielt vitamin
A, C og B.
I tillegg er den
grønne
muskelsuppa pr
oppfull
av jern.  

Fres løk og hvitløk i olje.
Ha i purre og vasket spinat, stek videre til spinaten faller sammen.
Tilsett kraften og la det småkoke under lokk i et par minutter.
Kjør suppen i en blender eller med stavmikser slik at den jevnes.
Smak til med salt og pepper.
Ha gjerne på en skje creme fraiche før servering.

Rødbetsuppe

2 ss olivenolje
3 stk sjalottløk, finhakket
20 gram ingefær, finhakket
450 gram rødbeter
2 ts sukker
10 dl kraft
75 gram smør
1/2 stk sitron, kun saften
creme fraiche (kan sløyfes)

l
l
l
l
l
l

Rødbeter e
r en god m
ineralkilde
som inneh
older fosfo
r, kalsium
og jern. Hu
sk a
anbefales ti t rødbeter ikke
l barn unde
r seks
måneder p
å grunn av
det høye
innholdet a
v nitrat.

Fres løk og ingefær mykt i olje.
Tilsett rødbeter i terninger og stek videre i et lite
minutt mens du rører. Ha i sukkeret og la det karamelliseres lett.
Ha i kraften og la det hele koke under lokk i ca. 20 minutter til grønnsakene er møre.
Kjør suppen i en blender eller med stavmikser slik at den jevnes.
Pisk inn smørterninger og smak til med salt, pepper og saften fra sitronen.
Ha over en skje creme fraiche i suppen rett før servering. En liten kvist med timian setter en fin smak og farge på det hele.
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Gulrotsuppe med ingefær
2 ss olivenolje
3 stk sjalottløk, finhakket
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gulrøtter.
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Fres løk og ingefær i olje.
Ha i gulrøtter og stek videre i et
lite minutt mens du rører. Ha i sukkeret
og la det karamelliseres lett.
Tilsett kraften og la det småkoke under lokk til gulrøttene er møre,
ca. 15 minutter.
Kjør suppen i en blender eller med stavmikser slik at den jevnes.
Smak til med salt og pepper.
Pynt med noen dråper balsamicokrem
før servering. Det er søtt og
smakfullt, veldig godt
sammen med
gulrotsmaken.

Blomkålsuppe

2 ss olivenolje
3 stk sjalottløk, finhakket
600 gram blomkål, små buketter
2 ts sukker
holder mye
10 dl kraft
Blomkål inne
mineraler.
vitaminer og
75 gram smør
mager,
Den er veldig
1/2 sitron, kun saften
d en er
samtidig som
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Nybakt brød
8 dl vann
1,1 kg hvetemel
3/4 dl olivenolje
1 ts sukker
l
l
l
l

l

l

Fres løken myk i olje.
Ha i blomkål og stek videre
i et lite minutt mens du rører. Ha i sukkeret og la det
karamelliseres lett.
Tilsett kraften og la det småkoke under lokk i ca.
20 minutter til blomkålen er mør.
Kjør suppen i en blender eller med stavmikser slik at
den jevnes.
Pisk inn smørterninger og smak til med salt, pepper
og saften fra sitronen.
Serveres med en noen skiver bacon for smakens skyld.

1 ts salt
25 gram tørrgjær
+ mel til utbaking

Bland alle ingrediensene og elt det sammen i minst ti minutter, gjerne 15.
La deigen heve på et lunt sted i én time før du slår den sammen. La den heves nok
en gang, like lenge.
Del deigen i to emner og form de til brød. Ha på litt mel over brødene og la
de heve i enda en time under et klede.
Stek brødet først på forvarmet ovn på 250 grader i 10 minutter. Deretter
senker du temperaturen til 180 grader, og lar de steke ferdig på denne
temperaturen.
Ha gjerne litt vann i en form under brødet. Dette er ikke avgjørende for at
brødet blir godt, det blir bare enda litt bedre. Brødene er ferdige etter
ca. 1 time, helt avhengig av ovnen.
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Takk for gaven
Foto: Colourbox

Mange av
våre medlemmer benyttet
anledningen
til å gi en gave til
Astma- og Allergiforbundet ved innbetaling av
årets kontingent. Tusen takk
til dere alle! Det er en viktig
støtte til forbundets arbeid.
Vi venter ennå på en del
som ikke har betalt kontingenten og oppfordrer alle til
å gjøre dette da utsendinger
av påminnelser er kostbart.
Har du skiftet adresse og
kanskje ikke mottatt blad og

medlemskortet fra oss? Ring
oss eller send en e-post til
medlem@naaf.no så får vi på
plass din riktige adresse. Du
kan også endre adresse selv
på min side. Du logger deg
inn med medlemsnummeret
ditt.

Foto: Colourbox

Strammer inn røykepolitikken

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt en rekke
forslag til endringer i tobakksskadeloven på høring.
For helseministeren er det
viktigst å beskytte barn og
unge mot tobakksskader.
Astma- og Allergiforbundet
hilser høringsnotatet velkommen. NAAF konstaterer
også at mange av forslagene

Hallo
der!

Navn: Sissel Anita Higraff
Bosted: Nyinnflyttet til
Oslo fra Lofoten

harmonerer med forbundets egne. Helseminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen
vil ha synspunkter på behovet for tiltak for å beskytte
barn mot passiv røyking,
ved for eksempel en normativ lovbestemmelse. Det vil
si en lov som fastslår at det
forventes av barns foreldre
eller pårørende at de tilbys
en røykfri oppvekst.
Videre foreslår man å
fjerne adgangen til å ha røykerom i arbeidslokaler og å
gjøre alle inngangspartier
til offentlige virksomheter
røykfrie.

NAAFs støttegalleri

Hvorfor er du medlem av NAAF?
Jeg meldte meg inn i NAAF fordi jeg fikk tilbake astmaen som
voksen etter å ha vært astmafri i mange år. I tillegg så har
jeg andre allergier mot både medikamenter, dyr, pollen osv.
NAAF er langt fremme når det gjelder nyere forskning,
og er bedre «utdannet» enn allmennlegene på området
har jeg inntrykk av.
Hva leser du med størst interesse i bladet?
Fagstoff, forskning, pasienthistorier og råd for å få en best
mulig hverdag.
Har du en hjertesak knyttet til astmaog allergisykdommer?
Ja, jeg kjenner at jeg brenner litt ekstra for voksne med
astma. Den beste medisinen for meg er sol og varme, og
hadde jeg kunnet fått det i inhalatoren så hadde jeg vært
frisk hele året. Men sånn som det er i dag, så får ikke voksne
astmatikere behandlingsreiser til varmere strøk. På grunn av
alvorlig astma har jeg ikke kunnet være i jobb de siste årene
og har ikke økonomi til å kunne gjøre det som kunne bidratt
til at jeg hadde holdt meg «frisk» i vinterhalvåret. Nemlig fått
en dose sol og varme. Så jeg vet ikke hvor samfunnsøkonomisk det er når jeg flater ut rundt juletider og ikke kommer
meg igjen før jeg tiner ut på våren sammen med vårblomstene. De månedene etter jul blir veeldig lange og deprimerende når man ikke føler at man strekker til og blir som fange
i sitt eget hjem. De få gangene jeg har hatt mulighet til sol og
varme har jeg fått energi og helse til å kunne ha en «normal»
hverdag frem til sommeren.
Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år?
Forskning på livskvalitet og kortere sykdomsperioder på
voksne asmatikere som har hatt ett opphold i varmere
strøk i vinterhalvåret.
Holder de seg lengre frisk, og blir deres opplevelse av
mestring i hverdagen bedre etter ett opphold på vinterstid?
Blir det færre sykemeldinger?
Kunne du tenke deg å bruke en time av din tid på NAAF?
Ja.

Å vise et aktivt samfunnsengasjement blir viktigere og
viktigere for norske bedrifter, store som små. Nå har
man muligheten til å støtte
en god sak – NAAFs arbeid
for bedre lokal luftkvalitet –
samtidig som man viser en
hel verden at man bryr seg.
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I NAAFs nye støttegalleri som ligger på nettsiden
www.stottegalleriet.no, får
du anledning til å profilere
din bedrift, samtidig som
NAAFs lager en skreddersydd banner som bedriften
kan bruke på sine egne
flater.

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt engasjement på?
Som sagt behandlingsreiser for voksne astmatikere på lik
linje som revmatikere, og barn med astmaplager. Det er jo
en feil ett sted når sol og varme har stor effekt på astma så
lange man er barn, men når man blir voksen så gjelder det
ikke. Vi skal jo også fungere i en hverdag, og ta oss av jobb,
skole, barn og familie, etter netter med anfall, problemer
med vinterkulde, og nedsatt lungefunksjon.

U

SENGETREKK
MOT MIDD

ANBEFALT AV

1.5 millioner midd lever i sengen din!
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 nettbutikkene naaf.no, bandabutikk.no, boots.no
eller apotek1.no. Forhandlere: Bandakjedens butikker, Boots Apotek eller Apotek 1.
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www.facebook.com/MiteBlock

For mer informasjon, se www.MiteBlock.no eller ring oss på tlf. 67 11 03 17

TM

Sover du dårlig og våkner du med tett nese hver morgen?
Da kan det hende du er middallergiker og har for dårlig
inneklima på soverommet.

Til kamp mot støvmon
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld

Selv om du bor alene, er du ikke alene

i sengen. De fleste av oss liker dårlig tanken på å dele seng med tusenvis av små
kryp men vi gjør det likevel. Husstøvmidd finnes i sengetøy, tepper og andre
tekstiler og blander seg med støv. Midd
er i praksis umulig å bli helt kvitt. For
de som ikke er allergiske er de også helt
ufarlige, men for de som er allergiske kan
midden gir store plager.
– Det er avføringen til midden som
inneholder allergener, forteller sykepleier Grethe Amdal i rådgivningstjenesten
til Astma- og Allergiforbundet.
Husstøvmidden lever av flass (døde
hudceller) fra mennesker og dyr, og
trives best der de finner mye ”mat”,
passe temperatur (25 grader) og høy
luftfuktighet. Hver midd lever bare i to
måneder, men under gode levevilkår
legger hunnen 20-30 egg om gangen.
Har du et varmt, fuktig soverom med
mye støv og du sjelden skifter sengetøy,
kan du med andre ord dele seng med
veldig mange midd etter hvert.
Tidligere undersøkelser i Norge og
Danmark har anslått at cirka 14 prosent
av befolkningen trolig er allergiske mot
midd.

