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Ta vare på de 

Det finnes mange måter å vise kjærlighet og omsorg på. 
Hver dagen er full av gode øyeblikk – når du først blir oppmerksom 
på dem. For eksempel når barnet skal bade. Alle barn elsker å 
leke i vann, og badesituasjonen er en veldig fin anledning til å 
skape en trygg og god relasjon til barnet ditt.
    Når barnet skal opp av vannet, kan du pakke ham eller henne 
inn i myke håndklær. Små barn har en ømfintlig hud, så vask 
både klær og håndklær med en tøymykner som er parfymefri og 
tilpasset sensitiv hud. Da kan dere virkelig
nyte kosestunden uten å være redd 
for at huden skal bli irritert.

Vær forsiktig med parfyme
Mange tror at barn bør venne seg til dufter, først som sist. 
Det stemmer ikke. Mange stoffer som fi nnes i vanlige 
i parfymer er allergifremkallende. De aller minste bør 
derfor ikke utsettes for voldsomme duftinntrykk.
Kilde: Forskning.no; gronnhverdag.no

Unngå hudallergier
Barn har mer sensitiv hud enn voksne og kan lettere 
utvikle hudallergier. Derfor er det viktig å beskytte 
huden til de små og sørge for at de ikke blir utsatt for 
stoffer som kan gi allergiske reaksjoner. 

mykeøyeblikkene

Blenda  Sensitive 
tøymykner  
gjør at tøyet  føles  mykere og 
mer behagelig mot huden  
slik at man unngår irritasjon 
og kløe. Den er helt uten 
parfyme og fargestoffer og 
er spesielt utviklet til 
sensitiv hud.

Visste du at … … tøymykner faktisk 
anbefales  dersom du har

tørr og sart hud? 
Mennesker med ømfi ntlig hud blir 

 vanligvis advart mot å bruke 
tøy mykner. Ny forskning viser derimot 
at tøymyknerens mykgjørende effekt 

kan bidra til å redusere friksjonen 
 mellom klær og hud, og derfor 

gi mindre irritasjon.

Kilde: NCBI, 2012

Visste du at …

… for mange barn er 
 kosebamsen et symbol på 
trygghet og kjærlighet?  

Dette kan forklare hvorfor 
mange  små barn blir 
avhengig av bamsen sin. 
Bamsen er en kosemyk 
venn som barnet alltid 
klemmer på. Derfor bør 
bamsen vaskes på like 
skånsom måte som barnets 
klær og sengetøy. Bruker du 
tøymykner, beholder også 
bamsen sin kosemyke pels.

Blenda 
Sensitive er 

anbefalt av Norges 
Astma- og 

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

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig 
valg slik at din hud holder seg i perfekt 
balanse, selv om du dusjer eller vasker 
deg hver dag. Det er ikke avansert, vi 
har bare gjort det samme som naturen.

HUDENS NATURLIGA VAL
Lactacyd innehåller mjölksyra som hjälper till att bevara din huds naturliga pH-värde. 
Därför är Lactacyd ett milt och naturligt val om du vill hålla din hud i perfekt balans, 
även om du tvättar dig varje dag. Lactacyd tar hand om din kropp. Det är egentligen 
inte alls svårt, vi har bara gjort detsamma som naturen.

Hudvask på kroppens egne vilkår
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Lactacyd tyntflytende såpe uten parfyme
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Kulderåd for lungesyke
Hvor kaldt skal det være før barn og voksne 
med lungesykdom bør holde seg inne? Og er  
det farlig å trene ute når det er mange  
minusgrader? Les hva ekspertene  
mener om astma og kulde.
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Trond Solvang har jobbet 
blant annet for Kreft- 
foreningen og Olav Thon,  
i tillegg til å være ordinert 
prest. Han stortrives  
også i skisporet, og mener  
besteforeldre må ta ansvar 
for barnebarnas helse.

Skiglad sjef 
til NAAF

For noen år siden var Tore 
Dybdahl så syk av astma 
at han nesten ikke klarte 
å gå på skolen. Nå har han 
flyttet til Gran Canaria og 
løper fortere enn de fleste. 
Drømmen er å løpe maraton 
under to timer.

Drømmer om 
løperekorder

På denne tiden av året er 
gjerne lommeboken litt 
slunken. Det betyr ikke 
at du må ta til takk med 
stusslig mat. AstmaAllergi-
kokken Morten Øverbye 
disker denne gangen opp 
med lekre middagsretter 
til en billig penge.

Snaddermat for sparegriser
Veidekke Eiendom og NAAF samarbeider om å bygge  
boliger som har spesielt godt og helsevennlig inneklima.  
Konfektfabrikken på Rodeløkka i Oslo er av  
prosjektene som bygges akkurat nå.

Bygger inneklimavennlig
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Har barnet ditt tett nese?

PHYSIOMER – den naturlige og effektive løsningen for nesen.

NATURLIG
SJØVANN

HELT

Anbefales av leger
PHYSIOMER  er en naturlig og effektiv saltvannsoppløsning, 
rik på mer enn 80 viktige mineraler og sporstoffer. 
• Skyller effektivt bort overfl ødig 

nesesekret og gjør det enklere å puste
• Forebygger sekundære infeksjoner i ører, nese og hals1

• Klinisk dokumentert effekt
• Skånsom mot barnets følsomme neseslimhinner
• Helt sterile fl asker - lang holdbarhet
• Uten tilsetningsstoffer, konserveringsmidler eller 

drivgass
• Sikker og enkel å bruke med myk og behagelig tupp med 

spesialdesignet sikkerhets-stopp for små neser.

Unik nesespray for små barns følsomme 
neser – kun helt naturlig sjøvann.

PHYSIOMER selges på apotek - Les mer på www.physiomer.no

er en naturlig og effektiv saltvannsoppløsning, 

Forebygger sekundære infeksjoner i ører, nese og hals1

• Sikker og enkel å bruke med myk og behagelig tupp med 

Unik nesespray for små barns følsomme 

PHYSIOMER selges på apotek - Les mer på www.physiomer.no

1. Slapak I, et al. Effi cacy of isotonic nasal wash in the treatment and prevention of rhinitis in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134 (1) : 67-74.
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Norsk vinter er ikke hva den har vært og således stemmer 
alt på en prikk, i følge meteorologer. Noen som husker de 
grønne vintrene på slutten av 80-tallet? Media varslet en ny 
verdensorden og barna øvde med de nye skiene inne på  
teppet i stua, den gangen det var teppelagt i stua! Det har 
falt mye snø siden den gang…

Vinteren er i skrivende stund kald over hele landet, etter 
en underlig periode med mildvær i nord og sprengkulde i 
sør. Hvor jeg vil med alt dette værpratet? Vel, snakke om 
Jonas varmemaske selvsagt – forbundets bestselger gjennom 
mange år. Strengt tatt trenger vi ikke se på gradestokken – vi 
tar temperaturen på sentralbordet. Når temperaturen faller 
ute ulike steder i landet, så stiger den på telefonen. Og for 
deg som ikke kjenner Jonas ennå så er han altså et lite  
gitter som festes inne i en tilhørende lue, hals eller kommer  
i maskeformat – og som varmer opp iskald luft før den  
trekkes ned i lungene.

Du kan fremdeles søke om å få den innvilget som behand-
lingshjelpemiddel, men nytt av året er at du må via spesialist. 
Det er ikke godt nytt for alle, da mange kan ha lang vei og 
ventetid til disse. Det er heller ikke NAAFs idé, men vi må leve 
med det. Tidligere var det slik at du måtte ha vedtaket i boks 
før du kjøpte varmemasken. Motsatt rekkefølge gikk ikke og 
vi mistenker at det er slik fremdeles. Omleggingen er ny så 
her kommer informasjonen på plass på hjemmesidene våre 
så snart vi finner ut av det hele. Trenger du en varmemaske 
og ikke kan vente på denne karusellen, må du kjøpe en selv 
og heller planlegge neste runde bedre. Vi minner om det så 
tidlig vi tør på høsten.  

Hvem bruker så Jonas varme- 
maske? Mange mennesker med ulike 
lungesykdommer trenger den når 
kulda biter i nesa. Har du en hjerte-
sykdom skal du også ta dine for-
holdsregler i kulde. Og dertil kommer 
du og jeg som synes det er kaldt å  
trekke inn –18 uforedlet. 

Vi har fått flere bestillinger fra ansatte som jobber på kjøle-
lager mye av dagen. En truckfører skaffet selv varmemasken 
og bedriften endte opp med å kjøpe flere. Honnør til dem for 
godt, forebyggende helseperspektiv på jobben! Mange skien-
tusiaster som ikke vil la 10-20 blå stå mellom dem og gledene 
i løypa, bestiller Jonas varmemaske fra NAAF og vi får svært 
hyggelige tilbakemeldinger. Alpinkjørere tar også kontakt og 
er bare bekymret for lua. Den må ikke ha dusk for da får de 
ikke hjelmen på, men her finnes halsløsninger og duskløse 
luer er standard. Endog en ”die hard” vintersyklist skaffet seg 
nylig en varmemaske for utprøving. For mange minus ned i 
lungene i oppoverbakker var i tøffeste laget. 

Hva er så dette, skamløs produktreklame av bloggeformat? 
Nei vel! Det er omtale av et hjelpemiddel for den som virkelig 
har kulda som en vegg mellom seg og kong vinter. Og det er 
prima for den som liker vinter og er mye ute, men som passer 
litt på når det er som kaldest. 

Det er mye vinterglede og forebyggende helse i det!
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Når temperaturen kryper ned-
over, er det ikke bare bilene som får 
trøbbel. Mange astmatikere og andre 
mennesker med lungesykdommer kvier 
seg for å oppholde seg utendørs når det 
blir for kaldt. 

Astmakontroll viktigst 
Professor Kai Håkon Carlsen 
ved Oslo universitetssykehus 
og Norges idrettshøgskole 
er spesialist i dette emnet. 
Han mener det aller viktig-
ste er at du har kontroll på 
astmaen din i hverdagen. 

– Du vil få mindre risiko 
for anfall anstrengelsesutløst 
astma i sterk kulde, dersom 
du i utgangspunktet har en 
godt kontrollert sykdom. Forebygg ved 
å bruke dine vanlige medisiner før du 

Streng vinterkulde kan skape problemer både for astmatikere, barn, mosjonister og 
toppidrettsutøvere. Her får du gode råd om hvordan du takler kulda best mulig. 

Gode råd  
i vinterkulda
tekst / Cathrine Amann Berentsen  foto / Colourbox og privat                

eventuelt skal ut, eller før du skal ut og 
trene i kulda, sier Carlsen. 

Hvis du må oppholde deg utendørs 
når det er veldig kaldt, er det to ting 
som kan forverre sykdomsbildet. Det 
ene er forurensning, og da særlig i by-
ene. Det andre er at kulda gir tørr luft, 
noe som gjør at du puster inn mindre 

væske ettersom det er 
mindre fuktighet i lufta 
ved minus 20 enn pluss 20 
grader.

– I byene får vi en slags 
gryteeffekt, der all foruren-
sing går ned mot bakken 
på grunn av at trafikkforu-
rensningen (partikler, NOx) 
er tyngre enn luft. Det vil si 
at lufta nede i byen, der de 

fleste oppholder seg, blir sterkere foru-
renset i en kuldeperiode. Den gir derfor 

større eksponering for forurensing, noe 
som kan gi astmatikere og lungesyke 
problemer, forklarer han. 

Kombinasjonen av kulde og foruren-
set luft kan derfor forverre symp- 
tomene for lungesyke ytterligere.  

Kjenn din egen kropp
Martinus Løvik, professor i medisin hos 
Folkehelseinstituttet, mener det er vik-
tig at de som sliter med lungene i kulda, 
kjenner sine egne reaksjoner.

– Det er store individuelle forskjeller 
hos astmatikere, så det er vanskelig å gi 
generelle råd om medisinering. Noen vil 
kunne få astmaanfall eller bli dårligere 
av kulde og forurensing. Jeg tror også at 
om man stadig utsetter seg for dette, vil 
man få en forverring på sikt. Det beste 
rådet jeg kan gi er derfor at du kjenner 
din egen reaksjon på ting som kulde, 

Masken er utviklet spesielt for men-
nesker med lunge- og hjertesykdom-
mer. Den gir god beskyttelse mot kald 
og tørr luft, og er godt egnet også for de 
som driver fysisk aktivitet eller arbeider 
i sterk kulde. 

Stian Sandtorv er en av de friske som 

Jonas-maske gir god hjelp
Jonas varmemaske fra Norges Astma- og Allergiforbund kan gi deg god hjelp  
når den verste kulda setter inn. 

bruker denne masken når han trener 
utendørs om vinteren. 

– Jeg trener mye utendørs, og når 
det er kaldere enn 15 minus, så bruker 
jeg Jonas-masken. Det fine med den er 
nettopp at jeg kan trene ute selv om det 
er så kaldt. Jeg synes ikke det er så mor-

somt med innetrening, og liker friheten 
ved å trene ute, forteller han. 

Akkurat nå holder han på å trene seg 
opp for å komme med i Norseman om 
to år, en av verdens hardeste Ironman-
distanser. Dermed er det trening cirka 
12 timer i uka, i tillegg til full jobb. 
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forurensning og trening i kulda, sier 
Løvik. 

– Tenk også på at du ikke skal an-
strenge deg mer enn nødvendig i kald 
og forurenset luft, ettersom risikoen 
for anfall og forverring av symptomer, 
øker jo mer luft du puster inn. Og at det 

er verre å anstrenge seg i byen enn i 
marka, sier han.  

Anstrengelsesutløst astma
Internasjonale retningslinjer har et stort 
fokus på anstrengelsesutløst astma hos 
barn. Man regner at 70-80 prosent av 
ubehandlede astmapasienter lider av 
den formen for astma. Det er viktig at 
disse barna er like aktive som barn. 

– Å behandle og mestre anstrengel-
sesutløst astma hos barn er en viktig 
målsetting, sier Carlsen. 

Når kulda setter inn for fullt her til 
lands, kan det imidlertid være vanskelig 
å vite når barna kan være ute og leke 
og ikke. 

– De som er friske tåler selvsagt kulda 
bedre enn de som har astma eller er 
utsatt for astma. Bruk sunn fornuft, kle 
på barna ordentlig med tøy og bruk 

kuldekrem for å beskytte barnas hud. 
Den er tynn og skjør, og det er en risiko 
for hudskader dersom man ikke beskyt-
ter dem. Det viktigste er imidlertid å 
beskytte pusten og det de puster inn, 
sier Kai Håkon Carlsen. 

Når det er kaldere enn minus 10 
grader bør man være forsiktig med 
langvarige opphold utendørs, dette 
gjelder særlig de små barna. Barn som 
har anstrengelsesutløst astma bør bruke 
for-medisinering før de går utendørs, 
på lik linje med det de bruker før fysisk 
aktivitet. Carlsen mener også at man 
bør være forsiktig med å la spedbarn 
sove ute når det er kaldere enn ti mi-
nusgrader. 

Trening i kulda
Det er gjort undersøkelser som viser 
at mange idrettsutøvere som driver 

Stian Sandtorv har ikke astma, men velger 
likevel å bruke Jonas-maske når han trener 

ute i streng kulde.

– Fordelen med Jonas-masken er at 
den varmer opp den kalde lufta man 
puster inn. Å puste inn 15 minus er ikke 
noe særlig, så jeg får en mye bedre økt 
i sterk kulde når jeg bruker den, selv 
om man må ta rolige økter når det er 
så kaldt, forteller Sandtorv, som fikk 
høre om hjelpemiddelet via en bekjent 
i NAAF

Masken fungerer slik at luften man 
puster ut, lagres i metallfilteret og 
varmer opp luften man puster inn slik 
at det blir behagelig å puste inn. Filteret 
er formet etter ansiktet, og holdes på 
plass under et ribbestrikket område i 
hals eller lue. Jonas-masken for de aller 

minste kommer uten filter, men fra 2 år 
og oppover er det med filter. 

NAAF oppgir at de i fjor solgte rundt 
2500 av disse maskene, som finnes 
både til barn og voksne, i flere modeller 
og med to typer filter. Også Apotek1 har 
Jonas-masken i sitt sortiment, så om ditt 
apotek ikke har det i butikken, skal de 
kunne bestille den. /



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

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

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

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

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.
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utholdenhetsidretter har pådratt 
seg astma, fordi de trener mye 
utendørs i lave temperaturer. 
(Dette gjelder også svøm-
mere, men da på grunn av 
klorvannet de puster inn. Red.
anm). Langvarig og hard tre-
ning i sterk kulde kan bidra til 
å utvikle astma. 

– Det som skjer er at tre-
ningen øker ventilasjonen 
(hvor mye luft man puster 
ut og inn). Denne sterkt 
økte ventilasjonen kan gi 
epitelskade (skade av det 
øverste laget i luftveiene), 
og dermed øke inflammasjo-
nen (betennelsesforandrin-
ger) i luftveiene. Dette øker 
risikoen for astmautvikling. 
Det er selvsagt forskjell på 
topputøvere og vanlige folk, 
så det er avhengig av hvor 
mye og hvor hardt du 
trener i kulda. Jo hardere 
du trener, dess mer av 
den kalde luften puster 
du inn. Alt forsterkes 
når det er kaldt, fordi 
kald luft har lite væske 
i seg. Dette gjør at du 
inhalerer tørrere luft 
som igjen kan irritere 
slimhinnene og gi en 
betennelsesreaksjon 
i bronkiene. Når du 
puster mye i kald luft 
får du økt væsketap og 
økt varmetap, sier Carlsen, og refererer 
til en artikkel i British Journal of Sports 
Medicine, der både han og flere andre 
har skrevet om varmetap, generelle 
anbefalinger om idrett og kulde, og om 
hvorfor så mange idrettsutøvere får 
astma.  (September 2012, red.anm) 

Carlsen forteller at under OL på Lil-
lehammer ble det målt -22 grader på 
åpningsdistansen, tremila, og en svensk 
utøver ble så dårlig av å gå at han måtte 
reise hjem fra hele mesterskapet. Den 
internasjonale olympiske komité anbe-
faler at man ikke organiserer skirenn 
hvis det er kaldere enn 15 minusgrader.

– Det som også skjer med idretts-
utøvere er at de ikke får reparert 
slimhinnene mellom hver økt de trener 
utendørs. Dermed blir prosessen ufull-

stendig, og de utvikler astma, forklarer 
han.

Så hvordan kan man beskytte seg mot 
kulda, dersom man ønsker å trene ute 
selv midtvinters? 

– Fysisk aktivitet er gunstig også for 
astmatikere, selv om slitasjen i luftvei-
ene ved å trene så mye kan være ugun-
stig. Det finnes måter å beskytte seg på, 
for eksempel ved å bruke Jonas-masken 
som varmer opp luften du puster inn. 
Mange idrettsutøvere bruker dette eller 
lignende utstyr når det er kaldt, eller 
når de trener. Også de friske utøverne 
velger ofte å trene med beskyttelse for 
munnen, selv om de i konkurranser går 
uten, sier han.

Martinus Løvik er enig i at fysisk ak-
tivitet er gunstig for alle, også astmati-

Gode råd:
........................................................................                     

l Bruk sunn fornuft 
l Sørg for å ha astmaen/sykdommen  
 din under kontroll 
l Forebygg med medisiner før du  
 skal ut
l Bruk beskyttelse om du skal trene i  
 kulda
l  Ikke la barn leke eller sove ute når  
 det er kaldere enn ti minusgrader
l Bruk kuldekrem

kere, men han råder vanlig astmatikere til 
å trene i et godt innendørsmiljø når det 
er sterk kulde.

– Jeg ville nok valgt å trene inne i et 
rom der det er godt inneklima, framfor 

å trene utendørs når det er så kaldt. 
Vær i hvert fall veldig oppmerksom 
og bevisst, dersom du velger å trene 

utendørs i mange minusgrader, sier 
han.

Konklusjonen er at det er mange 
faktorer som spiller inn på hvorvidt 
det er farlig for astmatikere eller 
andre lungesyke å puste inn veldig 
kald luft. Forurensing, tåke, luft-
fuktighet og hvor i landet du bor 
er alle faktorer som har noe å si. 
Det viktigste rådet du kan ta med 
deg er å ha kontroll på astmaen 

eller lungesykdommen din, vær 
bevisst når du går ut i kulda 

og bruk de hjelpemidlene 
du kan om du må trene 

utendørs. /



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

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

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

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

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.
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Solvang kommer fra Asker, men 
har bodd mange år i Oppegård og har 
døtrene Kaja (21) og Marte (24), som 
begge nå studerer. 

– Smaken på frivillig arbeid fikk 
jeg tidlig, da jeg som 19-åring 
avsatte ett år og jobbet heltid med 
ungdom i Asker. Etter avsluttet 
studium som cand.theol i 1987 be-
gynte jeg å jobbe profesjonelt med 
informasjon og fundraising. Noen 
år senere startet jeg egen virksom-
het sammen med en god kamerat, 
hvor vi tilbød rådgivning innen 
organisasjonsutvikling, kommunika-
sjon og fundraising og hvor ideelle 
organisasjoner var kundegruppen, 
forteller han.

Noen år senere forlot han råd-
givningsjobben og gikk inn som 
markedssjef i Kreftforeningen.

– Det var en spennende jobb i en 
fantastisk forening, og der lærte jeg 
mye om betydningen av frivillige 
helserelaterte organisasjoner, sier 
han.

Tillit og inspirasjon
De siste ti årene har Solvang jobbet 
med samfunnsansvar, stiftelser og 
mange andre lederoppgaver hos 
Olav Thon. 

– Da jeg begynte å jobbe for 
Olav Thon var han 80 år gammel, og i 
år fyller han nitti og er like aktiv. Det 
jeg har lært av å jobbe tett med ham er 
at man skal være nøktern og forsiktig 
med hver eneste krone. I tillegg er Thon 

NAAFs nye generalsekretær Trond Solvang (53) mener det er altfor tidlig å komme 
med noen programerklæring ennå, men han har sett seg ut tre grupper han vil 
utfordre: Besteforeldre, småbarnsforeldre og politikere. 

Utfordreren
tekst / Sissel Fantoft   foto / Tore Fjeld                                             

en mann som er glad i mennesker og 
driver lederskap gjennom å inspirere, 
gi ansvar og vise tillit. Jeg har lært mye 

verdifullt av Thon som jeg tar med meg 
inn i arbeidet i NAAF, sier Solvang, som 
den siste tiden har brukt mye tid på å 
lese seg opp på NAAFs historie. Han har 
for eksempel allerede gjort seg godt 

kjent med barnesykehuset på Geilomo, 
som mange barn med astma og allergi 
besøker.

– Jeg har hilst på mange av de 
ansatte og forstår at NAAF er en 
virksomhet med mange dyktige 
og engasjerte medarbeidere både 
sentralt i regionene og lokalt. 
Foreløpig har jeg veldig vage og 
forsiktige tanker om veien videre 
– det er altfor tidlig å komme med 
noen programerklæring ennå. 
Men jeg har foreløpig sett meg ut 
tre grupper som jeg håper at vi 
kan utfordre spesielt. Den første 
gruppen er besteforeldre, altså 
generasjon av folk som har passert 
50. Dette er mennesker som de 
siste 30-40 årene har vært med på 
å skape en velferdsutvikling i Norge 
som barnebarna nå må bære alle 
de negative konsekvensene av. Det 
er de som sliter med all forurensin-
gen, alle tilsetningsstoffene og så 
videre. Når anslagsvis 20 prosent 
av alle barn som fødes blir astma-
tikere så har vi et stort ansvar – 
dette ansvaret kan ingen løpe i fra, 
sier han engasjert. 

– Denne gruppen må nå stå opp, 
ta ansvar og bidra konkret med 
støtte og midler til å fjerne kildene 
som skaper astma og allergi, fort-

setter han.
Den neste gruppen han ønsker å sette 

spesielt fokus på er småbarnsforel-
drene.

– Jeg har allerede lært meg å kjenne 

Blå Swix  er alltid med i sekken når Solvang skal på tur. 
Den fungerer ofte bedre enn alskens avansert smurning 
til hundrevis av kroner.



www.naaf.no  /  11

Trond Solvang er NAAFs nye 
generalsekretær, som trives 
like godt med frivillig arbeid 

som i skisporet. 



Adresse:  Telefon:  Telefaks:  Internett:
2656 Follebu  61 11 73 00  61   61   www.granheim.no

Granheim Lungesykehus
Spesialsykehus og rehabiliteringssenter 
for lungesyke

Sykehuset gir et tverrfaglig behandlingstilbud til 
mennesker med astma, kronisk bronkitt, emfy em 
og andre kroniske lungesykdommer (KOLS). Ved 
trening, undervisning og informasjon ønsker vi å 
lære pasienten å mestre sykdommen. 
Sykehuset tar imot pasienter fra hele landet etter 

Ingen egenandel.

Granheim Lungesykehus ligger i vakre 
omgivelser i Gausdal kommune 15 km fra 
Lillehammer sentrum. Moderne aktivitetsavdeling med 
oppvarmet terapibasseng, treningsokaler og velutstyrte 
undervisningslokaler. 
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Divisjon Habilitering og rehabilitering
“et pusterom i livet ditt”
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søknad direkte fra fastlege. 
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NAAF som et særdeles kompetent 
og profesjonelt miljø for dem som 
har barn med astma og allergier, 
et sted hvor de kan få informasjon 
og verdifull støtte. Dette er noe jeg 
virkelig håper vi kan utvikle videre.

Livsstilsendring
Den siste gruppen Solvang vil 
utfordre er politikerne.

– Å redusere forekomst av 
astma og allergi og redusere 
sykdomsutviklingen for de som er 
rammet anser jeg i stor grad som 
et samfunnsansvar, bare tenk på 
hvor mange offentlige bygninger 
som er omkranset av bjørketrær, 
og hvor mange skoler og barneha-
ger som sliter med dårlig inne-
klima. Jeg vil absolutt ikke at vi skal 
bli et klage- og sutreforbund, men 
ser det som en viktig del av jobben 
vår å hjelpe politikere sentralt og 
lokalt til hele tiden å tilrettelegge 
for et stadig bedre klima og miljø. 
Jeg håper også politikerne vil 
fortsette å oppfatte oss som kunn-
skapsrike og konstruktive og at vi 
kan fortsette å samarbeide godt. 
For det som er bra for astmatikere 
og allergikere er jo bra for alle! 
sier Solvang, som er sikker på at 
NAAF og andre helseorganisasjo-
ner sitter på nøkkelen til mye av 
helseminister Jonas Gahr Støres 
utfordringer:

– Det påstås at mer enn 100 mil-
liarder kroner av helsebudsjettet 
i Norge hvert år går til behandling 
av livsstilsrelaterte sykdommer. 
Et tett og nært samarbeid mel-
lom myndighetene og de frivillige 
helseorganisasjonene er en god 
vei å gå for å ta tak i dette. Bare 
tenk for en ressurs alle medlem-
mene i disse helseorganisasjonene 
er i forhold til dette med å endre 
livsstil gjennom ernæring og fysisk 
aktivitet!

Fra sofaen til skisporet
Når det gjelder livsstilsendring vet 
Trond Solvang godt hva han snak-
ker om. For noen år siden tilbrakte 

han mye tid i sofaen med en god 
bok, med hånda langt nedi en po-
tetgullpose mens han gjerne så en 
film av sin favorittregissør Quentin 
Tarantino.

– Jeg har alltid vært glad i å 
gå på ski – min mor på 90, som 
fortsatt er familiens sprekeste for-
bilde, har hele livet vært en aktiv 
skiløper og har gitt meg kjærlig-
heten til Nordmarka. Men jeg be-
gynte ikke å trene regelmessig før 
for fire år siden, etter at jeg fikk en 
prolaps som utviklet seg til isjias. 
Jeg fikk behandling hos en dyktig 
naprapat, som etter noen måne-
der satte seg ned med meg og sa 
at hun kunne holde prolapsen i 
sjakk de neste 20 årene, men hun 
kunne ikke gjøre meg frisk. Så hun 
anbefalte meg sterkt å starte og 
trene kroppens kjernemuskulatur. 
”Da blir du kanskje frisk”, sa hun. 
Da tenkte jeg at det er for dumt å 
ikke prøve, forteller han.

Langsiktig prosjekt
Dermed ble potetgullet erstattet 
av frukt og grønsaker, og Solvang 
har blitt en ivrig mosjonist.

– Jeg trener en del sammen med 
kamerater, og dette har blitt et 
nytt miljø for meg, som gir meg 
mye glede. Om sommeren går det 
i kajakk, vindsurfing og mye syk-
ling, og om vinteren blir det mest 
langrenn, men også litt telemark-
kjøring. Men jeg er fortsatt ikke 
den som går og koser meg med 
blodsmak i munnen, jeg trives bed-
re med kaffe og Kvikklunsj etter en 
fin skitur, sier han.

Og livsstilsendringen har gitt 
resultater.

– Jeg har blitt grundig sjekket 
og fikk beskjed om at jeg nå har 
fysikk som en 38-åring. Å legge om 
livsstilen er et langsiktig prosjekt 
som kan være tungt innimellom, 
men gevinsten er desto større. Jeg 
merker at alt har blitt mye lettere, 
og isjiassmertene er helt borte, 
sier han. 

Nå ser Trond Solvang frem til å 
ta fatt på jobben som generalse-
kretær i NAAF:

– Jeg kjenner at det kribler nå. 
Jeg vet det ligger mange utfor-
dringer og venter på meg, men nå 
gleder jeg meg veldig til å komme 
i gang! /

Da ryggen sviktet, gjennomførte  
Trond Solvang en livsstilsendring.  
Fra å ha sofaen som favorittsted,  
vanker han nå i Nordmarka.
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Ad-Venture

Størst på 
frossent, glutenfritt

brød

Frias produkter bakes med omsorg og fokus på den gode smaken. Alle

produktene er gluten- og melkefrie, og har en god smak som hele fami-

lien setter pris på. Du finner dem i frysedisken. Les mer på www.fria.se

... da velger du Fria – like godt som vanlig brød.

Har du god smak?

Importør: Alma Norge AS - www.alma.noFølg oss på Facebook og Twitter

Friabr_20130111 1-2 ligg Allmän 2   13-01-11  15.03  Sida 1

DESIGN: Topaz er en Classic 
panelovn med glassfront.

Topaz glasspanelovn

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

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

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

scanpartner.no
   Foto: Jan C

hristian S
ørlie

Godt inneklima med Classic

Classic panelovn
Norskprodusert

Et godt glass rødvin 
skal være forbundet med 
god smak, hygge og kos, men 
er for mange det samme som 
å sette i gang en dundrende hode-
pine. Ifølge en undersøkelse utført av 
Norstat er det spesielt kvinner som 
sier de sliter med rødvinshodepine: 1 
av 3 oppgir at de får hodepine selv om 
de kun har drukket moderate meng-
der rødvin. Til tross for dette selger 
Vinmonopolet stadig mer rødvin, hele 
59 millioner liter ble ekspedert ut til 
norske kunder i 2011. 

Ett glass kan være nok
Den svenske allergiprofessoren Olle 
Zetterstrøm ved Universitetssykehuset i 
Linköping har jobbet mye med sam-
menhengen mellom allergiske utslag og 
alkohol. 

– For allergikere kan så lite som ett 

Får du vondt i hodet etter bare ett glass rødvin?  
Det kan være fordi du er allergiker.