Skift sengetøy ofte

Du får aldri et hjem fritt for midd, men
det er mange ting du kan gjøre for å
redusere mengden midd. Som vanlig er
løsningen like ”kjedelig” som effektiv:
Godt renhold gjør levevilkårene til
midden dårligere.
– Er du allergisk mot midd, bør du

skifte sengetøy en gang i uka. Noen kan
også ha behov for å skifte oftere, sier
Amdal, som også understreker at det er
viktig å vaske sengetøyet på 60 grader.
Ved denne temperaturen dør midden.
Det er også lurt å la dyne og pute få en
runde i vaskemaskinen av og til. Om du
har dundyne eller syntetisk dyne er ikke
så viktig, bare den tåler vask eller rens på
60 grader. Ordinært renhold som tørking
av støv og vasking av gulv bør skje jevnlig
og med minst mulig bruk av vaskemidler.
Mikrofiberklut er ideelt å gjøre rent med.

Lav luftfuktighet

Husstøvmidden trives som nevnt best
med litt høy luftfuktighet. Derfor er det
viktig at du sørger for god utlufting på
soverommet. Luftfuktigheten bør holdes
under 40 prosent i fyringssesongen.
Temperaturen på soverommet bør heller
ikke være for høy, maks 18 grader når du
skal sove. Varmeovner som virvler opp
støv er uheldig å bruke på soverom.
– Når du velger dyne, bør du velge en
dyne som ikke er for varm for deg. Hvis
du svetter mye i løpet av natten, trives
midden bedre, forteller Amdal.
Det samme gjelder for renhold av gulv
og hyller på soverommet: Bruk minst
mulig vann og heller tørrprinsippet med
støvsuging, mopping og mikrofiberkluter.
Amdal har også en gladnyhet til deg
som ikke er så glad i re senger: Ikke re
opp! Ta heller dynen vekk fra madrassen
så den blir luftet ut etter natten. Dersom
du rer opp sengen og i tillegg legger et

Barn får støtte til middtrekk:
......................................................................................................................................................

Barn under 16 år med påvist middallergi, kan få støtte til å kjøpe spesielle middtrekk
som brukes til å trekke over madrass, dyne og pute. Trekket hindrer midden fra å
slippe ut, men slipper fuktighet fra kroppen gjennom. Utenpå trekket bruker du
vanlig sengetøy. Middtrekk og andre anbefalte produkter kan du finne mer
informasjon om på NAAFs nettsider, www.naaf.no
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onsteret

Støv som virvles opp i rommet kan være plagsomt
for middallergikere. Men det er mulig å redusere
antall ”støvmonstre” ved hjelp av riktig rengjøring.

sengeteppe over, sørger du for at mer
av fuktigheten blir igjen i madrassen.

Midd i madrassen

Familien midd bor også i madrassen,
der de trekker seg tilbake og legger
egg. Denne er det jo vanskelig å få
vasket. Det finnes spesielle støvsugere
på markedet som hevdes å redusere
middforekomsten i madrassen. Blant
annet Raycop middstøvsuger, som
ved hjelp av et spesielt vibrerende
støvsugerhode og ultrafiolett lys skal
fjerne og drepe midden i stort antall.
Produktet er godkjent som allergivennlig produkt av det britiske allergiforbundet, men ikke anbefalt av NAAF.
– Får du en veldig kald dag i vinter
kan du legge madrassen ut. Men det
må være under 15 minus og madrassen
må ligge ute i åtte timer, sier Grethe
Amdal.
Har du plass, kan du også legge dynen
i fryseren.

Unngå støvsamlere

Hvor ofte tørker du egentlig støv på
toppen av klesskapet? Ikke så veldig
ofte, kanskje. Når du skal innrede
soverommet er det viktig at du tenker
på at du har færrest mulig potensielle
støvsamlere.
– Unngå åpne hyller, velg heller skap
med dører som kan lukkes. På barnerom bør du ha lekekasser med lokk,
og passe på å rydde vekk mest mulig
før barnet skal sove. Kosedyr bør få en

omgang i vaskemaskinen på 60 grader
en gang i blant, råder Amdal.
Tepper er heller ikke heldig å ha på
soverom, spesielt ikke vegg-til-veggtepper. Skal du ha teppe, bør dette
være et som er lett å rengjøre, men
best er det å klare seg uten teppe.

Antihistaminer kan hjelpe

Det er ofte ikke så lett å vite om plagene en person har, skyldes middallergi
eller har andre årsaker.
– Vi vet at personer som har andre
atopiske sykdommer (atopisk eksem,
høysnue, allergisk astma) er mer utsatt
for å få middallergi, forteller sykepleieren. Barn er særlig utsatt.
Vanlige symptomer er tett og rennende nest, særlig om natten, og noen
sover dårlig. Allergiske øyereaksjoner
og noen tilfeller av atopisk eksem kan
også bli verre når en som er allergisk
kommer i kontakt med husstøvmidd.
I verste fall kan kontakt med midd
utløse astma.
– Har du mistanke om at du har
middallergi, bør du gå til legen og ta en
allergitest. Middallergi kan påvises ved
blodprøve eller prikktest, sier Grethe
Amdal.
Allergimedisiner som antihistaminer kan hjelpe, men sykepleieren
understreker at du først bør forsøke å
redusere forekomsten av midd på
soverommet ved å gjøre de tiltakene
som er nevnt tidligere i artikkelen. /

Dette er midd:
......................................................................................................................................................

Midd er en underklasse av edderkoppdyr og i slekt med flått. De har åtte bein og
mange lever fritt i jord og vann, andre som parasitter på planter og dyr. Ofte blir de
ikke lagt merke til fordi de er små. Det er beskrevet over 45.000 arter midd, den
mest kjente og plagsomme midden for mennesker er husstøvmidd.
Kilde: www.naaf.no
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Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Rema 1000
Stokmarknes
8455 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 76 50

Salong Kari

Mosjøen Apotek

2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

8656 MOSJØEN
Tlf. 75 11 30 00

SpareBank 1
Båtsfjord

Østlandske
Vindu AS
2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

Siso Energi AS
1701 SARPSBORG
Tlf. 75 69 81 00

Rema 1000
Båtsfjord
5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 52 29 79

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 43 63

H. Lunde
Din Kjøreskole AS Autoverksted
3044 DRAMMEN

Midtre Gauldal
Vitusapotek
ASVO AS
Hunstadsenteret
7290 STØREN
Tlf. 72 40 30 00

8022 BODØ
Tlf. 75 51 12 80

JA Møbler AS

Sweco
Norge AS

4370 EGERSUND
Tlf. 51 49 42 00

3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

Beleggsentret AS Bil & Mc Skolen
Vakre Hjem
Stavanger AS

Tlf. 32 89 50 90

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 70 10

8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 25 65

Finnmark
Entreprenør AS

Havøysund
Patentslipp AS

Fargerike
Teppekroa AS

Vesterålens
Apotek AS

Niingen
Kraftlag AS

9300 FINNSNES
Tlf. 77 85 09 90

9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

9690 HAVØYSUND
Tlf. 78 42 48 80

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 55 77

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 15 15 10

8533BOGENIOFOTEN
Tlf. 76 98 48 40

Renholds
Ekpressen AS

Rema 1000
Honningsvåg

Dyrego’ AS

Slipefyr’n

Vitus Apotek
Stavern

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 54 54

9022KROKELVDALEN
Tlf. 930 94 618

Sentrum
Blomster Alta AS

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 75 55

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 76 97

Trollfjord
Kraft AS
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

9510 ALTA
Tlf. 78 44 43 08

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

Aasberg
Bygg AS

Rema 1000
Nordreisa

Nord-Salten
Kraft AS

Lofoten
Sparebank

Coop Extra
Leknes

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

8540 BALLANGEN
Tlf. 941 88 616

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 48 68

8276 ULVSVÅG
Tlf. 75 77 10 00

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

9006TROMSØ
Tlf. 76 11 16 15

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 42 20

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Finnmark
Turbuss AS

Repvåg
Kraftlag SA

Søgne
Bilservice AS

Tollpost
Globe AS

Varanger
Kraft as

Apotek 1 Stord

9700 LAKSELV
Tlf. 418 58 585

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 09 33

SKL Energi
til utvikling
5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

9845 TANA
Tlf. 09 300

9800 VADSØ
Tlf. 78 96 26 00

Hadsel Rør AS

Boots Apotek

8400 SORTLAND
Tlf. 76 10 97 10

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 02 244

Apotek 1
Finnsnes

8450 STOKMARKNES 4008 KVALØYSLETTA
Tlf. 482 41 111
Tlf. 77 75 89 90

Coop Mega
- Hagan
9615 HAMMERFEST
Tlf. 480 96 600

8626 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

Apotek 1
Honningsvåg

Rema 1000
Fauske

SpareBank 1
Mosjøen

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 30 22

8200 FAUSKE
Tlf. 75 64 24 80

8656 MOSJØEN
Tlf. 02 244

Dragefossen
Kraftanlegg AS

Ti-Tech
Sveis AS

Rica Arctic Hotel

8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 19 50

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

Wonderland AS

TITT INN
LEKER

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

Ski Storsenter
Tlf.: 64 85 77 77

9990 KIRKENES
Tlf. 78 99 59 00

Apotek 1 Bien
Narvik
8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

1539 MOSS
Tlf. 69 25 11 15

1481 Hagan
Tlf. 67 07 90 35

4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 90 00

5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

Interoptik
Østo
Optiker Ramstad Ortopedisenter AS
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 21 62

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Voss Olje

Jørn’s Bil og
Brems AS

5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50

Orkdal
videregående skole

Salong

Evy Frantzen
3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

4005 STAVANGER
Tlf. 51 56 77 80

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

7300 ORKANGER
Tlf. 73 86 66 00

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Drammensbadet KF

Visnes Kalk og Marmorbrudd AS

3045 DRAMMEN
Tlf. 32 04 45 18

6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

8002 BODØ -Tlf. 066 40

5443 BØMLO -Tlf. 03 240

Klimaservice AS
3183 HORTEN
Tlf. 33 04 00 40
Varmepumpe - Kuldeanlegg
E-post: klima-as@online.no