Rødvinshodepine  
kan skyldes allergi
tekst / Bjørnhild Fjeld  foto / Colourbox                         

glass vin være nok til å 
utløse reaksjoner som 

hodepine, rennende nese, 
kløe, rødming, nedsatt blod-

trykk og økt tarmaktivitet, sier 
Zetterström i en pressemel-
ding fra Arcus Wine Brands.

Det er vin med høyt innhold 
av histamin som kan utløse 

disse allergiske reaksjonene, og 
dette stoffet finnes det mest av i rødvin. 
I musserende vin som champagne fin-
nes det også et lignende stoff, tyramin, 
som kan gi de samme reaksjonene.

Mange gir garvestoffet (tannin) 
skylden for hodepinen. Men ifølge vin-
produsenten Arcus er det ingen kjente 
studier som viser sammenheng mellom 
garvestoff og hodepine eller utslett. 
Histamin er derimot det stoffet cellene 
skiller ut ved allergisk reaksjon.

– Histamin utvider blodårene på 
samme måte som alkohol, og kan skape 
rødme i ansiktet. Mange med pollenal-
lergi sier at eventuell allergi mot alkohol 
reduseres om våren når de tar antihis-
taminer. Det er derfor grunn å anta at 
mennesker kan ha varierende følsom-

het for rødvin og at histamin spiller en 
rolle, sier daglig leder Elin Ellann i Arcus 
Wine Brands.

Hvitvin og mye vann
Hvitvin inneholder ikke så mye hista-
miner som rødvin, og vil dermed ikke 
gi noen hodepine ved moderat inntak. 
I tillegg forteller Ellann i Arcus at de 
har utviklet egne rødviner med lavt 
nivå av histamin og garvestoff, uten at 
dette skal gå utover smaken. Disse er 
merket i polhyllen, eller du kan spørre 
de ansatte.

Det er også verdt å huske at alkohol 
i seg selv kan være en utløsende faktor 
for hodepine og migrene. Alkohol ut-
vider blodårene og fører til «lekkasje» 
av nitrogenoksyd, som fører til ubehag. 
Du blir dessuten dehydrert hvis du drik-
ker alkohol, derfor er det viktig å drikke 
mye vann i tillegg til vinen hvis du vil 
unngå hodepine. 

Og som med alt annet: Overdrevent 
inntak straffer seg i lengden, også 
”allergi-vin” med lite histaminer. /
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Innendørs røykeforbud er nå så van-
lig at vi knapt husker hvordan det var 
før forbudet ble innført. Men i Våler 
kommune i Solør i Hedmark har de gått 
enda lenger: Like før jul i fjor vedtok 
kommunestyret et totalt røykeforbud 
på kommunens eiendommer, og for de 

Ingen ansatte i Våler kommune i Hedmark får lov til å ta seg en blås i arbeidstida lenger.   Fra 1. januar ble det innført røykeforbud på all kommunal grunn.   

Røyking forbudt på  kommunal grunn

tekst og foto / Anette Strand Sletmoen           

ansatte i arbeidstiden. Det var et klart 
flertall med 15 mot 2 stemmer.

– Det er på tide med røykestopp, 
samstemmer den politiske og adminis-
trative ledelsen i kommunen.

– Det hele startet med signaler fra 
pårørende til pasienter på sykehjem, 

som meldte om ubehag på grunn av 
røyklukt på ansatte. Dette har vi jo 
egentlig vært klar over i flere år, sier 
varaordfører Hilde Riseng. 

Etter vel ett års prosess rundt saken, 
er hun svært glad for beslutningen i 
kommunestyret. Selv om ordningen 
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Ingen ansatte i Våler kommune i Hedmark får lov til å ta seg en blås i arbeidstida lenger.   Fra 1. januar ble det innført røykeforbud på all kommunal grunn.   

Røyking forbudt på  kommunal grunn

skal evalueres om ett år, har hun ingen 
tro på at det vil bli noen endring i 
fremtiden på dette, røykeforbudet er 
kommet for å bli. 

– Timingen er god nå. Stadig færre 
røyker, og det er ikke vanskelig å 
skjønne at vi ikke skal lukte røyk og 

skape ubehag for brukerne 
våre. Dette er ikke minst en 
nødvendighet for de med 
astma og allergi, sier Riseng.  

Gir feil signaler til barn
På den tidligere røykeplassen 
ved Vålbyn barneskole har en 
blikkboks som tidligere ble 
brukt som askebeger snødd 
ned i løpet av jula. 

– Det ser ut til at innfø-
ringen av røykeforbud blir 
etterfulgt, smiler rådmann Per 
Olav Lund. 

Han innrømmer selv å ha vært en 
røyker inntil for vel ett og et halvt år 
siden, men han er ikke i tvil om at 
kommunen nå er på rett vei i forhold til 
røyken. 

– Det blir litt merkelig at de voksne 
står og røyker ved siden av ballbingen 
på skolen, sier Lund ettertenksomt. 

Inspektør på skolen, Cato Berggren, 
har også selv vært røyker inntil for 
noen år siden. Men nå er han svært 
så glad for at de voksne ved skolen, 
og den nærliggende barnehagen, ikke 
skal vise frem røykevanene sine for de 
unge.   

– Her handler det om at vi oppfor-
drer ungene til ikke å bruke rusmidler, 
samtidig som vi signaliserer noe annet 
når vi har en røykeplass nærmest i  
skolegården. Røyk er på en måte lovlig 
rus. Her handler det om samsvar  
mellom ord og handling, sier Berggren.   

Ingen sanksjoner
Foreløpig forteller alle tre at forbudet 
har skapt lite negativ oppstand blant 
de ansatte, men så er det også et fåtall 
igjen i kommunen som røyker. De har 
ikke innført noe form for sanksjonssys-

tem for den som tar seg en 
ulovlig blås. 

– Nei, dette er basert på 
tillit og selvjustis, her fokuse-
rer vi på holdninger blant de 
ansatte, sier rådmannen. 

Han forteller at alle de 
ansatte som røyker har fått 
tilbud om røykeavvennings-
kurs, og rett etter nyttår 
hadde tre meldt seg på.

– Det kan hende pågangen 
blir litt større etter hvert, 
sier rådmannen. 

Han vet at noen av de 
ansatte i kommunen har utfordringer 
med forbudet.

– Vi kjenner til det, men det må bli 
opp til hver enkelt om man ønsker 
å slutte helt og fullt. Men av hensyn 
til brukere og arbeidsmiljø, så er det 
ingen tvil om at det er viktig at vi har 
røykeforbud på jobb i kommunen, sier 
rådmannen. 

Røykeforbudet gjelder også for alle 
som besøker kommunens enheter, 
både folkevalgte og andre. Men snusen 
er fortsatt uberørt i kommunen,  
kanskje også til ergrelse for noen.

– Snus er fortsatt lovlig, men jeg syns 
Våler kommune har tatt en modig av-
gjørelse om røykeforbud, sier varaord-
fører Riseng.  

– Ingen menneskerett å røyke
Astma- og allergiforbundet har ikke 
klart å finne frem til hvor mange kom-
muner her til lands, som har innført en 
slik type røykeforbud for sine ansatte, 
som de har gjort i Våler. Men et søk 
via google på internett kan tyde på at 
det dreier seg om et fåtall av kommu-
nene i Norge. Ifølge Trønder-Avisa skal 
Steinkjer kommune før jul ha innført 

– Vi syns det er på tide med røykestopp, samstemmer  
varaordfører Hilde Riseng, rådmann Per Olav  Lund og  
inspektør Cato Berggren ved Vålbyn skole i Våler.

Askebegeret til 
røykerne ved Vålbyn 
skoles ballbinge har 
snødd ned, og det 
kan se ut til at røyke-
forbudet etterleves.
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Fakta om røykeloven:
........................................................................                     

Røykeloven, populært navn på § 12 og 
dens forskrifter om vern mot passiv 
røyking, som inngår i lov av 9. mars 
1973 om vern mot tobakkskader, også 
kalt tobakkskadeloven. Paragraf 12 ble 
tilføyd i 1988, og er senere blitt endret 
flere ganger. Den siste endringen av 
23. mai 2003 innebærer forbud mot 
røyking på alle serveringssteder med 
virkning fra 1. juni 2004. Siktemålet 
er å skjerme ansatte og gjester mot 
passiv røyking. 

Holdninger til røykeloven  
Oppslutningen om røykeloven har økt 
siden den ble innført: Ifølge en under-
søkelse som NorStat utførte i mars 
2004 – to måneder før loven trådte i 
kraft – var 54 % av den norske befolk-
ningen positive til røykfrie serverings-
steder. I en undersøkelse utført av 
MMI for Sosial- og helsedirektoratet 
i oktober 2005, var 76 % av de spurte 
positive til røykfrie serveringssteder. 

Røykeforbud i andre land 
I New York ble det innført røykeforbud 
på barer og restauranter 24. juli 2003. 
I Europa var Irland først ute med røy-
keforbud (29. mars 2004), etterfulgt 
av Norge (1. juni 2004), Bulgaria (1. 
januar 2005), Italia (10. januar 2005), 
Sverige (1. juni 2005), Spania (1. januar 
2006), Skottland (26. mars 2006), 
Nord-Irland (fra april 2007), England 
(fra sommeren 2007). 

Kilde: Store norske leksikon

et liknende forbud. Der ble 
det stilt spørsmål om lov-
lighet, men også om dette 
er brudd på menneskeret-
ten. Dette ble tilbakevist av 
Asbjørn Kjønstad overfor 
avisen. Kjønstad var jurist 
for Tobakksskaderådet da 
Røykeloven ble innført i 
1988. 

– Dette er ikke i strid 
med menneskeretten.  
Tvert imot, sier Kjønstad, 
han henviser til artikkel  
12 i FN-konvensjonen. 

Den sier blant annet at det er alles 
ansvar å fremme en offentlig bevisst-
het om spørsmål som gjelder forebyg-

ging av tobakksskader. Det 
skal også gjennomføres 
effektive lovgivningsmes-
sige eller administrative 
tiltak for å hindre tobakks-
skader.

– 500 personer dør av 
passiv røyking i Norge 
hvert år. Da kan ikke ansat-
te bruke arbeidstiden på 
å utsette sine kunder for 
denne faren, sier Kjønstad.

I USA har de enkelte 
steder gått enda lengre. 
Bystyret i Petaluma i 

California vedtok før jul at det også skal 
være røykfritt bomiljø i hus med flere 
leiligheter. Bestem-
melsen inkluderer 
både private balkon-
ger, uteområder og 
bussholdeplasser.  
Det er bare eiere av 
eneboliger i Petaluma 
som har lov til å røyke 
i sitt eget hus. Vernet 
mot passiv røyking 
kom som et resultat av 
iherdig innsats fra ulike 
organisasjoner, blant 
annet den amerikan-
ske lungeforeningen. I 
Amerika ser man nå at 
slike røykfrie bomiljøer 
stadig blir vanligere. 
  
Gratulerer Våler!
Åslaug Kåsin i Røykfritt Miljø Norge 
er svært glad for at organisasjonen 
hennes kan sende gratulasjon til nok 
en røykfri kommune i Norge, og denne 
gangen til Våler i Hedmark.

Den gamle røykeplassen ved siden av ballbingen på Vålbyn skole, blir ikke lenger brukt av de 
ansatte.

– Til hver kommune som erklærer 
seg røykfri, sender vi gratulasjoner, sier 
Kåsin. 

Røykfritt Miljø Norge har ingen over-
sikt over hvor mange gratulasjoner de 
har sendt ut, men Kåsin mener å huske 
at Levanger kommune var de første 
som fikk gratulasjoner i posten i 2003. 
Nå etterlyser Kåsin at flere kommuner 
kommer etter, og hun ønsker seg også 
sterkere fokus på røykfrie miljøer både 
ved sykehus, barnehager og andre plas-
ser hvor folk flest ferdes. 

– Inntrykket er at stadig flere kom-
muner gjøres røykfrie, etter lokale 
initiativer, men vi ligger nok fortsatt et 
stykke bak blant annet Sverige, der 181 

av 290 kommuner er 
røykfrie, sier Kåsin. 

Hun er selv sterkt 
plaget av astma, og 
nylig har hun flere 
ubehagelige opplevel-
ser med å bli utsatt for 
passiv røyking i syke-
hussammenheng. 

– Jeg er operert i 
beinet, og i forbin-
delse med det har 
jeg både opplevd å 
bli trillet med båre 
gjennom røykskyer og 
blitt pleiet av sykeplei-
ere som lukter røyk. 
Heldigvis hadde jeg 
medisin tilgjengelig, 
men det er virkelig på 

tide at helseminister Jonas Gahr Støre 
tar tydeligere affære med røykingen, 
sier astmatiker Kåsin. /

Åslaug Kåsin i Røykfritt 
Miljø Norge er glad for at 
stadig flere kommuner blir 
røykfrie.

Røykeforbudet er tydelig merket 
utenfor kommunehuset i Våler. 

Kontakt oss på tlf: 40 00 21 49 eller 
E-post: kundeservice@renholdssoner.no 
Se også våre nettsider: www.renholdssoner.no

Konsept – Kvalitet – KunnsKap!

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 Allergi-
forbund. 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.
 

inntil 90% 
av smusset stoppes her. 
Det gir mange gevinster!

Flere og flere velger Renholdssoner®

fordi det er markedets best 
dokumenterte mattesystem:

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
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Ettermiddagssolen treffer Tore i 
ansiktet, og den slanke løperkroppen 
hans kaster lange skygger på asfal-
ten. Dagens treningsøkt foregår langs 
landeveien i fjellene nord for Playa del 
Ingles. Termometeret viser 19 grader 
denne januardagen. Klimaet på Gran 
Canaria er ideelt for utendørstre-
ning vinteren gjennom. Tore nyter å 
kjenne hvordan muskulaturen fungerer, 
velsmurt som den er av all den friske 
luften han ubesværet kan fylle lungene 
sine med.  

Klimaflyktninger
Mamma, Ingunn og pappa Tor Egil 
Dybdahl har gjort som så mange gan-
ger før: De har tatt bilen for å frakte 
sønnene sine på trening. Nå sitter de 
på en rasteplass i de karrige canariske 
fjellene og venter tålmodig på de to 
guttene som kommer løpende mot 
dem i identiske blå treningsoverdeler 
med Strindheim IL på ryggen. Tore som 
vanlig et halvt skritt foran tvillingbro-
ren Magnus. 

Ingunn må smile. Dette hadde hun 
aldri ventet da hun tok med seg barna 
sine til Syden for fire og et halvt år 
siden. Tvillingsbrødrene var riktignok 
begynt å trene friidrett før de flyttet fra 
Norge, men astmaen og alle pustepro-
blemene til Tore hadde alltid lagt en al-
vorlig demper på sønnens idrettsglede. 
Derfor ble overraskelsen stor da gutten 
raskt markerte seg som en de beste på 
friidrettsbanen på Gran Canaria. 

Tore Dybdahl (15) er en av Norges aller beste friidrettsutøvere i  
sin klasse. Det var det ingen som trodde var mulig da  
astmatikeren flyttet fra Sør-Trøndelag til Gran Canaria  
for fire og et halvt år siden.

Flyttet fra astmaen
- løper fra konkurrentene
tekst og foto / Øystein Mikalsen                                                        
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Ingunn Dybdahl smiler stolt.
– Det var ille hjemme i Norge. Han 

hadde masse fravær på skolen, og vi 
skjønte etter hvert at vi måtte foreta 
oss noe drastisk hvis han i det hele tatt 
skulle klare å få seg en utdannelse. 
Gran Canaria pekte seg ut som et godt 
alternativ. Der var det norsk skole, 
og der ville astmaplagene etter alt å 
dømme bli kraftig redusert. Jeg dro ned 
med barna for så sjekke om klimaet var 
så bra som vi trodde det var. Mannen 
min, Tom Egil ble igjen hjemme på Vig-
gja i Sør-Trøndelag. Men etter et halvt 
år var ingen av oss i tvil. Helsa til Tore 
var så mye bedre enn den hadde vært 
hjemme at vi ikke kunne forsvare å bli 
boende i Norge. Dessuten ble reuma-
tismen min atskillig lettere å leve med 
her nede i varmen. 