3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

avd. Bømlo

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS
Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

0581 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

8301 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 79 90

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as
3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Askim Varmepumpeservice AS
1830 ASKIM -Tlf. 906 11 393
www.askimvps.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.
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Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering
Glittrev. 1488 HAKADAL - Tlf. 67 05 80 00

Skolmar 19
3204 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 84 00

Ung og Lungesyk?
Er du mellom 18-30 år med en kronisk lungesykdom og i fare for å falle ut av skole,
arbeid eller sosialt nettverk?
På Glittreklinikken startet et toårig prosjekt høsten 2011 med utprøving av en ny
rehabiliteringsmodell for ungdom og unge voksne:
Startopphold og sluttopphold på en uke på klinikken med en 3 måneders
rehabiliteringsfase innimellom i hjemmemiljøet

Søknadsskjema finnes på www.glittreklinikken.no
... for et bedre inneklima
Ibestad
kommune

Balsfjord
kommune

... Gildeskål
for et bedre
Odda inneklima
Sirdal
kommune

kommune

www.ibestad.kommune.no www.balsfjord.kommune.no www.gildeskal.kommune.no www.odda.kommune.no www.sirdal.kommune.no

Balsfjord
Ibestad
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Like før jul kunngjorde Rema 1000 at de gjør et varig priskutt på all

Priskutt som m
tekst og foto / Hanne Løkås Veigård

Mat som er fri for blant annet gluten,
laktose og melk har tradisjonelt vært
priset betydelig høyere enn andre
produkter i samtlige norske dagligvarekjeder. Det blir det nå en endring på.
Prisjafs

I Rema1000 sine butikker har 150 ulike
produkter for allergikere nå fått 20
prosent lavere pris. Andre kjeder sier
de vil følge etter.
– Vi har satset mye på å få et godt
utvalg i allergivennlig mat. Vi vil at
alle skal kunne gjøre hele handelen
hos oss. Allergimat har vært dyrere
enn annen mat hos alle kjedene. Vi
lå lavest, men ønsket likevel å ta et
skikkelig jafs, sier markedsdirektør
Lars Kristian Lindberg i Rema 1000.
Kjeden har cirka 500 butikker
spredt over hele landet, og annenhver nordmann er innom en REMAbutikk minst en gang i uka. Dermed
har kjeden også svært mange
allergikere som kunder.
Kjeden har samarbeidet med
Norges Astma- og Allergiforbund
(NAAF) i utvelgelsen av allergivennlige varer, som Rema kaller "fri
for"-produkter. Her finnes produkter til frokost, lunsj, middag og
dessert, samt drikke og barnegrøt.
– Matvareinnkjøp er en utfordring for mange allergikere. Vi har
lært utrolig mye av samarbeidet
med NAAF, sier Lindberg.

Tydelig merking

l gjøre det
”Fri for ”-merkingen ska
lige produkenn
rgiv
alle
de
enklere å finne
tene.
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Rema 1000 har utarbeidet en
godt synlig merking av "fri for"produktene.
– Merkingen gjør det enklere å
handle hos oss. Vi vet at mange
allergikere bruker mye tid på å
lese innholdsdeklarasjoner. Vi vil
at de skal slippe det hos oss.
– Kan man stole på "fri for"merkingen?
– Ja. Den er grundig sikret,
sier Lindberg.

Brødbakemaskinen er i bruk hver dag, for å sikre best mulig b

NAAFs fagsjef for matallergi, Helle
Stordrange Grøttum, ønsker hyllemerkingen velkommen, fordi den gjør det
lettere for allergikere å finne egnede
matvarer. Likevel oppfordrer hun til
fortsatt å ta ansvar og lese deklarasjonen.
– "Fri for"-merkingen er en hjelp for å

kutt på allergimat. – Kjærkomment, sier familien Høve Seljeås, som har tre cøliakere.

m metter

”

Vi skal alltid være billigst
på allergimat.
Markedsleder Lars Kristian Lindberg
i Rema 1000

U

kre best mulig brød til Una (10) og de andre to cøliakerne i huset, forteller Ann Katrin Høve Seljeås i Valnesfjord.

finne lettere fram, ingen garanti, poengterer hun.

Flere kutter

– Flere dagligvarekjeder har sagt at de
vil henge seg på og kutte i prisene på
allergimat. Hva synes dere i Rema 1000
om det?

– Vi synes det er bra. Allergikerne
fortjener priser som er til å leve med.
Prisgapet mellom allergimat og annen
mat er ikke utvisket, men det er blitt
betydelig mindre. Og selv om andre kjeder følger på, har Rema 1000 bestemt
seg for at vi alltid skal være billigst, sier
Lindberg.

Også NAAF synes det er ypperlig at
flere matvarekjeder senker prisene.
– Men det er fortsatt store prisforskjeller. På langt nær alle kjedene har
kuttet prisene slik Rema 1000 har gjort,
så her lønner det seg å være observant,
sier Helle Stordrange Grøttum.
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Familien merker stor bedring i utvalget av glutenfri kost.
– Det har skjedd mye på få år. Vi har
blitt møtt med velvilje hos vår lokale
ICA-kjøpmann i Valnesfjord og hos
Rema 1000 på Fauske, som har tatt inn
mange av de produktene vi trenger, sier
Høve Seljeås.

Mer variasjon

Ann Katrin Høve Seljeås og datteren Una sjekker innholdet i ”cøliakiskapet”.

– Hvorfor har dette priskuttet ikke
kommet for lenge siden?
– Godt spørsmål. Forekomsten av
allergier og overfølsomhet er økende.
Fem prosent av alle nordmenn har en
legediagnostisert matallergi, men nærmere hver fjerde nordmann opplever
selv at det er noe de ikke tåler, og gjør
sine innkjøp deretter. Forbrukere i dag
er mer bevisste. At kjedene nå senker
prisene kan være et utslag av forbrukermakt, tror Grøttum.

Merkbart

For familien Høve Seljeås i Valnesfjord
blir priskuttet på allergimat merkbart.
Her har både pappa Tom (40), Ane (14)
og Una (10) fått konstatert cøliaki.
– Glutenfri mat er dyr. Noen eksempler, fra slik det var før prisreduksjonen:
En pakke knekkebrød kostet 45 kroner,
en pakke pasta 40 kroner og ½ kg mel
34 kroner. Det er klart det monner når
prisene settes ned med 20 prosent, sier
Ann Katrin Høve Seljeås.
Med tre cøliakere i huset er det behov
for å bake brød hver dag.
– Vi bruker brødbakemaskin, og baker
ett brød hver dag Det er vanskelig å få
glutenfri bakst skikkelig god, men det
hjelper at den er nystekt, sier hun, mens
datteren Una heller glutenfri melblanding i maskinen.
Da Rema 1000 lanserte priskuttet på
allergivarer i desember, trodde Anne
Katrin Høve Seljeås det kun var en førjulskampanje.

– Vi ble glade da jeg skjønte dette var
kommet for å bli, og det er fint at andre
kjeder følger opp. Glutenfri
mat har til nå nesten aldri
vært på tilbud. For noen år
siden kjørte Coop Mega en
40 prosent-kampanje på disse
varene. Da hamstret vi godt.
Er vi i Sverige sørger vi alltid
for å fylle opp bil og campingvogn med disse varene, og
venner som skal over grensen
får ofte handlelapp med fra
oss. I Sverige er prisen omtrent det
halve, sier hun.

Cøliakere har en månedlig støtte fra
Nav på grunn av dyr kost, men særlig
for voksne er denne støtten ikke mer
enn den må være for å dekke opp de
faktiske merutgiftene.
– Hva vil din familie prioritere nå som
matutgiftene går ned?
- Det blir mer rom for variasjon for oss
alle. Glutenfri mat smaker annerledes,
og matlysten kan være en utfordring.
Til nå har vi prioritert mat til jentene,
for å være sikre på at vi alltid har mat i
huset som de liker. Vi kjøper det vi får
dem til å spise, uansett pris. Det er kjærkomment at den prisen går ned,
sier Ann Katrin Høve Seljeås. /

”

Det er vanskelig å
få glutenfri bakst
skikkelig god, men
det hjelper at den
er nystekt.
Ann Katrin Høve Seljeås

Variasjon i kosten er viktig. Una er fornøyd med at de nå får tak i sjokopops som hun tåler.
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184x2

Den originale
Rice Dream
smaken

• Lettford yelig
• Fri for laktose/melk
Norges
ledende
risdrikk

Rice Dream – et alternativ til melk. Rice Dream-serien består av smakfulle risdrikker frie for
laktose, melk og soya. Drikkene er 100 % vegetabilske, lettfordøyelige og fås i smakene; naturell,
sjokolade, vanilje og hasselnøtt/mandel. Rice Dream Calcium egner seg spesielt godt sammen med
f.eks. cornflakes og i smoothies. Prøv vaniljerisdrikk i vafler - det blir garantert suksess! Du kan også
trylle frem de letteste og mest smakfulle retter med den risbaserte matfløten Rice Dream Cuisine
– 100 % økologisk og med svært lavt fettinnhold. Gå inn på www.ricedream.eu for flere oppskrifter.

Rice Dream finner du i dagligvare- og helsekostbutikker
med bredt vareutvalg.
www.ricedream.eu

184x261_Rice Dream Calcium-AstmaAllergi-2012.indd 1
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Minneord om
Torild Ullestad
Astma- og allergisaka har mista ein entusiastisk og
dyktig medspelar.
Torild starta sin lokallagskarriere i Voss og omland
Astma- og Allergilag i 1986, og gjekk då inn som
styremedlem. Ho var den fødde sekretær og leiar.
Med stor kreativitet og entusiasme brann ho for å
spre opplysning om astma, allergi og eksem. Ei særs
viktig oppgåve for henne var skulering av foreldre
og personell i skular og barnehagar. Geilomo barnesykehus vart eit hjartebarn. Torild hadde eit sterkt
engasjement for at born og foreldre skulle få hjelp
til å meistre sjukdomen på best mogleg måte.
Ho var og ein pådrivar for å gje tillitsvalde best
mogleg opplæring i organisasjonsarbeid. Mange var
dei som drog nytte av hennar kunnskap på dette
området òg.
Ho hadde ein eigen teft for å finna dei beste
kapasitetane innan feltet vårt, og på den måten
bygde ho eit stort nettverk. Ho var flink til å få med
seg folk. Inga oppgåve for lita – inga for stor, var
mottoet. Det siste prosjektet ho drog i hamn med
stor suksess var prosjektet Verdens Tobakksfrie Dag
2011 på Voss.
Torild såg alltid fram og utover. Ho tok på seg
oppgåver i Hordaland fylkeslag, Region Vest og
Forbundsstyret.