Guttene har både pust og lyst til å 
løpe lenger, men går med på å ta en 
pause til ære for fotografen. Familiebil-
det fra rasteplassen viser to solbrune, 
idrettsgutter og to foreldre som har 
vondt for å skjule stoltheten sin. Adres-
seendringen fra Viggja til Arguineguin 
er noe av det beste som har hendt 
dem.

Tore husker at han ble mye bedre 
han ble av å reise til Syden, men det 
har skjedd så mye bra og spennende 
i livet hans de siste årene at han ikke 
helt kan minnes hvordan det var å 
være skikkelig dårlig i norsk vinter-
kulde.

– Jeg husker i alle fall hva du sa da 

vi fløy hjem igjen til Norge for å hente 
med oss pappa og flyttelasset, sier 
mamma Ingunn. 

– Du ble dårlig allerede om bord i 
flyet, og etter en stund ba du tynt om 
vi ikke kunne få flyet til å snu og dra 
ned igjen. Tore må smile. Akkurat den 
uttalelsen husker han også.  

Tilpasset skole
Tor Egil, som selv er gammel friidretts-
mann og orienteringsløper synes det 
er kjempestas med løpeprestasjonene 
til Tore og Magnus, men understreker 
at det var guttenes utdannelse og ikke 
friidrettskarrieren deres som fikk fami-
lien til å forlate Norge. 

– Tore hadde masse fravær og ville 
antagelig aldri ha klart å få noe fullver-
dig vitnemål i Norge, forteller Tor Egil.

Dessuten var det vanskelig å få forel-
drene på skolen i Norge til å ta skikkelig 
hensyn til helseplagene hans. Skolen 
her på Gran Canaria har mange elever 
med astma og allergi og har strenge re-
gler mot alt fra dyrehår til parfyme og 
sitrusfrukt. Når vi i tillegg har hjelp av 
et klima som i følge Verdens helseorga-
nisasjon er det beste i verden, ja det er 
det bare velstand. 

Tore, som har fått igjen pusten for 
lengst etter løpingen trenger ingen 
betenkningstid når han blir spurt om 
han nå er helt uten plager.

Jeg tar jo fortsatt medisin, men jeg 
merker ingen ting til astmaen. I går løp 
jeg for eksempel 25 kilometer i fjellene 

15-åringen Tore Dybdahl elsker å kjenne hvor godt kroppen fungerer når han trener på Gran 
Canaria sammen med tvillingbroren Magnus (til høyre).

Tores personlige rekorder:
........................................................................                     

5 km landevei: 16.07
3000 meter: 9.05
1 engelsk mile (1609 m): 4.56
1000 meter: 2.53
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Nå kan alle male med tidenes 
mest helsevennlige maling
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 utviklet med de beste råvarene for 
å kunne gi deg et trygt og helse-
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Tvillingbrødrene Tore og Magnus har mye glede av hverandre, både som vanlige kamerater 
og treningskamerater.

bak der vi bor, sier han med et lite smil.
– Og så løper jeg alltid en tur hver 

morgen før jeg går på skolen, uten 
problemer.

– Ditt største problem er å komme 
deg ut av senga om morgenen, sier 
Magnus ertende. 

Tor Egil Dybdal medgir at det er let-
tere å vekke Magnus om morgenen. 
Han pleier å ruske liv i dem før han drar 
på jobb litt over seks om morgenen. Far 
i huset brødfør familien sin som selger 
av regnskapssystemer og ande data-
verktøy til norske helseforetak. 

– Vi har måttet akseptere både la-
vere lønn og lavere levestandard, men 
det er det verdt, mener han.  

Sterke prestasjoner
Guttenes prestasjoner på friidrettsba-
nen er så gode at de pleier å vinne alle 
løp de deltar i på Gran Canaria. Tore på 
førsteplass og Magnus som regel som 
en god nummer to. Tore har en fersk 2. 
plass fra NM terrengløp i oktober. Han 
har dessuten en personlig rekord på 
3000 meter på 9,05, noe som er meget 
bra for årsklassen.

Tor Egil vil aldri glemme sønnens 
første triumf under et gateløp på Gran 
Canarias hovedstad, Las Palmas for tre 
år siden. Det var tettpakket av folk som 
skulle se løpet, og Tor Egil hadde, som 
det seg hør og bør, rigget seg til med 
videokamera. Gjennom linsa så han 
gutten sin løpe fortest av alle. Tore, 
sønnen som hadde vært så plaget av 
astma at han ikke orket å sitte på sko-
lebenken hadde plutselig gått hen og 
vunnet et gateløp!

Tor Egil og Ingunn Dybdahl har ikke angret et sekund på at de flyttet permanent til Gran 
Canaria med sønnene sine for å gi Tore (i røde joggesko) mulighet både til en idrettskarriere og 
en utdannelse. Her er familien i fjellene overfor Meloneras.

Sølvmedaljen fra NM i friidrett sist sommer 
er et synlig bevis på hvor bra det har vært for 
Tores helse å flytte til Gran Canaria. I skapet 
bak står massevis av andre synlige bevis på 
merittene hans.

– Det gikk greit å filme, men jeg var 
helt målløs og fikk ikke frem et ord før 
lenge etterpå.

Rektor på den norske skolen synes 
de to brødrene er så gode ambassa- 
dører for Colegio Nourego at hun  
sponser dem med gratis skolegang. 

Tore trives godt på skolen. I tillegg til 
gym er det matematikk han setter mest 
pris på. Tvillingbror Magnus holder 
en knapp på samfunnsfag. Selv om 
de to guttene er ulike, både å se til og 
som mennesker har de alltid voldsom 

glede av hverandre. Da Tore ville lage 
en hjemmeside der han presenterte 
friidrettsambisjonene sine, var det 
Magnus som tok jobben som webmas-
ter. Siden heter betegnende nok one59.
com – en tittel som spiller på Tores 
ambisjon om å bli det første menneske 
i verden som klarer å løpe maraton på 
under to timer. 

– Dette er vanskelig, men ikke  
umulig, slår han fast med et smil og en 
god porsjon ungdommelig optimisme. /
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Kokken
 

Morten Øverbye er journalist og 

matskribent, faglært kokk og har 

skrevet kokeboken  

PappaChef, om  

å lage mat til 

små barn.

Dette er maten som smaker mer enn den koster

Billig lykke

Kyllingvingen er en 
saftig liten sak, som 

regel barnas favoritt. 
Gir også gode mu-

ligheter for en liten 
konkurranse. Hvem 
sitter igjen med det 

reneste benet? 
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Billig lykke

tekst og foto / Morten Øverbye                                  

Kjenner du det snører seg?
Det meste er som regel stramt nå 
på nyåret. Linningen, økonomien og 
livreima. Det som for bare noen uker 
siden var så slapt, så raust og medgjør-
lig har plutselig blitt så anstrengt. Ikke 
nok med at man er stappmett, men alt 

føles samtidig så trangt. Og dyrt. 
For bak enhver postkasse skjuler 

det seg en ny regning. En forfallende 
beskjed om at festen er over.  

Sunt og billig
Det var moro så lenge det varte. Men 

Sjansen er stor for at alle finner sin favoritt-
bit. Med litt ekstra tilbehør holder en kylling  
til hele familien. Eller? 

nå er det nytt år og nye forpliktelser. 
Og når det først har begynt å stramme 
seg, kan det være fornuftig å ta tak der 
du selv har muligheten. For eksempel 
hjemme ved kjøkkenbenken. 

Spørsmålet er om det er mulig å lage 
god og sunn mat som smaker mer enn 
det koster. Og det er jeg faktisk sikker 
på at vi kan få til. Det kreves selvfølge-
lig planlegging, kreativitet og en plan, 
men det er ikke verre enn at oppskrif-
tene er passelig og tålelig idiotsikre.  

Sats på råvarer
Tenk økonomi i alle ledd. Karbohydra-
tene koster nesten ingenting, du får ris, 
pasta eller poteter for under en tier. Og 
når du kjøper rent kjøtt eller fisk, så er 
også det langt rimeligere enn det som 
er bearbeidet. Halvfabrikata koster 
mer, rommer mindre og er ikke i nær-
heten av å smake så bra som maten du 
kan lage selv.  

Og husk at alle måltider ikke på død 
og liv må inneholde kjøtt/fisk, grønn-
saker og karbohydrater. For hva er 
egentlig problemet med å servere et 
par helstekte kyllinger til middag? Det 
er en familiær aktivitet å sitte rundt 
bordet, bryte av sine favorittbiter og 
bare kjenne etter hvor godt noe så 
enkelt egentlig kan være. Ingen konkur-
ranse mellom smakene, bare saftige 
stykker av en velstekt kylling. Så kan 
du vel heller kutte opp litt grønnsaker 
og spise det foran tv-en litt senere på 
kvelden. / 

Brystet er magert, mildt og godt. Er det virkelig mulig 
ikke å like kyllingbryst? 

Sikre deg låret! Dette stykket har masse smak og er 
ekstra saftig. Ta stykket før noen andre gjør det!
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For mange er melkefritt livsviktig, mens andre 
velger det for å føle seg bedre.  Stadig flere 
 velger det fordi de helt enkelt synes det er godt! 
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så 
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt, 
så bra og så godt sortiment som mulig.

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

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 

NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!

Her får du tre allergivennlige oppskrifter på middager 
som du kan kjøpe inn til familien for omtrent 100 kroner. 

Helstekt kylling
1 stk stor kylling (ca. 1 1/2 kg)
100 gram smør  
(evt melkefri margarin) 
3-4 stk. gulrøtter i skiver 
2 stk. persillerot i skiver
1 stk. løk i skiver
1 stk. sitron 
1 stk hvitløk
Timian 
Salt og pepper

1. Tørk godt av kyllingen, både utvendig  
 og innvendig. Start med å løsne skinnet  
 forsiktig fra kyllingen. Dytt 3/4 av smøret  
 innunder skinnet, og fordel det utover  
 kyllingbrystene. Resten av smøret  
 fordeler du utvendig. Her er det lov å  
 grise, du skal rett og slett massere smøret 
  inn og utover kyllingen så det fordeler  
 seg godt. Smøret sørger for at sluttpro 
 duktet blir saftig, du kommer ikke til å  
 angre på jobben som legges ned nå. Ha  
 på salt og pepper, gni det godt inn. Du  
 kan også bruke ulike urter sammen med  
 smøret innunder skinnet. Da tilfører du  
 masse smak som vil trene inn i kjøttet og  
 bli der til det hele er fortært. 
2. Del hvitløken i to horisontalt og putt den  

 inn i kyllingen sammen med en halv  
 sitron og en god neve timian. Etter hvert  
 som stekingen skrider frem vil dette  
 fordampe og fordele seg inn i kyllingen  
 innenfra. Her skal der smakes!
3. Ha kyllingen i en form og legg grønnsaker  
 og resten av sitronen (i skiver) rundt  
 kjøttet. 
4.  Stek kyllingen på 200 grader. Underveis  
 kan du gjerne pensle kyllingen med den  
 kraften som dannes i formen. Da sørger  
 du for et enda saftigere sluttresultat.  
 Etter 45 minutter bør du begynne å følge  
 med. I løpet av det neste kvarteret vil  
 kyllingen være ferdig, helt avhengig av  
 ovnen og kyllingens størrelse. 

Lag kraft av skroget:
.............................................................................................                     

Når middagen er fortært sitter du igjen med ett 
stykk ribbet skrog. Det er et godt utgangspunkt 
for en kraft. Del om kyllingen og ha bena i en kjele 
sammen med to små gulrøtter, en halv sellerirot, 
en halv purre og en løk i biter. Tilsett gjerne et 
laurbærblad, hel pepper og litt estragon om du 
har det stående. Dekk det hele med vann, kok opp 
og la det trekke i et par timer. Skum av underveis. 
Sil kreften i et klede, og vips så har du et strøkent 
utgangspunkt for en suppe, saus eller smaksfor-
sterker til morgendagens middag. 

NAAF har en egen nettside 
med erstatningsprodukter for 
matoverfølsomme. Du finner 
den på www.naaf.no under  
allergier /mat.
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For mange er melkefritt livsviktig, mens andre 
velger det for å føle seg bedre.  Stadig flere 
 velger det fordi de helt enkelt synes det er godt! 
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så 
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt, 
så bra og så godt sortiment som mulig.

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

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 

NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!
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Stor  
NYHET  
for vegg!!

Huntonit lanserer hvitkalket kostemalt 
panelplate i 8 bords Fas og Huntonit 5  
bord Symfoni med lasert overflate i tre  
farger. Not og fjær for enkel montering!

Colour Collection
fra Huntonit

Vintage Colletion
fra Huntonit

Huntonit Skygge leveres i 4 herlige 
kostemalte farger.  
 
Panelene monteres selvsagt perfekt 
sammen med Huntonit Skygge hvit, 
og passer også flott til de kostemalte 
Huntonit panelbordene.

Se sortimentet hos nærmeste byggevare-
forhandler eller www.huntonit.no

sannsynligvis  verdens reneste

Huntonit Symfoni
lasert Frappe

Huntonit 8 Fas
hvitkalket

Huntonit Symfoni
lasert Mocca

Huntonit Symfoni
lasert Cappuccino

AZUR
NCS S 4040-B

PURPLE
RAL 4001 (spesialresept)   

PEPPER
NCS S 6502-Y (spesialresept)

OLIVE
NCS S 3040-G50Y

800 gram hel svinenakke uten bein 
3 dl grønnsakkraft
5 dl eplemost 
Paprikapulver 
Tørkede urter, som for eksempel timian  
og persille
Salt og pepper

1.  Gni svinenakken inn med paprikapulver, tørkede   
 urter og salt og pepper. Mengdene bestemmer du   
 selv, men en toppet teskje med paprikapulver og  
 to-tre teskjeer med urter trenger du i alle fall.  
 La kjøttet ligge og hvile en halvtimes tid. 
2. Ha kjøttet i en ildfast form og hell på væsken. Sett   
 den inn i ovnen på 120 grader. Der skal den stå  
 lenge, kanskje både seks og sju og åtte timer,  
 avhengig av størrelsen. Bruk gjerne steke- 
 termometer. Når den viser 95 grader, er kjøttet  
 saftig, mørt og velsmakende. Denne langtids- 
 stekingen vil sørge for at det som måtte være av fett  
 og sener i kjøttet nærmest vil smelte, og  
 motstanden vil mørne og bli medgjørlig. 
3. Du kan gjerne dryppe kjøttet underveis, det vil si  
 øse væsken over kjøttet underveis. Da vil mye av   
 væsken trekke inn i kjøttet og gjøre det, om mulig,   
 enda saftigere. 
4. Når kjøttet er ferdig kan du bruke gafler og bare   
 dra kjøttet fra hverandre. Server kjøttet med ris 
 og litt stekte grønnsaker, som for eksempel  
 gulrøtter, kålrot og sukkererter. 

Svinenakke er billig kjøtt som krever lang steketid. Til gjengjeld 
får du så mørt kjøtt at det nærmest smelter på tunga. 

Pulled pork

Stekt sei med potetpuré  
og soyasaus
800 gram seifilet 
600 gram skrelte mandelpoteter 
2 dl melk, evt. fløte.   
Bruk gjerne erstatningsprodukt.  
Finhakket gressløk 
1dl soyasaus 
1 dl olivenolje 
1 ss finhakket ingefær 
1 ss finhakket chili 
500 gram spinatblader 
2 ss smør (evt melkefri margarin) 
1 stk fedd hvitløk 
salt og pepper

1.  Begynn med potetmosen: Skrell og kok poteter møre i vann.  
 Hell av vannet og knus potetene med en moser, gaffel eller   
 tresleiv. Ikke bruk stavmikser, da blir den seig! Rør kraftig mens  
 du tilsetter melk til ønsket konsistens. Som regel blir  
 konsistensen bedre og bedre etter hvert som du har i væske.  
 En hard og klumpete potetmos er sjeldent en suksess. Smak til  
 med salt og pepper rett før servering. 
2.  Del fisken i serveringsstykker og ha på godt med salt. La fisken  
 hvile en liten stund på kjøkkenbenken før du skyller og tørker  
 godt av. Ha en ss smør i varm passe og tilsett litt nøytral olje.  
 Stek fisken på middels varme til stykkene slipper pannen. La  
 fiskestykkene hvile noen minutter i pannen etter at du har  
 skrudd av varmen. 
3.  Lag sausen: Ha olje, soyaolje, chili og ingefær i en liten kjele.   
 Varm det raskt opp. 
4.  Smelt 1 ss smør i stekepannen. Tilsett et fedd hvitløk som er  
 delt i fire. Ha i spinaten og rør om noen ganger. I løpet av et lite  
 minutt vil spinaten begynne å falle sammen, smak til med salt  
 og pepper. Da er det klart for servering. 

Stekt sei – tradisjonsrik fisk i ny innpakning. Chili og ingefær løfter seien til 
nye høyder. 
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Stor  
NYHET  
for vegg!!

Huntonit lanserer hvitkalket kostemalt 
panelplate i 8 bords Fas og Huntonit 5  
bord Symfoni med lasert overflate i tre  
farger. Not og fjær for enkel montering!

Colour Collection
fra Huntonit

Vintage Colletion
fra Huntonit

Huntonit Skygge leveres i 4 herlige 
kostemalte farger.  
 
Panelene monteres selvsagt perfekt 
sammen med Huntonit Skygge hvit, 
og passer også flott til de kostemalte 
Huntonit panelbordene.

Se sortimentet hos nærmeste byggevare-
forhandler eller www.huntonit.no

sannsynligvis  verdens reneste

Huntonit Symfoni
lasert Frappe

Huntonit 8 Fas
hvitkalket

Huntonit Symfoni
lasert Mocca

Huntonit Symfoni
lasert Cappuccino

AZUR
NCS S 4040-B

PURPLE
RAL 4001 (spesialresept)   

PEPPER
NCS S 6502-Y (spesialresept)

OLIVE
NCS S 3040-G50Y
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MATGLEDE!

I en stor internasjonal studie der det 
er samlet inn data fra flere enn 500.000 
barn og unge, kommer det frem at det 
å spise hurtigmat tre ganger i uken øker 
risikoen for astma og eksem. Rapporten 
ble nylig publisert på nettstedet til det 
anerkjente tidsskriftet Thorax. 

Undersøkelsen utgjør siste fase i et 
omfattende, internasjonalt samarbeids-
prosjekt, International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood (ISAAC), som 
ble startet i 1991. Forskerne fra New 
Zealand, Spania, Australia, Tyskland og 
Storbritannia, korrigerte for faktorer 
som kunne påvirke resultatene, slik som 
mors røyking under svangerskapet, 
stillesittende livsstil og høy kroppsmass-
eindeks (BMI), slik at de kunne fokusere 
kun på barnas diett.

Markant økning
Studien viser at barn i tidlig tenårene 
som spiser tre eller flere ukentlige 
hurtigmatmiddager øker risikoen for å 
utvikle alvorlig astma med 39 prosent. 

For seks- og syvåringer var tallet 27 
prosent økt risiko.

Medforfatterne og professorene 
Innes Asher fra Universitetet i Auck-
land, New Zealand og Hywel Williams 
fra Universitetet i Nottingham, Stor-
britannia sier at dette kan være viktige 
funn.

– Hvis det er en faktisk årsakssam-
menheng mellom inntaket av hurtigmat 
og utviklingen av astma og eksem, da 
har funnene stor betydning for folke-
helsen på grunn av det økte forbruket 
av hurtigmat på globalt basis, sier de 
ifølge BBC.

Frukt reduserer risikoen
Er du glad i frukt og grønt, er det godt 
nytt. Ifølge forskerne kan du nemlig 
redusere risikoen for å utvikle astma og 
eksem dersom du spiser tre eller flere 
porsjoner med frukt i uken. 

Karin Lødrup Carlsen er professor ved 
Universitetet i Oslo og Norges frem-
ste ekspert på allergiske sykdommer 

hos barn. Hun er ikke overrasket over 
resultatene.

– Studien viser at risikoen øker for de 
som spiser mye hurtigmat, mens man 
reduserer risikoen ved å spise frukt og 
grønt. Men de gruppene som rapporte-
rer inn hyppigere hurtigmatinntak enn 
andre har nok en annen livsstil generelt 
også, så man kan ikke være helt sikker 
på at dette er den utslagsgivende fakto-
ren, sier hun til VG Nett.

Heller ikke NAAFs fagsjef på matal-
lergi, Helle Stordrange Grøttum, er 
overrasket over funnene i studien. 

– Å fraråde barn og unge å spise visse 
matvarer er vanskelig på bakgrunn av 
en studie, men å oppfordre til et sunt 
kosthold er lett. Det er andre studier 
som viser at fet fisk, frukt og grønt 
beskytter mot sykdom, også astma og 
allergi. Fysisk aktivitet anbefales også, 
både for å forebygge astma og for å ha 
det bedre om man har astma, sier Grøt-
tum til VG Nett. /

En fersk rapport viser at det å spise fast food, eller hurtigmat, øker risikoen for at 
ungdom utvikler astma og eksem.

Hurtigmat øker astmarisiko

tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Colourbox                            
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MATGLEDE!
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- Spesialutviklet baderom – baderom-
mene har en tørkenisje med avtrekk. 
Dette løser problemet i mange nye 
boliger rundt tørking av klær. Nisjen  
bidrar til lavere luftfuktighet og der-
med mindre risiko for vekst av mikroor-
ganismer som sopp, midd og bakterier.

- God ventilasjon – boligene leveres 
med vedlikeholdsavtale på ventila-
sjonsanlegget som sikrer jevnlig skifte 
av filter, rengjøring og nødvendig 
vedlikehold. Alle boligene har balansert 

Slik er Konfektfabrikken blitt helse  vennlig
Ved bevisste valg og  
gjennomtenkte løsninger 
tilrettelegger Veidekke  
Bolig for en helsetrygg  
bolig. Under finner du  
de forskjellige tiltakene 
Veidekke bruker  
Konfektfabrikken:

ventilasjon med filtrering av inn-luften.
- Helsevennlige materialer – Vei-

dekke bruker materialer og produkter 
med minst mulig avgassing, som for 
eksempel parkett, gulvflis, Sens maling 
fra Jotun eller tilsvarende.

- Optimal oppvarmingsløsning – der 
det er mulig velges fjernvarme som 
oppvarmingskilde, og boligene får et 
vannbasert varmeanlegg, som oftest 
basert på radiatorer på vegg. Ved 
elektrisk oppvarming velges lukkede 

Boligbygging med helse i fokus
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I samarbeid med NAAF bygger Veidekke Eiendom 
boliger med særdeles godt og helsevennlig inne-
klima. Konfektfabrikken på Rodeløkka i Oslo er 
ett av prosjektene som er under bygging.
tekst / Sissel Fantoft  foto / Veidekke Eiendom                                

Slik er Konfektfabrikken blitt helse  vennlig

En spesialutviklet tørkenisje med avtrekk 
gjør at du kan få tørket klær effektivt uten 
tørketrommel, og uten at luftfuktigheten blir 
for høy i leiligheten.

Gårdstunet i Konfektfabrikken skal beplantes 
med kun allergivennlig planter, til glede for 
pollenallergikere og de som er sensitive for 
sterk duft. På tegningen er det riktignok tegnet 
inn både bjørker og plen,  
men de vil ikke få plass i den virkelige hagen.

Det burde være en selvfølge at 
inneklimaet i nye boliger er bedre enn 
i gamle, men det er det ikke. Utbygger 
Veidekke Eiendom har imidlertid tatt 
grep og satt helsevennlig standard for 
alle sine nybygg.

Et pilotprosjekt med helsevennlige 
boliger bygd av Veidekke eiendom på 
Årvollbrinken i Oslo sto ferdig i 2010, 
og resultatene var så gode at ledelsen 
i Veidekke besluttet at alle fremtidige 
prosjekter skal bygges etter samme 
standard. Det gjelder foreløpig for 
prosjekter i Veidekkes egen regi – altså 
der hvor Veidekke også er entreprenør. 
Men håpet er at dette etterhvert også 
skal utvikles til å gjelde for prosjekter 

hvor Veidekke Eiendom samarbeider 
med andre utbyggere. 

Forebyggende helsearbeid
– Ledelsen i Veidekke har stor tro på 
dette, dette er noe som bare blir mer 
og mer aktuelt. Vi tror at kundene er 
veldig opptatt av helse og inneklima, og 
på denne måten kan vi bidra med noe 
nyttig. Og det er jo spennende at byg-
gebransjen driver med forebyggende 
helsearbeid, sier Elin Hoff Johansen i 
Veidekke Eiendom, som hadde ansvar 
for pilotprosjektet og som nå er pro-
sjektutvikler for Konfektfabrikken. 

Veidekke eiendom har kjøpt de 
gamle lokalene til Freia sjokoladefa-

panelovner som ikke brenner støv.
- Enkel rengjøring – boligene leveres 

med takhøy innredning for å unngå an-
samling av støv på vanskelig tilgjenge-
lige steder. Det gis også en veiledning 
for riktig renhold med minimal bruk av 
kjemikalier.

- Kontrollert produksjon – Veidekke 
har ekstra fokus på at bygget skal være 
rent og tørt når det overleveres, og har 
utviklet gode rutiner for å ha kontroll 
på fukt og støv i byggeprosessen.

- Allergivennlig beplantning – Veidek-
kes prosjekter har ikke trær og planter 
på utomhusområder som kan gi al-
lergiske reaksjoner som følge av pollen, 
sterk duft eller giftige bær.

- Råd og veiledning til kjøper – Vei-
dekkes boligkjøpere får råd og tips om 
hvordan man kan sørge for et godt 
inneklima i boligen også etter at man 
har flyttet inn, for eksempel gjennom 
valg av innredning og rengjøringsme-
tode. /

Boligbygging med helse i fokus
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Fra utsiden ser Konfekt-
fabrikken ut som en  
helt vanlig boligblokk, 
men hele bygget er  
prosjektert med tanke på 
helsevennlige løsninger.

brikk på Rodeløkka i Oslo, og byggingen 
av det fjerde og siste byggetrinnet er 
nå igangsatt.

– Konfektfabrikken er ett av pro-
sjektene vi bygger med helsevennlige 
leiligheter. Vi har flere prosjekter under 
oppføring i Oslo, og blant annet Trond-
heim, hvor vi også samarbeider med 
NAAF, sier Hoff Johansen, som samtidig 
understreker at helse og miljø går hånd 
i hånd.

– Vi forteller våre kjøpere at de ikke 
trenger massevis av kjemikalier for å 
rengjøre boligene sine, de kommer 
langt med en tørrmopp, mikrofiberklu-
ter og litt vann. Og å redusere bruken 
av kjemikalier i hverdagen er jo også 
bra for miljøet. Dette er noe vi tror 
kundene ønsker, sier hun.  

Tørkenisje for klær
En av finessene i boligene i Konfektfa-
brikken er en liten tørkenisje på bare 
60 x 60 centimeter.

– Der kan man tørke en hel maskin 
med klær veldig effektivt, slik at man 
ikke trenger tørketrommel. Det stilles 
strenge krav til ventilasjon i dagens 
byggeforskrifter, så jeg tenkte at siden 
ventilasjonen likevel står på hele tiden, 
så kan vi jo utnytte den til noe mer. Det 
er ingen varme i tørkenisjen, avtrekket 
sørger for at fuktige klær, vaskekluter 
og andre ting tørker veldig effektivt. 

Og hvis man bruker en helsevennlig 
rengjøringsmetode trenger man ikke så 
mange vaskemidler, slik at det utstyret 
man trenger også kan oppbevares i 
tørkenisjen, forteller Hoff Johansen.

Dermed slipper du å tørke klær rundt 
omkring i leiligheten, slik mange er 
nødt til å gjøre andre steder. I tillegg 
får alle leilighetene blant annet tak-
høye skap, slik at man unngår støvde-
ponier høyt oppe på skapene.

– Samarbeidet med NAAF har vært 
veldig givende, det er synergieffekt 
mellom deres og vårt arbeid som er en 
veldig bra kombinasjon, og i dialog med 
NAAF har vi kommet frem til mange 
gode løsninger. Vi er opptatt av at dette 
ikke er astma- og allergiboliger, men 
boliger som er gode for alle å bo i, også 
astmatikere og allergikere. Spesielt  

barnefamilier er opptatt av generell 
forebyggende helse, og i Konfektfabrik-
ken legger vi opp til å bygge barne-
vennlige leiligheter – halvparten er på 
over 80 kvadratmeter, i tillegg til at 
vi bygger en barnehage, sier Elin Hoff 
Johansen. 

Trygge materialer
Seniorrådgiver inneklima i NAAF, Nils 
Otto Ledermann, forteller at NAAF og 
Veidekke gjennomfører regelmessige 
møter og befaringer på byggeplassen, 
utveksler erfaringer og jobber frem 
gode løsninger i forhold til å forhindre 
fuktproblemer og håndtere støvproble-
matikken i hele byggefasen, 

– Det er økt fokus på energieffekti-
visering i forhold til boligbygging, men 
Astma- og Allergiforbundet er opptatt 
av at helseaspektet også blir prioritert – 
vi skal jo bo i disse boligene også. Både 
valg av helsetrygge materialer og ren-
holdsvennlig utforming, samt hvordan 
man sikrer en ren og tørr byggeprosess, 
er viktig for å oppnå et godt inneklima 
for de som skal bruke bygningene, 
forteller han.

Han understreker også at boliger med 
godt inneklima gir en allmenn gevinst.

– Vi håper at flere skal følge etter Vei-
dekke ved å kombinere energisparing 
med godt inneklima, sier Ledermann. /

Konfektfabrikken:
........................................................................                     

Veidekke Eiendom AS har kjøpt de 
gamle produksjonslokalene til den 
tradisjonsrike sjokoladefabrikken 
til Freia på Rodeløkka. Her bygges 
det boliger som er både sentrale og 
helsevennlige, i samarbeid med NAAF. 
Andre byggetrinn er  under utbygging 
og ferdigstilles i løpet av våren.
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90% av tiden oppholder vi oss innendørs, og en stor 
del i egen bolig. Det er viktig at inneluften vi puster 
inn er ren og frisk. Moderne boliger leveres med 
balansert ventilasjon. I en bolig med balansert 
ventilasjon tilføres ren og frisk luft. Filter på inntaks-
luften stopper forurensninger som pollen, støv og 
partikler. Samtidig trekkes forurenset og fuktig luft ut 
av boligen. Omtrent 80% av 
varmen i inneluften gjen-
vinnes ved at luften på vei 
ut overføres til den kalde 
luften på vei inn i boligen.

Husk å bytte 
nedsmussede filter
For å sikre tilførsel av ren 
og frisk luft innendørs er det viktig å bytte filteret 
i luftebehandlingsaggregatet. Med Flexit filter-
abonnement får du tilsendt filter direkte hjem til deg i 
posten. Les mer på www.flexit.no.

Alle har rett til ren og frisk luft 

Du vil vel ha ren og frisk luft?

Med balansert ventilasjon fra Flexit får 

du ren og frisk luft innendørs. Samtidig 

sparer du kostnader til oppvarming.