Torild har heilt ifrå
barndomen av vore
plaga av astma,
allergi og eksem.
På tross av dette
gjennomførte ho
i 2000 New York
Marathon.
Dei siste åra var ho tilsett som reisekonsulent i
Det Norske Helsesenter med base på Valle Marina.
Torild sitt engasjement og omsorg for gjestene på
Valle Marina var eineståande. Dette var helsebringande opphald både for gjester og for Torild.
I ein møteprotokoll frå -88 har Torild notert: «Følg
alltid din innskytelse når det gjelder å glede andre.»
Dette har Torild fylgt heilt til sin siste dag.
I vår fekk ho den tunge beskjeden om at kreftsjukdomen hadde angripe igjen. Torild var ved godt
mot og tapper til det siste, «Dette går flott», men
lagnaden ville det ikkje slik. Den 22. desember vart
ho operert på Haukeland sjukehus. Same kvelden
sovna ho stille inn.
Varme tankar går til Torilds ektefelle, barn,
barnebarn og øvrige familie.
Voss og omland
Astma- og Allergilag ved Liv Indredavik

Kjære Torild!
Så var tida komen, til å ta eit siste farvel
Englane kom til jorda, og henta deg tidleg
likevel
Det blir så tomt og det blir så stille,
Det var ikkje dette nokon av oss ville
Me tenkjer på Olemann som åleine sit att,
Han som deg alltid i livet har hatt
På barn og svigerbarn og alle dei små,
som ikkje lenger til deg kan gå
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Men minnene har me, og dei skal me gøyma
Og eg lover at deg vil me aldri gløyma
Takk for alle stunder, og alle gode ord
For oss var du ein engel, når du var på denne
jord
Me lyser fred over minnet ditt, Torild
Arve Haugland

Lørenskog kommune
”Etter at vi fikk Renholdssoner ® på de fleste
skolene i Lørenskog kommune, har vi opplevd
at smuss og fuktighet utenfra ikke lenger er noe
problem på skolene. Jeg kan anbefale Renholdssoner ®.”
Renholdssjef Tone G. Anthi

Flere og flere velger Renholdssoner ®
fordi det er markedets best
dokumenterte mattesystem:

inntil 90%
av smusset stoppes her.
Det gir mange gevinster!
Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler bruk av Renholdssoner®
Fra 1. februar 2008 har Renholdssoner®, som første konsept i Norge på å stoppe smuss og fuktighet
i inngangspartier, garderober og resepsjonsarealer, blitt anbefalt brukt av Norges Astma- og Allergiforbund. Dette gjør NAAF fordi Renholdssoner® er et meget godt dokumentert konsept som er med
på å øke livskvaliteten til personer med luftveisplager. NAAF anbefaler Renholdssoner® fordi det er et
forebyggende tiltak som hurtig kan installeres på bl. a. skoler og i barnehager, og som gir en
umiddelbar effekt.

K o nsept – Kvalitet – KunnsK a p !
Kontakt oss på tlf: 40 00 21 49 eller
E-post: kundeservice@renholdssoner.no
Se også våre nettsider: www.renholdssoner.no

U
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Vi er kommet i gang med 2012,
godt nytt år til dere alle
Dere som ønsker dere bort fra dårlig luft og kald vinter og
har mulighet til dette, sjekk om det er noen ledige leiligheter
på Valle Marina. Her er det deilig og varmt vær hele året. Vi
kan skilte med flotte leiligheter, god mat, god drikke og ikke
minst nydelig temperatur og et flott møterom til de som
reiser dit for å ha møter. Vi vil utover vinteren komme med
forskjellige tematurer til Valle Marina i 2012.
Lille julaften fikk jeg en svært trist melding. En av våre aller
mest erfarne tillitsvalgte, og ikke minst vår kjære reiseleder
for Det Norske helsesenter på Valle marina i 15 år, Torild Ullestad var gått bort.
Et flott og engasjert kvinne sovnet stille inn og minnene om
deg vil alltid være her.
Mine tanker går til hennes familie og jeg lyser fred over
hennes minne.

Mye er skjedd i året som er
gått, NAAF er mer synlig i
media enn noen gang. Vi blir
har ordet
spurt til råds av politikere, vi
deltar i samfunnsdebatten
og vi påvirker positivt både
når det gjelder forurensing
og mat. Kulden har tatt tak i
Norge i disse dager med det
negative det medfører, med
biler på tomgang og mye
piggdekkbruk, særlig Bergen
Forbundsleder
og Oslo er meget utsatt for
Pål Johansen
dårlig luftkvalitet.
Jeg har lyst til å trekke
frem et flott eksempel fra lokallagene våre og det er Drammen. Der har de fått til et fantastisk flott Kols-treningsopplegg hvor et 20-30talls personer møtes på et treningsstudio
flere ganger i uka. Dette prosjektet er finansiert gjennom
innvilget søknad til ExstraStiftelsen. Så stå på videre – det
lyste glede av dere alle da jeg var på besøk. Gratulerer alle
sammen.

lederen

San

Med hilsen

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no
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NAAF syns godt i mediebildet for tiden. Mange
viktige saker for våre medlemmer har kommet
på dagsordenen både hos politikere og i pressen.
Det viser at arbeidet vårt nytter.
Hvis alle medlemmer verver ett medlem
hver, blir NAAF store nok til å bli tatt enda
mer på alvor.
Vil du være med oss å verve flere medlemmer?
Sammen skal vi gjøre Norge friskere!

l

Støtt NAAFs viktige arbeid, verv nye medlemmer! Det nye medlemmet får faktura fra
NAAFs
viktige
arbeid,
verv nye medlemmer! Det nye medlemmet får faktura fra
NAAF og du får din valgte vervepremie når Støtt
den er
betalt
(gjelder
hovedmedlemmer).
Verv 5 hovedmedlemmer og få en av disseNAAF
flotte premiene istedenfor
Du kan også
spare opp til større vervepremier. og du får din valgte vervepremie når den er betalt (gjelder hovedmedlemmer).
en for hvert nytt hovedmedlem.

Samle
opp
flere
Du kan også
spare opp
til størrevervinger
vervepremier.

SF

Vervepremier
og få større premie!

Støtt NAAFs viktige arbeid, verv
nye5 medlemmer!
Det nye
får faktura
fra istedenfor
Verv
hovedmedlemmer
og fåmedlemmet
en av disse flotte
premiene
NAAF og du får din valgte vervepremie
nårnytt
den
er betalt (gjelder hovedmedlemmer).
en for hvert
hovedmedlem.
Du kan også spare opp til større vervepremier.

OR

DED

Samle opp flere vervinger
og få større premie!
Samle opp flere vervinger
Verv 5 hovedmedlemmer og få en av disse
flotte premiene
istedenfor
Svaberg
bestikk
24 deler
og få større premie!
Svaberg
bestikk 24 deler
en for hvert
nytt hovedmedlem.
Svaberg bestikk 24 deler

DAB-radio er fremtidens radio

Smoothie-maskin med 2 reisekrus

Smoothie-maskin
med 2 reiseog tilhørende lokk
Smoothie-maskin med 2 reisekrus
Verv
5og
hovedmedlemmer
og
få en av disseFlott
flotte
istedenfor
Flott
sett til
turen! Sekk
sett premiene
til turen!
krus
tilhørende
lokk
og tilhørende
lokk
Sekk (40 L), microfiberhåndkle,
en for hvert nytt hovedmedlem.
termosL),
m 2 kopper
(40
microfiberhåndkle,
DAB-radio er fremtidens radio Svaberg bestikk 24 deler
termos m 2 kopper

LER:

Vi har mange medlemsfordeler og fine vervepremier!
Å verve nye medlemmer er bra for alle: De nye
medlemmene, deg som verver og NAAF som organisasjon.
Den enkleste måten å verve på er fra nettsiden vår
www.naaf.no men du kan også ringe oss direkte
på 23 35 35 35 eller kontakte ditt lokallag.

56 / Astma Allergi 1 2012

l

EM

Snakk med de du kjenner som har plager. Snakk
med foreldre med barn i barnehage eller skole – vi
jobber aktivt med å forbedre innemiljøet så ikke enda
flere skal utvikle sykdom. Snakk med de som bryr seg
om miljøet de lever i, luften de puster i, produktene de
bruker.

l

Gratis personlig rådgivning om astma, allergi, kols og eksem,
inneklimautbedring, sosiale og økonomiske rettigheter.
Rabatt på produkter i nettbutikk
Bladet AstmaAllergi 6 ganger i året
Gunstig opphold på Beitostølen i pollensesongen
Gunstig opphold på feriesenteret Valle Marina på Gran Canaria
Lokalt fellesskap – kurs, møter der du treffer andre i samme
situasjon som deg selv.
Rabatt på innemiljøsjekken fra Anticimex
NAAF-advokat. Som medlem får du gratis førstekonsultasjon
Vervepremier
Samle
opp flere vervinger
hos NAAF-advokat.
og få større premie! Vervepremier
Flere medlemsfordeler på www.naaf.no/medlem

Smoothie-maskin med 2 reisekrus
og tilhørende lokk

Flott sett til turen!
Sekk (40 L), microfiberhåndkle,
termos m 2 kopper

Rosendahl frokostsett med
to skåler og to teglass

Ipod nano 16GB valgfri farge

Les m
vervep er om
legg in remier og
n
på ww din verving
w.na
medle af.no/
m

Ekstra!
Har du vervet 10 eller flere

Rosendahl frokostsett med
er fremtidens radio
hovedmedlemmer mottarDAB-radio
du et
Praktisk digital bagasjevekt.
to skåler og to teglass gavekort på hotellweekend.