Balansert ventilasjon gir sunt 
innemiljø og energisparing

Flexit sentralstøvsuger

Flexit sentralstøvsuger gjør renholdet enkelt og er 
blant markedets beste. Det skadelige finstøvet blåses 
ut av huset. Alle modellene har stor kapasitet og er 

svært stillegående. Installering av 
sentralstøvsuger gjøres enkelt i både 
eksisterende og nye boliger. 

Les mer på www.flexit.no

F O R  E T  S U N T  I N N E M I L J Ø

Navn: Solveig Pleym Øien 
Bosted: Råholt,  

Eidsvoll kommune  
i Akershus

der!
Hallo

Hvorfor er du medlem av NAAF?
Jeg meldte meg inn i NAAF i 1993. Dette på grunn av at jeg 
hadde en sønn som hadde både eksem, allergier og alvorlig 
astma. Han var til tider veldig syk, og han var også innlagt 
på Geilomo barnesykehus. Jeg oppdaget fort at NAAF hadde 
mye å bidra med for alle innen sykdomskomplekset. Jeg 
meldte meg derfor inn, og jeg havnet rett inn i styret i lokal-
foreningen. Jeg har også mann og andre barn med allergier 
og eksem i tillegg til at jeg selv er kraftig overømfintlig og 
har noe astma. Derfor har jeg all grunn til å være medlem.

Hva leser du med størst interesse i bladet?
Når jeg får bladet, leser jeg stort sett det meste. Forskning 
og inneklima er vel de to områdene som skaper størst 
interesse. I tillegg er det spennende å se hva de forskjellige 
regioner og foreninger/storlag driver med.

Har du en hjertesak knyttet til astma-  
og allergisykdommer?
Jeg er veldig opptatt av at barn med astma, allergi og eksem 
skal ha en best mulig livskvalitet tross sine  diagnoser. 
Herunder er jeg engasjert i at inneklimaet i alle skoler og 
barnehager skal være optimale, slik at barna opplever både 
skole og barnehage som et positivt sted og være - og lære. 
Det viser seg dessverre at alt  for mange av  disse byggene 
har en slett standard, er dårlig vedlikeholdt og har et elendig 
inneklima. Så her har vi nok å jobbe med både sentralt, 
regionalt og lokalt. Det er viktig å få opp øynene rundt om 
i kommunene, slik at skoler og barnehager blir prioritert 
når det gjelder vedlikehold. Dette er spesielt viktig for den 
oppvoksende slekt som skal ta over etter oss.

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år?
NAAF har jobbet lenge for et bedre inneklima generelt, 
men spesielt i skoler og barnehager. Det vil ta lang tid før 
dette synker ordentlig inn hos både politikere og ledelse i 
kommunene og fylkeskommunene. Derfor må inneklima ha 
hovedfokus også neste år. I tillegg ønsker jeg mer fokus på 
eksem, eksembehandling og det å leve med sykdommen.

Kunne du tenke deg å bruke en time av din tid på NAAF?
Ja!  Som tillitsvalgt bruker jeg mange timer i uka på NAAF. 
Det er med stor glede en kan jobbe for en så god sak. Vi 
representerer en stor andel av befolkningen, så det er godt 
å kunne ta i et tak.

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt engasjement på?
Åhhhh ----- det meste. Men skal jeg trekke fram noe  
spesielt, så vil det vel ikke overraske noen at jeg sier barna 
”våre” og inneklimaproblematikken.

VERV 3 MEDLEM

VERV 2 MEDLEM

VERV 1 MEDLEM

Norsk visesang i 
50 år, trippel CD 

(verdi 149,-)

Ane & Bronky bok + lydbok 
(verdi 150,-)

Pollennett 
(verdi 329,-)

Jonas lue m/ filter, blå/
mønster voksen  

(verdi 425,-)

Boka «Gode 
råd er grønne» 

(verdi 395,-)

Teknisk treningstrøye m/ 
logo, finnes i S-XL, oppgi 
ønsket strl i beskjedfeltet 

(verdi 149,-)

Eksemhansker av bambus 
for barn, finnes i strl 1-2 år, 
3-4 år, 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år, 

oppgi ønsket strl i 
beskjedfeltet (nyhet, 

tilgjengelig fra ca 1/12)

Ane & Bronky DVD 
«Trikset»  

(verdi 150,-)

Sterisol sensitiv hudpleie, 
pakke med åtte enheter 

(verdi 790,-)

Les om vervepremier og legg inn din verving på www.naaf.no/medlem

Respro Allergimaske, 
finnes i strl S-XL, oppgi 

ønsket strl i beskjedfeltet 
(verdi 525,-)

Princess Gull dunpute  
(verdi 699,-)

Verv et
medlem!
Hvis alle medlemmer verver ett medlem hver,  
blir NAAF stor nok til å bli tatt enda mer på alvor.  
Vil du være med oss å verve flere medlemmer?  
Sammen skal vi gjøre Norge friskere! 
Vi har mange medlemsfordeler og fine  
vervepremier! 
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. 
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90% av tiden oppholder vi oss innendørs, og en stor 
del i egen bolig. Det er viktig at inneluften vi puster 
inn er ren og frisk. Moderne boliger leveres med 
balansert ventilasjon. I en bolig med balansert 
ventilasjon tilføres ren og frisk luft. Filter på inntaks-
luften stopper forurensninger som pollen, støv og 
partikler. Samtidig trekkes forurenset og fuktig luft ut 
av boligen. Omtrent 80% av 
varmen i inneluften gjen-
vinnes ved at luften på vei 
ut overføres til den kalde 
luften på vei inn i boligen.

Husk å bytte 
nedsmussede filter
For å sikre tilførsel av ren 
og frisk luft innendørs er det viktig å bytte filteret 
i luftebehandlingsaggregatet. Med Flexit filter-
abonnement får du tilsendt filter direkte hjem til deg i 
posten. Les mer på www.flexit.no.

Alle har rett til ren og frisk luft 

Du vil vel ha ren og frisk luft?

Med balansert ventilasjon fra Flexit får 

du ren og frisk luft innendørs. Samtidig 

sparer du kostnader til oppvarming.

Balansert ventilasjon gir sunt 
innemiljø og energisparing

Flexit sentralstøvsuger

Flexit sentralstøvsuger gjør renholdet enkelt og er 
blant markedets beste. Det skadelige finstøvet blåses 
ut av huset. Alle modellene har stor kapasitet og er 

svært stillegående. Installering av 
sentralstøvsuger gjøres enkelt i både 
eksisterende og nye boliger. 

Les mer på www.flexit.no

F O R  E T  S U N T  I N N E M I L J Ø
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Anti IgE-behandling har de senere årene vist seg å gi svært gunstige resultater i  
behandling av allergisk astma. Men på grunn av prisen er denne medisinen  
foreløpig kun tilgjengelig for de sykeste pasientene.

Effektiv astmabehandling  
forbeholdt noen få
tekst / Camilla G. Laxton  foto / Colourbox                

Anti-IgE-behandling er per i dag 
forbeholdt en begrenset pasientgruppe, 
nemlig de med diagnosen alvorlig  
allergisk astma. Professor Leif Bjermer 
har likevel stor tro på at denne terapi-
formen en dag vil bli tilgjengelig for  
en større pasientgruppe. 

AstmaAllergi møter den svenske 
professoren på det ærverdige Royal Col-
lege of Physicians i London. Her skal han 
delta på et medisinsk lanseringsmøte – 
og dele av sin mangeårige erfaring som 
astma- og  allergiforsker. 

Immunforsvaret reagerer
Bjermer forklarer at ved allergisk astma 
spiller antistoffet Immunoglobulin E 
en sentral rolle. IgE er en del av vårt 
normale immunforsvar, som er utviklet 
for å beskytte kroppen mot inntrengere. 
Hos allergikere reagerer immunforsva-
ret imidlertid feil og settes i beredskap 
også mot ufarlige substanser, nemlig 
allergener. 

Allergisk astma er en lidelse som 
stadig blir mer utbredt i den vestlige 
verden, også   i Skandinavia: Vi ligger 
faktisk i det øvre sjiktet av tabellen på 
verdensbasis.

– Ved allergisk astma har du ett eller 

flere definerbare allergen som du vet at 
du er allergisk mot. Eksponering overfor 
allergenet leder til sykdom som astma 
eller rhinitt. Ikke-allergisk astma  er 
derimot et mer komplekst bilde. Man 
har innslag av samme type mønster når 
man undersøker  vevsprøver, men det 
er ikke like tydelig ved allergitester og 
blodprøver, sier Leif Bjermer.

– Astma hos barn er nesten  alltid 
allergisk astma, mens det hos voksne er 
mer sammensatt. Takket være fors-
kningsforsøk vet vi at det er to faktorer 
som skal til for at barn utvikler astma: 
Det ene er at de pådrar seg virus i 
bronkiene som fører til inflammasjon. 
Dersom de i tillegg får allergisk sensibili-
sering, vil det, dersom dette mønsteret 
gjentar seg, kunne lede til utvikling av 
astma. Blant de som får virusindusert 
bronkiolitt som barn kan det se ut som 
at kun de med allergisk sensibilisering 
fortsetter å utvikle astma som tenårin-
ger, mens de som ikke har allergi vokser 
av seg astmaen sin, forklarer Bjermer , 
som til daglig er overlege ved enheten 
for lunge-og allergiforskning ved Lund 
Universitetsjukhus i Sverige. 

Medisin uten bivirkninger
De senere årene har anti-IgE-behand-
ling, også kjent som Omalizumab eller 
Xolair®, vist seg å gi gunstige resultater 
ved allergisk astma.

– Xolair®  er utviklet for å forhindre 
den allergiske reaksjonen ved å reduse-
re nivået av frie IgE-molekyler. Medi-
kamentet er utviklet på mus i laborato-
rieforsøk. Ved sofistikert  ingeniørkunst 
har man så byttet ut de delene som 
er spesifikke i forhold til mus og satt 
inn det menneskelige i stedet. Derfor 
fungerer det bra og gir ingen reaksjoner. 

Immunoglobulin E:
........................................................................                     

Immunoglobulin E (IgE) er et antistoff 
som normalt finnes i lav konsentrasjon 
i blodet. Konsentrasjonen stiger ved 
parasittinfeksjon og ved IgE-allergi.
IgE kan bindes til reseptorer på  
mastceller og utløse allergi. 

Kilde: www.wikipedia.org

Det er en veldig ”snill” medisin - det er 
faktisk sjelden man ser noen bivirknin-
ger, sier professoren.

I følge Bjermer er behandling av 
astma ingen nymotens oppfinnelse. 
Selv for 5000 år siden brukte kineserne 
tradisjonell urtemedisin for å behandle 
denne lidelsen. Senere studier har vist 
at den aktive ingrediensen i urten ma-
huang var efedrin, som er et sentral-
stimulerende middel. 

På 1940-tallet ble en nær slektning av 
adrenalin, nemlig isoprenalin, utviklet. 
Deretter skjedde det en utvikling mot 
mer selektive bronkieutvidende medi-
kamenter. 

Kortisonens inntog
På 1970-tallet skjedde det så en dra-
matisk forandring innenfor astmafeltet. 
Da ble fokuset rettet mot inflammasjon 
fremfor bronkiespasmer. Inflamma-
sjonsdempende kortisonbehandling 
har sammen med muskelavslappende 
preparater vært selve grunnlaget i ast-
mabehandling de siste 30 årene. 

– Problemet med kortison er at det er 
veldig ”bredt” pluss at det er vanskelig å 
nå de mindre delene av luftveiene, med 
mindre man gir det som tablettform. 
Men med tabletter kan man få  bivirk-
ninger som tynn, skjør hud, hudblødnin-
ger og beinskjørhet, sier Bjermer.

Han understreker at det fortsatt er 
en stor pasientgruppe som ikke oppnår 
tilfredsstillende behandlingseffekt.

– Den opprinnelige ambisjonen, nem-
lig å kunne lindre astma med kortison, 
har delvis kommet til kort. I dag vet vi 
at remisjonsfrekvensen blant voksen-
debuterende astma er mindre enn én 
prosent uansett om vedkommende har 
fått behandling eller ikke. Inhalasjons-
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Allergisk astma:
........................................................................                     

Astma er en kronisk betennelses- eller 
irritasjonstilstand i luftveiene. Dette 
gir en overfølsomhet i luftveiene som 
kan føre til gjentatte episoder med 
hoste, tetthet i brystet, tung pust eller 
surkling, særlig om natten eller tidlig 
morgen. Mellom episoder med  
forverring kan pusten være normal.
Allergisk astma utløses gjennom en 
allergisk reaksjon som man får dersom 
man er overfølsom mot enkelte stoffer 
(allergener). Ved astma er det oftest 
pollen, pelsdyr eller midd som gir 
besvær. 

Kilder:  
www.naaf.no  
www.astmaoallergiforbundet.se

behandling ser heller ikke ut til å kunne 
forhindre redusering av lungefunksjo-
nen over tid. Detkan tyde på at visse 
deler av den vevsforvandlende proses-

sen ikke påvirkes av kortison, sier han. 

Eksklusiv prislapp
Mens anti-IgE-behandling etterhvert er 

blitt en relativt utbredt og populær be-
handlingsform i USA, er den i Norge og 
EU gjerne forbeholdt en liten pasient-
gruppe med diagnosen alvorlig astma. 
Haken med denne effektive terapifor-
men er nemlig at den har en svært så 
eksklusiv prislapp.

– Det du gjerne vil oppnå med et 
preparat, er en dramatisk effekt. Men 
slik det er i dag, får jeg ikke gi anti-IgE-
behandling til en pasient med moderat 
astma, selv om det ville føre til at han 
blir helt frisk. Xolair® er kun forbeholdt 
pasienter som har alvorlig astma og 
som man ikke vil oppnå samme effekt 
med. Det er synd, sier Bjermer.

Han har likevel tro på at anti-IgE-
behandling etterhvert vil bli et utvidet 
behandlingstilbud:

– Biologisk ingeniørkunst koster pen-
ger. Det er det samme som da insulinet 
først kom på markedet og var fremstilt 
fra bukspyttkjertel hos svin. De første 
som fikk sprøyte med insulin, var jo 
bare de som hadde alvorlige tilfeller. 
Mens nå kan alle diabetikere få insulin, 
uansett alvorlighetsgrad, for nå er det 
blitt så tilgjengelig. Den samme utvik- 
lingen vil nok skje med anti-IgE- 
behandling - man må bare ta tiden til 
hjelp, sier han. /



40  /  Astma Allergi 1 2013

KenkoAir® Purifier har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter), 
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et 
område på nesten 30 kvadratmeter. 

Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener  
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, støv og støvmidd.  
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige 
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles  
ren ionegenerering.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454  
eller NORsupport@nikken.co.uk.

www.nikken.eu

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Et rom med kun 0,0005 %  
forurensningspartikler i luften?

Hver fjerde nordmann vasker aldri dyner og puter, ifølge en 
undersøkelse utført av analyseinstituttet YouGov Zapera i 
samarbeid med Jysk. Det gjør at disse trolig deler seng med 
langt flere midd enn de liker å tenke på. Husstøvmidden trives 
nemlig best i sengen din. Dersom du ikke vasker dynen din på 

fem år, vil 10 prosent av innholdet være midd og støv. For å 
unngå dette bør du vaske putene fire ganger i året, og dynene 
minst en gang i året. Midden drepes når du vasker på 60 gra-
der.  Det er også viktig å ha god utlufting på soverommet og 
holde temperaturen under 18 grader. 

Barn og astmamedisiner er ikke alltid like greit. Astma- og Allergiforbundet i  
Trondheim jobber derfor med å utvikle appen Blopp for barn med astma.

Blopp – en app for barn

tekst / Bjørnhild Fjeld  foto / Colourbox                                

Blopp står for Barns LegemiddelOPP-
levelser ved bruk av inhalasjonsmedi-
siner. Foreløpig eksisterer appen kun i 
form av flere prototyper, men prosjekt-
leder Elin Bergene håper det om ikke 
alt for lenge vil være mulig å laste ned 
Blopp til smarttelefoner og nettbrett.

– Jeg har selv jobbet i apotek og sett 
at det finnes veldig lite informasjonsma-
teriell som er spesielt for barn. Selv om 
det er barna som skal bruke medisine-
ne, er informasjonen oftest rettet mot 
foreldrene, forteller Bergene.

Hun sier at målet med den nye ap-

pen er at den både skal gi informasjon 
til barnet, påminnelser og avledning. 
Smarttelefoner og nettbrett er svært in-
tuitive i bruk, og Bergene ser for seg at 
barn helt ned i toårsalderen skal kunne 
ha nytte av appen. Målgruppen for pro-
sjektet er barn i aldersgruppen 0 til 6 år 
med lungeinfeksjoner og astma, og som 
derfor må bruke inhalasjonsmedisiner.

Prototypene er utviklet av en gruppe 
helsepersonell og designere i Trond-
heim, i samarbeid med Astma- og  
Allergiforbundet. Prosjektet har fått 
støtte fra Extra-stiftelsen. I BLOPP har 

Noen barn må ta medisiner – nå kommer 
snart appen Blopp som skal gjøre det  
lettere for de som har astma.

Vask dynene en gang i året

man observert og intervjuet barn, for-
eldre, helsepersonell, barnehageperso-
nale og andre med kunnskap om barn. 
Disse møtene har bekreftet viktigheten 
ved å fokusere på informasjon, påmin-
nelser, avledning og belønning av denne 
gruppen barn som i perioder kan finne 
medisineringen livsover- 
gripende. 

Prosjektleder Elin Bergene ser for 
seg at de erfaringene de har gjort med 
barn og inhalasjonsmedisiner, også kan 
overføres til andre medisiner barn må 
ta. Som kjent er medisiner sjelden gøy å 
ta, enten det kommer i mikstur,  
tablett eller sprøyteform. Bergene  
mener man i det lengste bør unngå 
situasjoner der man må holde fast  
barnet og tvinge det til å ta medisiner. 
Hun håper at den nye appen i større 
grad vil gjøre at barnet forstår hvorfor 
medisinene må tas, og også å for- 
berede barnet på det som skal skje. /
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KenkoAir® Purifier har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter), 
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et 
område på nesten 30 kvadratmeter. 

Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener  
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, støv og støvmidd.  
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige 
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles  
ren ionegenerering.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454  
eller NORsupport@nikken.co.uk.

www.nikken.eu

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Et rom med kun 0,0005 %  
forurensningspartikler i luften?
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Har du noen av symptomene på dårlig innemiljø?

Våkner du i frisk luft hver morgen? 

Anbefalt  av  Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet

815 48 250 eller innemiljo@anticimex.no

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

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

renom
m

e.no

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

På Innemiljøsjekken 
kontrollerer vi:

• Fuktkilder
• Muggsopp
• Ventilasjon
• Luftfuktighet
• Fuktighet i utvalgte 
   konstruksjoner
• Temperatur
• Radon
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Har du noen av symptomene på dårlig innemiljø?

Våkner du i frisk luft hver morgen? 

Anbefalt  av  Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet

815 48 250 eller innemiljo@anticimex.no

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

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

renom
m

e.no

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

På Innemiljøsjekken 
kontrollerer vi:

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

– ”Bare en liten bit, jeg tåler ikke  
gluten”.

Eller:
– ”Det skulle jeg gjerne, men jeg kan 

ikke spise melkeprodukter”.
Hørt det før? Vel, det blir stadig flere 

som mener de ikke tåler enkelte matva-
rer. Gluten, melk og enkelte typer frukt 
og grønnsaker er de vanligste årsakene 
til at mange mener de har en allergi. 
Men om du spør nærmere, vil du opp-
dage at det er mange som har stilt sin 
egen diagnose. Mageproblemer, ubehag 
i munnhule og svelg eller kløe kan være 
utgangspunktet for at mange utelukker 
matvarer fra kostholdet sitt. Dessverre 
er det en del av disse utelatelsene som 
er helt unødvendige. For det er rett og 
slett noen myter som har klart å eta-
blere seg som sannheter.  

Trender styrer
Mange av de ”allergiene” som folk 
mener at de har, stammer fra trendene 
på matfronten. For noen år siden kom 
den eldgamle kornsorten spelt tilbake 
på markedet og plasserte seg i folks 
bevissthet som noe av det mest sunne 
man kunne spise. Ikke lenge etterpå var 

Hver fjerde nordmann mener de har en eller annen form for matallergi.  
I realiteten er det kun 1-2 prosent som har en matallergi som kan etterprøves. 

Stiller sin egen  
allergidiagnose
tekst / Morten Øverbye  foto / Colourbox                            

det en del som begynte å si at de ikke 
tålte gluten, så de kunne bare spise 
spelt. 

– Spelt er en gammel type hvete, 
men den inneholder gluten akkurat som 
moderne hvete, sier fagsjef matallergi 
Helle Stordrange Grøttum i Astma- og 
Allergiforbundet. 

Hun rydder opp i terminologien, 
– De som har cøliaki eller hveteallergi 

må holde seg helt unna hvete, rug, bygg 
og vanlig havre, men også spelt. 

Fagsjefen tror imidlertid at noen opp-
lever mer ubehag enn andre ved ulike 
typer matvarer. 

– Noen opplever at spelt er bedre for 
fordøyelsen og at de dermed har det 

bedre når de bytter ut moderne hvete 
med spelt. Men disse er allikevel ikke 
allergiske overfor hveteprotein, det vil 
si gluten.  

Uryddig terminologi
I undervisningen sin har Stordrange 
Grøttum påpekt at det er forskjell på 
allergier og matoverfølsomhet. 

– Allergi betyr å reagere annerledes. 
Når kroppen utsettes for et allergen, for 
eksempel melk, er det en inntrenger i 
kroppen som setter i gang produksjon 
av antistoffer som igjen utløser aller-
giske reaksjoner som for eksempel pus-
tebesvær, utslett eller mageproblemer. 

Om man har en allergi vil allergener 
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kunne gi straksallergiske reaksjoner og 
det kan gi anafylaktisk sjokk. Selv en 
liten mengde allergener kan utløse en 
reaksjon. Ved en intoleranse eller en 
overfølsomhet vil reaksjonene komme 
langsommere. 

– Årsakene kan også være mange, og 
ikke så lett å påvise. Det er ofte meng-
deavhengig, og sjeldent en livstruende 
reaksjon. 

Men om man ikke helt vet om man 
har en allergi eller en overfølsomhet, 
er det selvfølgelig ikke så lett å holde 
tunga rett i munn, heller. Noen kan for 
eksempel si at de har melkeallergi, men 
at de kan spise yoghurt. Det er en sann-
het med modifikasjoner. Da er det mest 
sannsynlig  en laktoseintoleranse det er 
snakk om. 

– Da kan man tåle litt melk i maten, 

Hvordan stille allergidiagnose?
........................................................................                     

Riktig diagnose er viktig for at behand-
lingen skal bli best mulig. Ta kontakt 
med din lege hvis du tror at du har 
allergi.  Hvis undersøkelse foretas 
mens plagene er akutte, som for 
eksempel ved høysnue, kan funnene 
være ganske typiske for allergi. En 
vanlig legeundersøkelse kan ofte ikke 
avdekke om det dreier seg om allergi, 
hyperreaktivitet, uspesifikk kjemisk 
overfølsomhet eller noe annet. Da 
trengs det spesielle allergitester i form 
av blod- eller hudtester (prikktest eller 
lappetest). Antihistaminer skal ikke 
tas de siste syv døgn før hudtesting da 
disse kan hemme testreaksjonen. Det 
er svært viktig at leger som forordner 
blodprøver i diagnose av allergi også 
kan tolke resultatene.  Ingen allergi-
test er 100 % pålitelig. Det er fullt mu-
lig å ha allergi uten at allergitestene 
slår ut eller visa versa. Derfor er syke-
historien aller viktigst i kartlegging av 
allergi. Det er ingen nedre eller øvre 
aldersgrense for å ta en allergitest.

Hvordan få utført test?
........................................................................                     

Ved mistanke om allergi skal fastlegen 
kontaktes. Noen fastleger utfører 
selv tester eller man får en henvis-
ning til spesialist. Gjennom nettstedet 
”Fritt sykehusvalg Norge” og et gratis 
telefonnummer, 800 41 004 kan en 
få informasjon om mulighetene til å  
velge utrednings- og behandlingssted 
. Gjennom dette nettstedet, får du 
relevant informasjon.  
Se www.sykehusvalg.net.

spesielt lagret ost og visse typer syrne-
de melkeprodukter, påpeker Stordrange 
Grøttum.   

Bør kontakte lege 
Hvor mytene kommer fra, er ikke så lett 
å si. Men selvdiagnostisering er alltid en 
utfordring, spesielt om man fjerner mat-
varer fra kosten. 

– Hvis man fjerner den ene matvaren 
etter den andre kan man ende med et 
unødig strengt kosthold og gå glipp av 
viktige næringsstoffer. I verste fall kan 
man overse en annen alvorlig diagnose, 
sier fagsjefen i NAAF.

Dersom man har vedvarende plager 
er det viktig å kontakte lege for utred-
ning. For om det ikke er allergi eller 
overfølsomhet er det jo en årsak til at 
man ikke har det bra.

– Og den må man prøve å finne. Det 
er en del intoleransetester på markedet 
for analyse av blod, hår, avføring og 
urin. For at en test skal være pålitelig 
må den være vitenskapelig dokumen-
tert, det vil si vise det den lover å vise 
på en stor gruppe testpersoner. Slik 
dokumentasjon foreligger dessverre 
ikke, og nettopp derfor er det vanske-
lig å stille en intoleransediagnose, sier 
Grøttum. 

Merkelige myter
En ting er helt sikkert; Mytene kan være 
grobunn for helt unødvendige misfor-
ståelser. Det er for eksempel blitt sagt 
at fiskeallergikere ikke kan spise kylling 
fordi kylling er fores med fiskefôr. Fag-
sjefen sier at dette ikke er tilfelle. 

– Det stemmer ikke. Det fisk, kylling 
og andre dyr spiser, går ikke over i kjøt-
tet.  

Blant de som opplever at det er noe 
de ikke tåler, men som kanskje ikke har 
fått sjekket det ut ordentlig, lever det 

også en del forestillinger som både kan 
motbevises og sette ”allergikeren” i et 
dårlig lys. For har du hørt om han som 
skryter av at hunden hans er allergifri? 

– Det er ingen studier som viser at 
enkelte raser er mer eller mindre al-
lergifremkallende. Men enkeltpersoner 
kan oppleve at de er mer tolerante 
overfor sin hund eller visse raser, sier 
Stordrange Grøttum. 

– Det finnes per i dag ingen hunde-
rase som kan sies å være allergisikker, 
eller en såkalt allergihund. /
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Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:

- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Rask til å forstøve
- Batteri eller nettdrevet
- Klar for munnstykke eller maske

Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions

Philips Norge AS 
Home Healthcare Solutions
Solheimveien 62, 1473 Lørenskog
Postboks 410, 1471 Lørenskog

Telefon +47 67980100
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avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE   -   Tlf. 71 21 40 00

Grenland
Dyrepensjonat

3729 SKIEN
Tlf. 35 54 54 88

Renholds
Ekpressen AS

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 75 55

Inter Revisjon
Gjøvik AS
2815 GJØVIK

Tlf. 61 18 90 90

Din Kjøreskole AS
 3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Husfliden AS
2815 GJØVIK

Tlf. 61 13 42 40

Foss
videregående skole

0554 OSLO
Tlf. 23 22 67 70

Skogmo Videregående Skole
Kjørbekkdalen 11, 3735 SKIEN

Tlf. 35 50 32 00

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Malermestrene
Indre Østland AS
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Kjell Arne
Schjørn AS

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

JIB Service AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 476 83 385

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Østo
Ortopedisenter AS

 2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Rica Arctic Hotel
 9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 59 00

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Lofoten
Sparebank
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

ABC Aut.
Kjøreskole AS

6413 MOLDE
Tlf. 71 25 30 15

Røn VVS AS
2960 RØN

Tlf. 61 34 44 15

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Hommersåk
Bil AS

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Fannefjord
vidaregåande skole

6412 MOLDE
Tlf. 71 24 90 90

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

KRAGERØ
Dalanveien 22
3770 Kragerø
Tlf. 35 98 66 66
Åpent: 7-17 (9-14

Novikveien 47
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 65 33 00
www.sandnessjoen.vgs.no

Edv Køhn Bok og Papirhandel AS
Avd Tuven Libris

3676 NOTODDEN   -   Tlf. 35 01 34 30

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Bodø
videregående skole

 8041 BODØ
Tlf. 76 65 15 00

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

Rana
Bilservice AS
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Harstad
Sparebank
9481 HARSTAD
Tlf. 77 00 28 00

8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

9265 TROMSØ
Tlf. 76 11 16 15

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 13 33 00

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

 1539 MOSS
Tlf. 69 25 11 15

Bilxtra Askim
1811 ASKIM
0614 OSLO

Tlf. 69 88 84 00

Joker Austmarka
2224 AUSTMARKA

Tlf. 62 82 82 21

Rana Gruber AS
 Mjølanv. 29

8622 MO I RANA
Tlf. 75 13 73 00

Geilov. 3580 GEILO
Tlf. 32 09 12 30/50

Centrum Bil DA
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Nordlysbadet
Alta KF

Tlf. 78 45 50 00
www.nordlysbadet.no

Auto-Glass AS
Avd. Drammen Nord

 3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

0181 OSLO  -  Tlf. 02 390

Voss Olje
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Finnmark
Entreprenør AS

9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Byggmester
Tom L. Hansen

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

Friis
Arkitekter AS

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

Sweco Norge AS
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Apotek 1 Askim
Tlf. 69 84 41 40

Hverdager 10-20 -
Lørdager 10-18

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Norsk Hussopp
Forsikring
1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 90 00

TINE Meieriet
Tretten

2635 TRETTEN
Tlf. 03 080

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

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

Salong
Evy Frantzen

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

MØBLER
ENGROS
EGERSUND

TLF. 51 49 42 00

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS
 6727 BREMANGER

Tlf. 57 79 13 08

Din Kjøreskole AS
 3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Autolakk A/S
1529 MOSS

Tlf. 69 26 28 50

Vitusapotek Notodden
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Go Helse
Kirkenes

9915 KIRKENES
Tlf. 78 99 00 99

2007 KJELLER
Tlf. 66 93 65 00

Ekra Gartneri
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Fabelaktiv
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 58 00

Villa Skaar AS
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

Lyngen Rør
Eidebakken

9069 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 02 53

Kirkenes
Byggservice AS

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

Åndalsnes
Bilverksted A/S

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 00 40

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

9296 TROMSØ - Tlf. 77 78 80 00

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Gulv og Tak AS
4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

0111 OSLO
Tlf. 22 47 72 30

ANONYM
STØTTE
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... for et bedre inneklima

Tromsø
kommune

Forebyggende helsetjenester
 www.tromso.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no
www.sarpsborg.com

Alstahaug
kommune

www.alstahaug.kommune.no

Bygland
kommune

www.bygland.kommune.no

Eigersund
kommune

Levekår
 www.eigersund.kommune.no

Farsund
kommune

www.farsund.kommune.no

Loppa
kommune

www.loppa.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy-mr.kommune.no

Os
kommune

www.os.kommune.no

Randaberg
kommune

www.randaberg.kommune.no

Siljan
kommune

www.siljan.kommune.no

Meråker
kommune

www.meraker.kommune.no

Sigdal
kommune

www.sigdal.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Gildeskål
kommune

www.gildeskal.kommune.no

www.austrheim.kommune.no

www.ostre-toten.kommune.no www.elverum.kommune.no

Båtsfjord
kommune

www.batsfjord.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
 www.fedje.kommune.nowww.re.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

www.rana.kommune.no

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no

ANONYM
STØTTE

Fjelltur til Beitostølen

Moss og Omegn Astma- og 
Allergiforening har fått tildelt 
frifondsmidler fra NAAF sen-
tralt, og vil i den forbindelse 
invitere til fjelltur for barne-
familier. Turen til Beitostølen 
blir arrangert 8. – 10. mars. 
Hver familie kommer seg opp 
på egenhånd. Egenandel kr. 
200,- per voksen. Barn gratis. 