Praktisk digital
DAB-radio
er
Rosendahl frokostsett
medIpod nano 16G
Ekstra!
Praktisk
digital
du vervet
10 eller
flere bagasjevekt.
to skåler og to teglass
bagsjevekt
valgfri fargeHar
fremtidens
radio
hovedmedlemmer
mottar du et
Ipod nano 16GB valgfri farge

DAB-radio er fremtidens radio

gavekort på hotellweekend.

Flott sett til turen!
CD: Norsk
Sekk (40 L), microfiberhåndkle,
visesang i 50 år
termos m 2 kopper

.
Ansatte i NAAF kan ikke motta vervepremier.

CD: Norsk
visesang i 50 år
.
CD:kan
Norsk
Ansatte i NAAF
ikke motta vervepremier.
visesang
i 50 år
Ipod nano 16GB
valgfri farge
.

Ipod nano 16GB valgfri farge

Praktisk digital bagasjevekt.
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ENESTE ANBEFALTE
Sannsynligvis

verdens reneste

Panelvegger med kostemalt
overflate en eneste malte
veggplate anbefalt av NAAF

Huntonit kostemalte
panelplater samler lite støv
og er enkle å holde rene.
Monter platene på eksisterende vegg eller sett opp
egen vegg. Enkel montering.
Panelplatene er anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund og inneholder ingen
kunstige tilsetningsstoffer.
Velg mellom en rekke dekorer
og type plater.
Se utvalget hos
din nærmeste
byggevareforhandler
eller www.huntonit.no
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Trima

Et helsebringende

ferieparadis
Valle Marina er Astma- og Allergiforbundets feriested på Gran Canaria.
Her er det deilig sommertemperatur
hele året og medlemsrabatt på opphold.
Noen tar ferie fra vinteren her – mens
andre sikrer seg sommerværet.
Området er fredelig med delikate,
romslige leiligheter i tiltalende og
velstelte omgivelser. Her finnes
turmuligheter langs sjø og i
fjellterreng i umiddelbar nærhet.

Mange muligheter
Bassenggleder eller sjøbad, valget er ditt. Avstandene er korte.
Handle, spise, danse, kose på terrassen, utflukter eller trene –
du bestemmer selv hvordan ditt opphold skal være. Velkommen
til vennlige, solfylte Valle Marina hvor du kan lade batteriene –
sammen med familie, likesinnede eller for deg selv.

www.naaf.no/vallemarina
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10:46

unikt støvopptak
unik filtrering
lav vekt
lang levetid

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

Side 1

Vorwerk Tiger var vår store salgssuksess i
90-årene. Den satte nye standarder for støvsugere og brakte enorm annerkjennelse for
Vorwerk. Nå er den tilbake i sterkt modifisert utgave.
Alle støvsugere, både tradisjonelle og sentralstøvsugere, 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 støvsuging, er den tildelt godkjenningsmerket
“egnet for allergikere” fra TUV i Tyskland.

a

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

Telefon: 331 35 777
TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no
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Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

Eldsjel til lands
og til vanns

Etter eit opphald på Glittreklinikken for
10 år sidan starta Marit Heidi Seim
ei treningsgruppe i bassenget i
Norheimsund. – Bassengtreninga på
Glittre var fantastisk, og eg ville at fleire
astmatikarar skulle få oppleva oppturen
med målretta trening leia av ein fysioterapeut, fortel Kveim. – Torild Ullestad
hadde eit par år tidlegare overtalt meg

til å verta kontaktperson i Kvam for Vossalaget, og laget gav meg frie hender til
å dra dette i gang.
I dag har laget to bassenggrupper,
ei for vaksne og ei for born. I tillegg
har dei ei aktivitetsgruppe for vaksne
i treningssal. – I alt har me tilbod om
trening kvar veke frå september til mai
til omlag 50 personar, seier Kveim. I

Gode opplevingar i
Nokre dagar er ekstra
gode for born med
astma- og allergiplager. Bassengtilbodet i Norheimsund i Hardanger
kvar tysdag høyrer
til desse.
tekst og foto / Lars Arvid Oma

Ikkje alle born kan vera med på
vanleg bassengundervising i skulen.
Temperaturen i vatnet stengjer born
med astma- eller allergiplager ute. Men
sidan i fjor haust har Voss og omland
astma- og allergilag gjort noko med det.
Born i kommunane Kvam og Jondal har
fått eit etterlengta tilbod.
– Bassengtilbodet kvar tysdag etter
skuletid er ein sjanse for dei som går
glipp av tilbodet sitt på skulen, seier
ansvarleg fysioterapeut Tove Fjell.
Klokka er tre. Dei to brørne Erlend (6)
og Håvard (7) har teke turen over fjor-

den frå Jondal for å nyta ein time i det
varme bassenget saman med mamma
Herborg Espeland Moen og fysioterapeut Fjell.
Treningsaktivitetar og tid for leik
ventar. Karane tek sats og hoppar i
bassenget, og dukkar som selar. Dei
frie aktivitetane er viktige, men gutane
er med på notane med det same Fjell
startar dei faste øvingane. Innimellom
er det tid leik, dykking, hopping.
– Dette er eit utruleg flott tilbod for
gutane mine. Dei har astma og kan ikkje
vera med i bassenget på skulen. Når
temperaturen i bassenget er så låg som
26 grader utløyser det ofte astmatiske
reaksjonar. Ei grad frå eller til i vatnet
kan gje store utslag, seier Espeland
Moen.

Varmt vatn

imellom
å få vera i bassenget. Inn
nyt varmen og gleda over
a
Om
A.
s
Lar
o:
Fot
Erlend Espeland Moen (6)
av.
kunna flyta rundt og slappa
aktivitetane er det godt å
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Gutane er glade i å bada. Kvar tysdag
trippar dei etter av å få koma seg i bassenget i Norheimsund. Der er temperaturen rundt 32 grader.
– Det er viktig at gutane får trena opp
lungene sine med pusteteknikkar og
gode aktivitetar, legg Espeland Moen til.
Denne hausten har vore ekstra ille
for gutane. Det fuktige vêret har vore
ei stor utfordring for både borna og
foreldra. Det har blitt mykje ”innetid”.
Sjukdommen bryt ofte ut i kaldt og
fuktig vêr.
Fjell er er oppteken av å avliva myter
om astma.
– Mange trur at astmatikarar må vera
mest mogeleg i ro. Det er ei myte. For
astmatikarar er det ekstra viktig å vera

periodar med ein del sjukdom og helsereiser, er det plass til personar med
andre diagnosar. Då får dei tilbod om å
vera med.
Voss og omland AAF har annonser i
lokalavisa kvar haust før oppstart, slik
at alle som vil, kan melda seg på. – Når
ei ny gruppe er under innarbeiding, må
me vera tolmodige. Det tek gjerne eit

år eller to før ho er etablert. Med ein
utruleg engasjert og humørfylt fysioterapeut har dette gått slik me vil, kvar
gong.
– Kvam herad stiller varmt basseng til
rådvelde for oss heilt gratis, og helsegevinsten hos dei aktive er stor. Færre
infeksjonar, lågare sjukefråver og betre
livskvalitet er tilbakemeldinga me får.

Den nye gruppa med born har også alt
meldt om god effekt av treninga, og det
er så inspirerande for oss. Å vera i aktivitet i eit positivt fellesskap med andre,
er kanskje det som får oss alle avgarde
også på dårlege dagar.

r i bassenget
aktive og i god form. Det er avgjerande
for kor godt ein taklar astmaanfalla,
seier Fjell.
Ho samanliknar eit astmaanfall med
maraton.
– Under anfallet spring hjarta maraton. Dersom ein er godt trena, vil det
letta påkjenninga på kroppen, forklarar
ho.
Voss og omland astma- og allergilag
har hatt bassengtilbod for vaksne i
Kvam med astma- og allergiplager i ti år,
og har fått mange førespurnader om tilbodet er ope for born. Det var bakgrunnen for at laget etablerte tilbodet i fjor
haust. Bak initiativet står Marit-Heidi
Seim og Fjell.
Ei trufast gruppe på om lag seks
born med følgje har til no nytta seg av
tilbodet.
– Er det plass til fleire?
– Ja, absolutt. Dette er eit tilbod som
alle i målgruppa bør nytta seg av, seier
Fjell.
Tilbodet er retta mot born frå fyrste
til sjuande klasse. Tilbodet er også ope
for born som har ekstra god nytte av eit
tilpassa opplegg i varmt basseng. /

Fysioterapeut Tove Fjell følgjer med med
av bassenget. Foto: Lars A. Oma

an borna bles dei fargerike ballane mot

kanten

Brørne er slett ikkje redd vatnet og dukkar
som ein sel. Foto: Lars A. Oma
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Medlemsfordeler i NAAF
Astma- og Allergiforbundet
jobber aktivt for å sikre sine
medlemmer fordeler på
mange områder i hverdagen,
det være seg billigere produkter eller tjenester så vel
som informasjon og sosiale
kvaliteter. Vårt motto er at et
medlemskap skal lønne seg på
alle måter!

avtalen når du booker.
Hotellavtalene gjelder også
alle typer møter våre organisasjoner og organisasjonsledd
ønsker å arrangere. Det er
mulig å oppnå svært gode betingelser dersom man bestiller
tidlig og i perioder med lavt
belegg.
For mer informasjon om
disse avtalene, kontakt kontorleder i FFO, Cato Lie på tlf:
96 62 27 28 eller e-post: cato.
lie@ffo.no.

Livet på Gran Canaria er en helsebringende drøm. Et NAAF-medlemskap
gjør drømmen til virkelighet.

juridiske system og som har
får du 4 % rabatt på villaforsikerfaring med forskjellige typer ring, bilforsikring, hjemmeforGratis personlig rådgivning
erstatnings- og rettighetssikring, fritidsboligforsikring
Våre rådgivere tar imot telefospørsmål. Som medlem får du (både hjemme og i utlandet)
ner fra deg alle dager, unntatt
og fritidsbåtsforsikring.
gratis førstekonsultasjon hos
onsdag, kl. 9-11 og 12-14.
I tillegg til dette kan du få
NAAF-advokaten, i tillegg til
Her får du personlig svar om
Leiligheter på Gran Canaria
mellom 8 % og 12 % ekstra
rabattert timepris som tilsvaastma, allergi, kols og eksem
Som medlem får du knallpriser rer den offentlige satsen for
rabatt dersom du er IF Plussi tillegg til ekspertveiledning
på våre leiligheter på feriekunde.
rettshjelp.
vedrørende forbedring av
senteret Valle Marina på Gran
inneklima, samt informasjon
Canaria. Det asurblå havet
Rabatt på forsikringer i IF
Bare toppen av isfjellet
om økonomiske, behandlings- speiler den livgivende solen i
Forbundet har inngått avtale
Og alt dette er bare noen av
messige og sosiale rettigheter. et klima som Verdens Helsemed IF forsikring som innebæ- foredelene ved medlemskapet
NAAFs kompetanse på disse
organisasjon har definert som rer at medlemmer kan oppnå
ditt. Mer informasjon finner
områdene er ledende i landet helt i toppskiktet helsemessig rabatter på sine private forsik- du gjennom det grønne feltet
og som medlem får du tilgang sett. Prisene er sesongavhenringer. Alt du trenger å gjøre
til høyre på forsiden på
til alt vi vet og kan.
gige, men fra juni og ut seper å oppgi kode 639 og ditt
www.naaf.no.
Medlemmer kan også sende tember kan du bo en uke for
medlemsnummer i NAAF, så
spørsmål via e-post til raadgiv- 1 500 kroner. Det er billigere
ning@naaf.no eller lete i data- enn en bytur i Oslo!
baser med relevante spørsmål
Leilighetene, som alle er
og svar (anonymiserte) på vår nyoppussede, har to soverom
elektroniske rådgivningstjemed dobbeltseng i det ene
og enkeltseng i det andre, og
neste som lanseres i løpet av
våren 2012.
med mulighet for ekstraseng/
barneseng i stua. Det finMedlemsblad
nes kjøleskap og fryser samt
AstmaAllergi kommer hjem til kokeplater og nødvendig kjøkkenutstyr for tilberedning av
deg seks ganger i året proppVi tilbyr sommeropphold for ungdom mellom 16-18år i uke
fullt av artikler og informasjon mat for dem som ønsker det.
32 og 33-2012 (06.08-17.08.12)
Matvarer er tilgjengelig i omom saker som berører våre
Det søkes gjennom fastlege/barnelege og søknaden sendes:
Geilomo barnesykehus- P.boks 130, 3581 GEILO.
rådets butikk eller fra andre
interessegrupper. Du kan
Søknadsfrist: 10. mai 2012.01.18
eksotiske utsalgssteder.
lese om andre mennesker i
Nærmere informasjon kontakt oss på tlf. 32095000.
I tillegg kan NAAF bistå med
situasjoner som kanskje likner
Informasjon vil også ligge på Geilomo siden på face book .
å finne priser på flyreiser, og
din egen, om store seire eller
vanskelige tider. Du får også
transport til og fra flyplassen
et innblikk i det langsiktige
er uproblematisk. Reseparbeidet forbundet nedlegger sjonen betjenes av norske
på dine vegne i tillegg til kunn- medarbeidere og restauranskap om produkter anbefalt av ten på området serverer både
oss fordi de er produsert med eksotisk og mer tradisjonell
GEILOMO BARNESYKEHUS,
tanke på våre grupper.
mat for oss nordmenn.
ET BEHANDLINGS – OG
Les mer på www.naaf.no/
HABILITERINGSTILBUD
FOR BARN
Hotellavtaler
vallemarina eller kontakt vår
MED
Medlemmer får avslag i pris
bookingtjeneste, tlf: 23 35 35 24,
KRONISK
hos Scandic hoteller, Choice
vallemarina@naaf.no.
HJERTE – OG LUNGE
hoteller og Thon hoteller. ReSYKDOMMER.
duksjonene er ulike avhengig
NAAF-advokat
Velkommen til Geilomo- en god start på resten av livet!
av sesong og andre faktorer,
Det kan være godt å snakke
men her er det definitivt
litt med dem som kjenner
penger å spare! Henvis til FFO- irrgangene i vårt nasjonale

A

Geilomo
Barnesykehus
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ANNONSE

1/3 av alle barn risikerer å utvikle
Visstte? allergi.
Barns hud er ekstra følsom for
a
produkter
med parfyme og fargestoffer.
du

FAKTA:

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

Unik Sensitivprodukter er grundig
testet og anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund
som et godt valg for barnefamilier og andre som har
følsom og sensitiv
hud.

r
e
s
l
føle
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.
En enkel måte å
vise kjærlighet
og ekte følelser
for sensitiv hud.

Svanemerket

er det offisielle nordiske
miljømerket, innført i 1989
av Nordisk Ministerråd.
Unik Sensitiv-produkter er
merket med miljømerket
Svanen.

Her finner du Unik produkter: Kiwi, Joker, Spar,
Eurospar, Meny, Ultra, Centra, Jacobs, Helgø, CC-mat og Safari.
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NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26,
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: region.agder@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Org.nr: 975 689 751.
Tid og sted for årsmøter annonseres direkte
på www.naaf.no/lokale_sider.

Arendal/ Risør lokallag
Svømming i Arendal, varmtvannsbassenget
på Bjorbekktunet kl.17-18 fredag i partallsuker. Påmelding til Tone Karlsen, tlf: 37 06 02
40, er viktig fordi det kun er lov med 15 stk. i
bassenget.
Svømming i Risør, varmtvannsbasseng på
Kjempesteinsmyra kl.18-19 onsdager.
Gratis for medlemmer.

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

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
E-post: region.hedmark@naaf.no

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 lokale
årsmøter. Se ditt lokallag for tid og sted.

Glåmdal AAF
Årsmøte 28. februar kl. 19 på Langelandshjemmet, Kongsvinger.
Brukerkontoret på Sykehuset Innlandet,
Kongsvinger 9. februar og 8. mars. Likemenn
er her for deg, velkommen.

Elverum og omegn AAF
Årsmøte 21. februar kl. 18.30, Skogveien 16,
Elverum
Ringsaker AAF
Årsmøte 29. februar.
Solør AAF
Årsmøte 29. februar kl. 18.30 på Victoria
Hotell, Flisa
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REGION MIDT
Vi ønsker alle medlemmer i Region Midt et
riktig godt nytt år!
Årsmøtehelg i Region Midt 23. mars.
Nærmere beskjed om tid og sted. Følg med
på www.naaf.no/lokale_sider.

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.

Årsmøte i Nord-Trøndelag storlag avholdes
15. februar kl.19 på Lærings- og Mestringssenteret ved Levanger sykehus. Vi ønsker påmelding, pga servering. Meld fra allergier og
annet det skal tas hensyn til innen 7. februar
på tlf: 74 16 99 86, eller til region.midt@naaf.
no. Velkommen!

Eksemskole ved St. Olavs Hospital fredag
17. februar.
Vi ønsker å nå medlemmer per e-post. Storlagene har ikke alltid mulighet til å annonsere
eller sende ut brev om sine arrangementer.
Fint om du kan gå inn på www.naaf.no, Min
side, og registrere e-postadressen din.

MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 47 36 24 18
Regionsekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Årsmøte i Møre og Romsdal Storlag vil bli
avholdt lørdag 18. februar kl. 10-18 på Frivillighetssentralen i Molde. Påmelding til Inger
Merethe Mogstad, tlf: 958 43 370,
mogst@bluezone.no.
Det vil bli arrangert mosjonsgrupper i løpet
av våren. Følg med på www.naaf.no/lokale_
sider for nærmere informasjon.

SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04 / 922 87 146
Kontortid: Man.-fre. kl. 9-15
Regionsekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Årsmøte i Sør-Trøndelag storlag mandag
27. februar kl. 19 i 1902-bygget ved St. Olavs
Hospital. Alle medlemmer er velkomne.
Matkurs i Trondheim 26. mars kl. 17.
Påmelding til gina.strøm@naaf.no.
Klatrekveld i Trondheim og oppstart mosjonsgruppe i Trondheimsområdet i april. Følg
med på www.naaf.no/lokale_sider for mer
informasjon.
Temadag for barn med matallergi. Vi ønsker
velkommen til samtalegruppe for barn, med
matallergi som tema. Barna får mulighet til å
møte andre barn med samme utfordringer i
hverdagen. Vi serverer mat for alle, og etterpå
blir det bowling for store og små. Foreldre og
søsken kan også være med. Arrangementet
vil gå av stabelen på Bowling1 på Hegstadmoen i Trondheim, lørdag 10. mars kl. 15. Følg
med på vår hjemmeside for mer informasjon.

NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man.-tors. kl. 9-15
Regionsekretær: Karoline Sunde Storflor
E-post: karoline.s.storflor@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

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
Tromsø og omegn AAF,
org.nr: 997 700 546
Vadsø AAF, org.nr: 995 131 765
Vi ønsker å kunne nå medlemmer pr e-post.
Lokalforeninger og storlag har ikke alltid
mulighet til å annonsere eller sende ut brev
om sine arrangementer. Fint om du kan gå
inn på www.naaf.no, Min side, og registrere
e-postadressen din.

Alta AAF
Årsmøte 23. februar kl. 18 på Verthusets
Eldresenter.
Time i varmebassenget Alta Helsebad hver
tirsdag kl 19-20.

Porsanger AAF
Årsmøte avholdt 30. januar.
Time i varmebassenget Lakselv Ungdomsskole hver søndag kl. 19-20.
Trimturer, to vinteråpne løyper. Porsvannshøyden og Langporsvannshøyden. Det
foretas trekning for løypene hvert år. Info hos
leder Miriam Karlsen, tlf: 926 81 639.

Sør-Varanger AAF
Årsmøte 20. februar kl. 18 på Kirkenes
videregående skole.
Lokalforeningen har to kort til Barentsbadet
tilgjengelig for medlemmer.
Ta med gyldig medlemskort.

Harstad og omegn AAF
Informasjon om årsmøte, www.naaf.no/nord.
Det planlegges klatretilbud i Klatrehula i
Harstadhallen, passer for alle aldre.
For informasjon om arrangementer, kontakt
Eirin Merete Wallervand, tlf: 976 06 153,
eirin.merete.wallervan@netcom.no.

Nord-Troms Storlag
Årsmøte ble avholdt 31. januar.
Svømmetrening, se www.naaf.no/nord for
mer informasjon.

Tromsø og omegn AAF
Årsmøte 21. februar kl. 18 på Heraclum,
Tromsø.
Timen i bassenget på St. Elisabeth Hotell
og Helsehus i Tromsø videreføres søndager
kl. 17-18, foreløpig t.o.m. uke 25 (utenom
bevegelige helligdager, samt stille uke før
påske). Koster kr 25 per medlem, eventuelle
medfølgende ikke-medlemmer betaler ordinære priser. Dersom grensen for maksimum
antall samtidig badende nås, prioriteres
medlemmer og ledsagere til medlemmer
under 10 år. Registrering og betaling ved
inngangen til bassengene. Har du glemt
badebleie til de aller minste er dette å få kjøpt
i resepsjonen i inngangspartiet til St Elisabeth
Hotel og Helsehus.
Vi minner om mulighet for å tegne
familiemedlemskap når én i husstanden er
hovedmedlem.
Informasjon om andre aktiviteter i Tromsø fås
ved å følge med på www.naaf.no/nord, eller
kontakte regionsekretæren.

Vadsø AAF
Årsmøte 15. februar kl. 18 på
Frivillighetsentralen i Vadsø.
Savner du aktivitet/tilbud?
Kom gjerne med innspill om hva NAAF
Region Nord kan gjøre for sine medlemmer i
Troms og Finnmark.

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15
Regionssekretær: Heidi Nilsen
E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 971 57 6634
Regionen foreleser på, og samarbeider med
flere av sykehusenes Lærings- og mestringssentre (LMS) vedrørende astma, allergi og
kols. Vi informerer om vår organisasjon og om
sanering av inneklima.
For informasjon om våre ulike arrangementer, 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 Karoliussen,
tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83.
Fruktosemalabsorpsjon / Fruktoseintoleranse,
Liv Marit Schjem, tlf: 92 08 82 79.

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

Takk til alle dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 984 133 863
Nytt år og nye muligheter, vi ønsker dere
alle et riktig fint år og inviterer til årsmøter i
lokalforeningene.

Vest Oppland AAF
Årsmøte 23. februar kl. 19 på China Garden,
Dokka.
Lillehammer og omegn AAF
Årsmøte avholdes 13. februar kl. 19 på
Vargstad videregående skole, Lillehammer.
Gudbrandsdal AAF
Årsmøte avholdes 27. februar kl. 19 på
Gammelbanken, Vinstra.
Bli med på å sette preg på din lokalforenings
arbeid. På årsmøte tas blant annet beslutninger om årets aktiviteter. Vi gleder oss til å
treffe deg!

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

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
Grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 882 801 012
Regionen har årsmøte 26. mars, i NAAFs
lokaler, St. Olavsgt. 25, Oslo.
Vi står på stand 16. februar på Apotek 1,
Ski Amfi.
Friske småtroll er i siget og prosjektet fortsetter i 2012, så her er det bare å bestille Ane
for gratis informasjon og foredrag. Kontakt
regionskontoret.
Røykfrie håndballhall-inngangspartier.

Vi samarbeider med Håndballforbundet
Region Øst. De startet sin kampanje ved alle
håndballhaller høsten 2011. Følg med og gi
ros der det virker.
Nye matkurs denne våren. Første kveld (teori)
19. april kl. 18-21 i NAAFs nye lokaler, St.
Olavsgate 25, Oslo. Matlaging og smaking, 25.
april kl. 17.30-20.30 på skolekjøkkenet til Kjellervolla skole, Vestbygata 59, Lillestrøm.
Formiddagstreffen i Grefsenveien 28 møtes
20. februar, 19. mars og 16. april kl. 12. Kontakt
Ivar Stubberud, tlf: 22 25 09 67 / 988 21 902
eller Bjørg Simonsen, tlf: 22 64 35 05 / 988
40 874.
Astma- og eksemskoler i vårt distrikt står
under Aktuelt på vår lokale hjemmeside, der
finner du også flere detaljer i forhold til alt
annet vi driver med.
På tå hev. Ballettkurset har fra i år et nytt
kurssted, Rommen skole (i tillegg til Trikkehallen og Grenseveien 32 A.) Kursene hadde
oppstart 16., 17. og 18. januar, men om du
ikke har fått meldt på innen fristen, ta kontakt
med Ane på regionskontoret, så sjekker hun
det er noen ledige plasser. 25 % rabatt på
kursavgift for NAAF-medlemmer.
Sommerdans er et nytt prosjekt i regi av Den
Norske Ballettskolen og NAAF Region Oslo og
Akershus og det er støttet av Extrastiftelsen.
Det blir skolering av ballettskolens ledelse
om universell utforming og kursing av pedagogene før danserne kommer 2.-16. august.
Mer informasjon om kursene og påmelding
kommer senere.

Øvre Romerike storlag
naaf.ovre.romerike@gmail.com
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager kl. 1214. Ikke i skolens ferier. Barn og barnefamilier.
Pris kr 30/15. Husk medlemskort. Påmelding
på hjemmesiden eller til kontaktperson
Espen Mørk, tlf: 988 18 892.

Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com
Svømming på Sørvald Sykehjem i Lørenfallet,
mandag kl. 18-20 og fredag kl. 16-18, kr. 25 pr
pers pr time. Påmelding til Mette Bergman,
tlf: 63 82 03 80 / 959 18 858, mette@bergmanfam.net. Ledige plasser, ta kontakt for å
få fast badetid.

Lokale årsmøter
Øvre Romerike Storlag 7. februar på Gladbakk
aktivitetssenter, Råholt
Nedre Romerike Storlag 15. februar på
LMS-senteret, Ahus
Follo lokalforening 16. februar på
Servicesenteret i Ski
Oslo Astma- og Allergiforening 16. februar
hos NAAF, St. Olavsgt. 25, Oslo
Grorud Astma og Allergiforening
20. februar i Brobekkveien 53, Oslo
Asker/Bærum storlag 27. februar på Scandic
Hotel, Asker

REGION VEST
Tlf, Bergen: 55 59 68 03 / 992 74 238
Regionssekretær: Eva Brækkan
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/vest

Region Vest har fokus på fysisk aktivitet,
medisinbruk og kosthold. For informasjon
om likemenn og informatører i ditt nærmiljø,
kontakt regionskontoret eller se liste på vår
lokale hjemmeside.

Bergen og omegn AAF
Ønsker alle våre medlemmer et riktig godt
nytt år. Vi minner om å bruke vår hjemmeside.
Årsmøte 22. februar kl.18 i FFOs lokaler i Vestre strømskai 9. Alle er hjertelig velkomne.
Svømming i Landåshallen tirsdager kl.1920.30, kr. 25 for medlemmer, ta med medlemskort. Andre betaler kr. 50. Barn under 12 år
må være i følge med voksne.
Kom med forslag til passende/savnede aktiviteter for voksne medlemmer, send forslagene
til bergenaaf@gmail.com.
Er det noen medlemmer som har lyst til å
være med å utføre/bidra til våre aktiviteter?
Send e-post til bergenaaf@gmail.com og si
hva dere har lyst til å bidra med.

Stavanger/Sandnes og
omegn AAF
Lokallagene i Stavanger og Sandnes har
ligget nede en stund, men nå ønsker vi en
ny start.
Årsmøte avholdes 9. februar kl. 19 i Vestlandske blindeforbunds lokaler i Birkelandsgate
12 (Storhaug), Stavanger. Personer fra kommunene Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Sola,
Randaberg, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Strand,
Hjelmeland og Forsand ønskes velkommen.
Er du en av dem som bor langt borte fra
Stavanger og har lyst å være med, men synes
det er for langt å reise? Sammen finner vi
løsninger på det.
Vi har fått støtte fra Klosters legat for å gjøre
noe kjekt for ungdommen. Har du lyst å bli
med i en ungdomsgruppe? Være med å
bestemme hvordan ungdomsgruppen skal
drives? Treffe andre ungdommer fra resten
av regionen? Eller hva med litt god og gratis
mat? Vi møtes på Metropolis, de unges
kulturhus, Nytorget 1 i Stavanger, mandag 13.
februar kl. 18. (Du finner oss ved å lete etter ei
dame med blå fleecejakke.)

Voss og omland AAF
Årsmøte onsdag 29. februar kl. 19. på
Nabobeino.
I forbindelse med valg på nye styremedlemmer for 2012, har me ynskje om å få med to
ungdommar, sidan me har ulike oppgaver
retta mot ungdomsgruppa. Me vil senda
ut brev til aktuelle medlemmer frå 15 år
og oppover. Finn oss på www.naaf.no/
lokale_sider.

Familiebading på Hagahaugen med påfølgende kveldsmåltid på Nabobeino vert arrangert i februar. Vil bli annonsert på nettsida.
Me held på ut april med aktivitetar leia av
fysioterapeut (bading og aktivitetsgruppe i
sal). Meir informasjon og påmelding til
Marit Heidi Seim, tlf: 915 98 582.

REGION ØSTAFJELLS
Regionene Vestfold, Telemark og Buskerud er
slått sammen til Region Østafjells. De opprinnelige regionskontorene består, ledet av de
respektive regionssekretærer. Vi samarbeider
for å betjene lokallag og medlemmer på
best mulig måte. Sammen er vi sterke og står
klare til å ta imot utfordringer fra samfunn og
medlemmer. Bruk oss!
Regionens årsmøte avholdes søndag 18. mars
i Drammen.
Bading på Quality Resort Skjærgården, Langesund for alle NAAF-medlemmer i Norge. 3,5
time 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.

Familiekurs på Straand hotell i
Vrådal 9.-11. mars
Vi tilbyr ei trivelig helg for hele familien med
tid sammen i slalåmbakkene og gode foredrag. Foredrag v/ allergisykepleier om astma,
allergi, trening, matallergi og eksem hos barn
og hos voksne. Foredrag v/fysioterapeut om
fysisk aktivitet som bedrer astma, allergi og
kols. Nyttig for ledsagere også. Ungdommer
står på ski og aktivitører leker med barna
(inne) mens kurs pågår.
Medlemstilbud for kurs m/overnatting og full
pensjon fredag-søndag: Voksne fra 18 år kr
1 250. Barn og unge 0-18 år er gratis + gratis
heiskort lørdag. Eneromstillegg kr 250.

BUSKERUD
Tlf: 32 83 69 10
Regionsekretær: Mona H. Larsen
E-post: mona@naaf.no
Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14, Drammen.
Kongsberg og omegn AAF ble i mars 2011
slått sammen med Drammen og omegn AAF,
under navnet Drammen og omegn AAF.

Drammen og omegn AAF
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf. 32 79 04 17 / 922
55 928, khalv2@online.no.
Nestleder Grete W. Vines, tlf. 32 83 60 53 / 915
86 926. www.daaf.no.
Årsmøte 16. februar kl. 18.30, Øvre Eikervei 14
(Vardarbygget), Drammen.
Kafétreff kl. 12 på Papirbredden i biblioteket
første lørdag i måneden.
Vi har fått midler av Extra Stiftelsen til et forebyggings- og rehabiliteringsprosjekt for alle
med kols. Treningen er kommet godt i gang
på Akropolis på Åssiden i Drammen.
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Vi prøver å starte en ungdomsgruppe og
oppfordrer alle interesserte å ta kontakt
med Tommy Skavhaug, tlf: 31 90 64 01 / 994
13 706, tommy.skavhaug@getmail.no eller
Martine Teigen, tlf: 957 87 059, tine_teig@
hotmail.com.

Alle medlemmer kan være med på trening
tirsdager og torsdager kl. 12-13.15 på Spenst.
Egenandel kun kr. 600 i halvåret.

Vi sponser barnefamilier som ønsker å reise til
Valle Marina mot søknad.

Bading på Kysthospitalet i varmt vann for
voksne og barn hver torsdag kl. 18-20. Det er
bare å møte opp, medlemmer betaler halv
pris. Gratis for barn. Tilbudet gjelder utenom
skoleferien.

Også har vi en fin og allergivennlig hytte som
alle medlemmer av NAAF kan leie rimelig.
Hytta har innlagt strøm. Se www.daaf.no for
priser.

Finn Halvorsen reiser rundt og informerer 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.

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.

Sandefjord AAF
Leder Eldbjørg Steensma, tlf. 33 47 29 29.
Årsmøte 14. februar på Forsmannsenteret.

Hallingdal AAF
Leder, Gunnar Ola Ørjansen, tlf: 45 05 26 20,
g-oerj@online.no. Årsmøte 7. februar på Ål.
Ringerike og Jevnaker AAF
Leder, Bodil Linderud, tlf: 45 23 00 14.
Årsmøte 28. februar kl. 18.30 på FFO-huset.
TELEMARK
Tlf: 35 52 15 00
Regionsekretær: Eli Mathea Olsen
E-post: eli.mathea.olsen@naaf.no
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1, sammen
med FFO.

Gratis bading for voksne i varmtvannsbasseng 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. Torsdager
kl. 10-11 og 11-12. Tirsdager kl. 12-13 for de
som vil trene to ganger i uken. Henvendelser
til Stig, tlf: 970 80 391. Gratis hvis du har
rekvisisjon fra lege.
Medlemmer av SAAF kan også trene i
treningslokalet i Helseparken for kr 180 pr.
måned. Det er de tidligere treningsmulighetene på Thorøya som er flyttet opp dit. Ta
kontakt med leder.

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

Lungetrening for de litt mer spreke på
Fysioklinikken i Gleditschgården mandager
og torsdager kl. 10.30-11.30. Tlf: 92 23 53 56.
Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.

Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg, tlf. 35 52 79 07 /
98 64 12 51
Støtt oss via grasrotandelen til Norsk Tipping,
org.nr: 983 629 350
Årsmøte ble avholdt 30. januar.

Vi tilbyr våre medlemmer i barnegruppen å
delta på turlagets turer. Tilbud for barn i alle
aldersgrupper. Det å være ute i naturen og
bevege seg er bra for lungesyke. Mot kr 100
pr år i medlemskontingent kan man delta på
arrangementene.

Vi har som vanlig også mange spennende
aktiviteter for store og små barn. Meld dere
på til kontoret på tlf: 35 52 15 00 eller på
e-post region.ostafjells@naaf.no. Les mer på
lokale sider på www.naaf.no

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20.
Årsmøte 15. februar på Midtløkken.

VESTFOLD
Tlf: 33 06 39 50
Regionsekretær: Ellen Sørby
E-post: ellen@naaf.no
Kontoret ligger i Næringsbygget på Revetal.
Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen
til Norsk Tipping.
Region Østafjells, 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 mandag 13. februar.
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Treningsgruppe for voksne med lungelidelser
på Activ Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70.
Formiddagstreff på Midtløkken. Se annonse i
Tønsbergs Blad.

Horten og omegn AAF
Leder Harald Bregner, tlf: 97 51 95 80.
Nordre Vestfold AAF
Leder Anita Kolseth Olsen, tlf: 99 04 38 32.
Årsmøte 9. februar kl. 18.30 på Holmestrand
hotell.
Ta kontakt dersom det er behov for
informasjon i skoler og barnehager. Vi har
informatører som kan stille opp på foreldreog ansattemøter.

REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62/ 90 11 58 91
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen
E-post: monam@naaf.no

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen
til Norsk Tipping. Org.nr: 971 248 025
Kontoret kan være ubemannet til tider, på
grunn av møter/ kurs. Regionsleder Thomas
Bræck er å treffe på tlf: 480 40 166 eller
thomas@bnprosjekt.no.
Vi ønsker å kunne nå medlemmer per e-post
slik at vi kan sende ut informasjon om arrangementer som skal holdes. Fint om du kan gå
inn på www.naaf.no, Min side, og registrere
e-postadressen din.
Årsmøte i regionen avholdes tirsdag 27.
mars kl. 19 på Fritznerbakken aktivitetssenter,
Alfheimsgate 3, 1707 Sarpsborg.
Gratisseminar for gravide og småbarnsforeldre 21. og 22. mars. Kontakt regionen for mer
informasjon.
Tobakksluttekurs (røyk og snus), kontakt Østfold fylkeskommune, Østfold helsa og AOF på
tlf: 69 88 26 94.
Bassengtrening i Fredrikstad i Kløverbadet,
torsdager kl. 19-20. Bassenget er oppvarmet.
Tilbudet koster kr 700 for et halvt år. Påmelding hos regionssekretær mona.marthinussen@naaf.no, tlf: 69 31 83 62.
Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt for
NAAF medlemmer.
Østfold idrettskrets tilbyr treningskort til
innbyggere i Østfold som står helt eller delvis
utenfor arbeidslivet. Nærmere informasjon
på hjemmesiden til Østfold idrettskrets, eller
kontakt Andre Hansen, Aktiv på dagtid Østfold Idrettskrets, tlf: 69 35 49 20 / 906 67 639,
andre.hansen@idrettsforbundet.no.

Fredrikstad AAF
Årsmøte avholdt 2. februar.
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Helle L. Andersen,
tlf: 979 72 749, hellelandersen@hotmail.com
Foreningen avholder møter første torsdag
i måneden kl. 19 i lokalene til frikirken i
Apenesgaten 7, Fredrikstad. Hyggelig samvær
i tillegg til diskusjoner rundt informasjon
fra Regionskontoret, FFO, og NAAF sentralt.
Vi varierer med forskjellige temaer; apotek,
hudlege, lungelege, i tillegg til at vi på
enkelte møter har underholdning med sang
og musikk, fortellinger og vitser. Loddsalg og
enkel bevertning.
En støttegruppe for astma og allergi møtes to
ganger i måneden, annenhver onsdag, i Frikirken kl. 11. Gruppa er selvstendig. Hyggelig
samvær. Med egen mat og drikke koser vi oss
sammen. Vi forbereder oss til basar og lager
mange gevinster selv. Alle bidrar med noe.
Overskuddet blir fordelt mellom hovedfore-

ningen, Sykehuset Østfolds lungeavdeling og
Geilomo Barnesykehus.

Moss og omegn lokallag
Årsmøte 14. februar kl. 19 på Skarmyra
aktivitetshus, Skolegata 2, Moss.
For informasjon om arrangementer i lokallaget, kontakt Tone Sandem, tlf: 975 48 008,
tosandem@online.no.

Halden lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget, kontakt Grete Nyquist, tlf: 957 70 077,
grete.nyquist@halden.kommune.no.
Indre Østfold lokallag
Årsmøte 27. februar kl. 19 på Askim kro.
For informasjon om arrangementer i lokallaget, kontakt Leni Isaksen, tlf: 959 62 614,
naafindre@gmail.com.

Sarpsborg lokallag
Årsmøte avholdt 6. februar.
For informasjon om arrangementer i lokallaget, kontakt Terje Knutsen, tlf: 450 23 005,
naafsarpsborg@gmail.com.

Likemenn og informatører
Moss: Elisabeth Kjelaas, tlf: 920 98 010,
elikje@mesta.no.
Eksem, matallergi/ intoleranse, allergi og
astma.
Fredrikstad: Annika Kieding, tlf: 922 97 896,
annika@kieding.org.
Dyreallergi, hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk.
Hele Østfold: Bjarne Ole Enger, tlf: 920 38 635,
bjarne@netcom.no.
Region Østfold ønsker å starte et tilbud for
medlemmer 15-35 år. Vi arrangerer faglige
kurs og sosiale aktiviteter med det formål at
medlemmer skal lære mer om sin egen sykdom og bli kjent med andre på samme alder
med tilsvarende plager. Interesserte medlemmer i denne aldersgruppen kan kontakte
regionskontoret for mer informasjon.
Dersom du kunne tenke deg å bidra i det
viktige arbeidet NAAF gjør, hadde det vært
fint om du tok kontakt med regionskontoret.
Kanskje du vil jobbe direkte med å endre
noe i Østfold, eksempelvis inneklima i skoler
og barnehager, luftforurensning, plantevalg
i det offentlige bygg eller å sikre røykefrie
inngangspartier. Mulighetene er mange!
Se NAAF Region Østfolds hjemmesider for
øvrig informasjon.
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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.

B

ENEstE mAlINGEN ANbEFAlt Av NAAF

Verdens mest
helseVennlige
maling
Sens er utviklet i samarbeid med:

*

sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag den
eneste malingsserien som er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. mal med sens så slipper du å tenke på
skadelig avdamping og malingslukt.

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

sens – trygg fra første strøk

Geir Endregard,
Generalsekretær i NAAF
* Konkurrenttester utført av eksterne institutter basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.

vil du vite mer
om hvorfor?
Skann og se film