Du kan lese mer om tilbu-
det på denne nettadressen: 
www.naaf.no/no/tjenester/
beitostolen/

Påmelding snarest til 
mossastma@hotmail.com – 
førstemann til mølla.

Plutselig er det din tur – vet 
du hva du skal gjøre? NAAF 
Region Nord har laget en 
instruksjonsfilm om riktig 
bruk av adrenalinsprøyte for 
ungdom.

I Norge selges årlig 34 000 
adrenalinsprøyter – 8 000 
til barn og 26 000 til voksne. 
Adrenalinsprøyte er et le-
gemiddel som brukes av pasi-
enter som trenger adrenalin 
øyeblikkelig ved alvorlige 
allergiske reaksjoner, ofte 
kalt allergisjokk, etter for 
eksempel vepsestikk- eller 
matallergi. Sprøyta skal set-

tes som ”motgift” hvis man 
ved et uhell får i seg noe som 
ikke tåles.

Brukere av adrenalinsprøy-
ter må selv orientere pårø-
rende, barnehagepersonell, 
skolen, arbeidskollegaer osv. 
om at de kan få behov for 
akutt behandling. 

I en akutt situasjon må 
sprøyta settes så raskt som 
mulig. Målet med filmen er å 
ufarliggjøre bruk, minne på 
at man som bruker må sørge 
for å orientere om hvor 
sprøyta ligger, hvor sprøyten 
skal settes og hvordan – og 

Instruksjonsfilm om adrenalinsprøyte

at det er viktig er å stikke 
rask.

Du kan se filmen på NAAFs 

nettsider www.naaf.no, eller 
på YouTube ved å søke på 
”adrenalinsprøyte”.
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En svensk studie viser at 
mye pollen i luften i løpet 
av de tre siste månedene 
av svangerskapet henger 
sammen med en høyere 
risiko for at barnet havner på 
sykehus med astma i løpet 
av det første leveåret, ifølge 
nettstedet Forskning.no.

For sammenhengen mel-

lom pollen, graviditet og 
astmarisiko er det to konkur-
rerende hypoteser: Enten 
kan mye pollenpåvirkning 
mens du fortsatt er i magen 
bygge opp motstanden din 
mot stoffet, slik at du ikke får 
plager. Eller det kan hende 
at mye pollen i starten av 
livet gjør deg overfølsom, og 

dermed øker risikoen din for 
å bli allergisk.

Den svenske studien peker 
imidlertid mot den første 
hypotesen.

Over 110 000 barn født 
mellom 1989 og 1996 i 
Stockholm-området er kart-
lagt i studien, og forskerne 
har skilt ut de barna som ble 

lagt inn på sykehus på grunn 
av astma i løpet av det første 
året. Det gjaldt totalt 940 
barn – altså bare 0,8 prosent 
av barna. Men det viste seg 
at en betydelig andel av de 
som fikk astma, hadde hatt 
mye pollen i luften i slutten 
av svangerskapet. 

Pollen i svangerskapet kan gi barnet astma

Eva Andersen, som også ble 
kalt lyngkvistens mor, har gått 
bort. Hennes innsats for Norges 
Astma- og Allergiforbund er vel 
verdt å minne om nok en gang. 

Inspirert av sanitetskvinnenes 
årlig produksjon og salg av  
fastelavnsris gikk Eva Andersen 
fra Arendal til verket. Sterkt  
allergisk som hun var ønsket hun 
å hjelpe det nystiftede Norges 
Astma- og Allergiforbund. Ideen 
om en liten bukett av røsslyng 
ble unnfanget på en av mange 
turer på hjemstedet, hvor lyngen lyste vakkert fiolett i 
landskapet. 

Eva Andersen ville forsøke å fryse lyngen, for deretter 
å lage adventsbuketter. Disse skulle selges til lokalbefolk-
ningen. Inntekten skulle gå uavkortet til forbundet. 

Lyngen viste seg å tåle frosten godt og eventyret 
kunne begynne. Først i det små og etter hvert med så 

mange som 25 i god samlebånd-
stil – noen plukket, andre bandt 
buketter og til slutt noen som 
frøs ned. Store fruktkasser ble 
brukt og man benyttet kjølelage-
ret til en iskremfabrikant i byen. 
Og alt var frivillig arbeid.

Eva Andersen fikk med seg 
medlemmer i kvinneforeningen 
hun ledet. Datteren, Marit ble 
involvert og fikk med seg sine 
venner. Stadig flere hørte om 
adventsbukettene og ville være 
med på laget. 

Eva Andersen skrev et dikt med en hilsen fra forbun-
det, som ble hengt på buketten. Adventsbukettene ble 
etter hvert en merkevare i Arendal, men fikk utbredelse 
langt utover byens grenser. I 30 år holdt hun på med 
innsatsen og det har bidratt med over én million kroner 
til forbundets forskningsfond.

Lyngkvistens mor  
har gått bort
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Nye rengjøringsprodukter  
anbefalt av NAAF

Rengjøringsmidler er en 
utfordring for allergikere, 
og derfor er det gledelig at 
Colgata-Palmove nå har kom-
met med en serie produkter 
som er så gode at NAAF har 
satt sitt anbefalt-stempel på 
dem. Dette gjelder Ajax Pure 
& Clear Universalspray, som 
er en spray som omdannes 
til mousse når den påføres 
overflaten du skal vaske. Den 
er i tillegg fri for parfyme, og 
det at den blir til en mousse 
gjør at risikoen for irritasjon 
i luftveiene er mye mindre 
enn hvis du bruker vanlig 
rengjøringsspray. I Pure & 
Clear-serien er det også et 
allrengjøringsmiddel fritt for 

parfyme og konserverings-
midler, samt Softlan Pure & 
Clear skyllemiddel til klær. 
Dette gjør at du kan få mykt 
tøy uten å tilføre parfyme og 
fargestoffer.

– NAAFs merkeordning 
skal sørge for at forbrukerne, 
enten de har allergi, astma, 
overfølsomhetsreaksjoner 
eller ei, kan være trygge på 
at de produktene som bærer 
vårt merke er så helsetrygge 
som mulig.  Universalsprayen 
Pure&Clear er et eksempel 
på at produsenten tar for-
brukernes helse på alvor, sier 
Markedskonsulent Torhild 
Fahle i NAAF.

Elever vasker ikke håret
Nordlandet barneskole i 
Kristiansund har innført 
forbud mot å bruke parfyme, 
noe som har ført til at mange 
elever har sluttet å vaske hå-
ret, ifølge lokalavisen Tidens 
Krav. Parfyme og kjemikalier 
skaper ubehag hos mange 
mennesker, og skolen har 
derfor hengt opp lapper 
der det oppfordres til ikke å 
bruke parfymerte produk-
ter. Rektor Harald Møst sier 
det er en henstilling, ikke et 

forbud. Mange av elevene 
har imidlertid tolket det som 
et forbud, og sluttet å dusje 
med sjampo.

– Det er ikke forbud mot 
å vaske håret med sjampo. 
Hvis det er slik at elev-
ene ikke dusjer på grunn av 
plakatene, må foreldrene 
ta ansvar. Da må de sende 
med barna sjampo som ikke 
har parfyme, sier rektor til 
Tidens Krav.

Juletrefest i Bergen
Tradisjonen tro inviterte 
BAAF til juletrefest for barn 
med foreldre søndag 8. 
januar i lokalene til Ber-
gen Døvesenter. Det var 
til sammen 48 barn og 48 
voksne som kom på festen. 
Styret i BAAF hadde bakt og 

ordnet så det ble en veldig 
hyggelig sammenkomst. Det 
var også underholdning for 
barna, gang rundt juletreet, 
god mat og drikke. Til slutt 
kom julenissen med gave til 
alle barna.

Julemøte i  
Sarpsborg Lokallag
29. november avholdt 
Sarpsborg lokallag sitt årlige 
julemøte. I år satte vi ny 
rekord med 50 påmeldte 
medlemmer. Det ble som 
vanlig servert ribbe, medis-
terkaker og julepølse, i tillegg 
til hjemmelaget riskrem. Alle 
koste seg. Det eneste var at 
flere ble litt for mette. Målet 
neste år er at enda flere 
medlemmer har anledning  
til å delta.Styret i SAAF ønsker alle et riktig GODT NYTT ÅR. 



Anti-tobakkskonkurranse i Østfold
Østfold fylkeskommune, 
Østfoldhelsa, Astma- og 
Allergiforbundet  og Inspi-
ria Science Center inviterer 
herved 8. Og 9. klassinger 
i fylket til å ta opp kampen 
mot tobakk og snus. Målet 
med konkurransen er å øke 
elevenes kunnskapsnivå, 
refleksjon rundt tobakk og 
kompetanse på forebygging 
og formidling til medelever 
så de ikke begynner med 
tobakk. Den enkelte lærer 
velger antall timer og hvilke 
fag som benyttes (f.eks. 
naturfag og norsk). Bruk 
gjerne naturvitenskapelig 
metode. Elevene setter opp 
hypoteser og undersøker hva 
som virker forebyggende på 
ungdommer i 2013. Du som 
lærer setter agendaen for 
hvordan dette skal gjen-
nomføres. Det eneste vi 
trenger er at sluttbidraget 
blir filmet og sendt inn. Blir 
det en aktivitet? En dans? Et 
foto? En sang? En film? En 

pressekonferanse? Et maleri? 
En tegneserie? Dere bestem-
mer! 

En jury vil vurdere bidra-
gene ved hjelp av filmene 
klassene sender inn. Vin-
nerklassen får FRIprisen 
2013, en pengegave på 3000 
kroner. I tillegg ønsker Inspi-
ria å benytte seg av bidraget 
i fremtidig undervisning og 
invitere klassen til vår nye 
vandreutstilling «Move and 
play» i juni. 

Konkurranseperiode er 
fra 1. februar til 1. Mai, og 
utdeling av FRIprisen til vin-
nerklassen skjer på Verdens 
tobakksfrie dag 31. mai.

For å melde på klasse, 
sender klassens lærer epost 
til post@inspiria.no innen 
15.feburar 2013. Ferdig 
filmbidrag sendes til INSPIRIA 
science center, Bjørnstadvei-
en 16, 1712 Grålum. Innleve-
ringsfrist 1.mai 2013.

  Ingen løsemidler

  Ingen malingslukt

  Ingen skadelig
      avdamping

  Ingen løsemidler

  Ingen malingslukt

  Ingen skadelig
      avdamping

VERDENS MEST 
HELSEVENNLIGE 
MALING.
– trygg fra første strøk

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

*

NAAF Region Nord (Troms og Finnmark) har flyttet 
kontoret. Ny adresse er: Løkkeveien 4, 9510 Alta.

Ny adresse
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– Vår konklusjon er at 
frykten for astma og allergi 
ikke skal bestemme om en 
familie skal skaffe seg et 
kjæledyr når en ny verdens-
borger blir født. Det er et 
viktig budskap, sier Karin C. 
Lødrup Carlsen, barnelege 
og professor ved Oslo uni-
versitetssykehus og Univer-
sitetet i Oslo. Carlsen er en 
av Norges fremste eksper-
ter på astma og allergiske 
sykdommer hos barn. 

Positivt budskap
Skal, skal ikke ha en hund eller katt? 
Spørsmålet har forårsaket utallige 
familiediskusjoner.

– Når det blir født en ny baby i en 

En ny studie viser at det ikke 
er noen større fare for at barn 
utvikler allergi eller astma selv 
om de har kjæledyr i huset. 

Kjærlig velkomst til  kjæledyr

tekst / Katharina Dale Håkonsen   foto / Colourbox

allergidisponert familie, har 
det lenge vært usikkert om 
de kan ha kjæledyr. Det har 
vært en frykt knyttet til at en 
eventuell hund eller katt kan 
føre til utvikling av allergi 
hos den nyfødte. Den fryk-
ten er borte med den nye 
studien, sier Carlsen.

Hun er en av forskerne 
som dokumenterer at det 
verken er økt eller redusert 
risiko for astma og allergisk 
rihinitt med kjæledyr i hjem-
met. Studien er basert på 
data fra 20 000 europeiske 

barn fulgt fra fødsel til skolealder. 
– Det ser ikke ut som om dyrehold 

hos spedbarn i allergidisponerte 
familier spiller noen rolle for utvikling 

av astma og allergi senere i livet, sier 
professoren. 

Fram til i dag har spriker ekspertenes 
rådgivingen mye. Det gjør allergidispo-
nerte familier usikre. 

– Det varierer veldig hvilke råd man gir 
i dag. Det var også årsaken til at vi ønsket 
et vitenskapelig grunnlag for å vite om vi 
skal gi spesielle råd, sier Carlsen. 

Unngå det som gir allergi
– Når det gjelder personer som er  
allergiske mot et bestemt dyr, er vårt 
klare råd at de ikke skaffer seg det dyret, 
sier forskeren. 

Kjæledyr gir mye glede og står ofte 
på ønskelista til barn. Noen er allergiske 
mot et dyr og drømmer om kose med et 
annet som kanskje ikke gir allergi. Det 
er vanskelig å forutsi hvilke dyr du vil 

Karin C. Lødrup  
Carlsen er Norges 
fremste eksperter  
på allergi hos barn.
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Kjærlig velkomst til  kjæledyr

Dyreallergi:
........................................................................                     

De aller fleste pelsdyr kan utløse aller-
giske reaksjoner. Mennesker reagerer 
på allergener (proteiner) i dyrenes 
urin, avføring og talg- og spyttkjertler. 
Allergenene er små luftbårne partikler 
som blander seg med annet støv i 
luften. Når luften pustes inn, kan det  
gi allergiske reaksjoner. 

Symptomer på dyreallergi:
........................................................................                     

l Allergisk rihinitt, også kalt  
 høysnue 
l Astmaplager 
l Forverring av eksem 
l Noen kan reagere med  
 elveblest

reagere på. For å utvikle allergi, må 
du først ha vært i kontakt med det 
bestemte allergenet. Det kan også ta 
tid før allergisymptomene viser seg. 

– Personer som er allergiske mot for 
eksempel katt, har et immunforsvar 
som reagerer på allergener. Det er 
likevel ikke sikkert de får en allergisk 
reaksjon mot hund eller annet pelsdyr  
i huset, sier Carlsen. 

Kompetent rådgivning 
Før allergikere går til anskaffelse av dyr 
råder professoren dem til en grundig 
utredning av en allergolog eller en lege 
som er kompetent innen allergiske 
sykdommer. For å fastslå om man har 
allergi mot et dyr, kan blodprøve eller 
prikktest utføres. Hvis det allerede 
foreligger allergi mot dyrearten, vil en 

slik test være positivt. Men det går også 
an å være allergisk sensibilisert for et 
dyr uten å ha noen symptomer, altså at 
testen er positiv uten at det foreligger 
symptomer på allergi. 

– Det viktig at personer som ønsker 
å anskaffe seg et dyr er forberedt på at 
hvis de får allergiske reaksjoner, må de 
kvitte seg med kjæledyret. 

Husdyr gir mindre allergi
På gårder i Mellom-Europa er det tett 
kontakt mellom dyr og mennesker. Det 
slår positivt ut.

– Det er veldokumentert at de som 
er oppvokst på gårder med husdyr og 
i et rikt mikrobiologisk mangfold har 
redusert risiko for å utvikle astma og 
allergi, sier Carlsen. 

Det er ikke klart hvorfor barn opp-

vokst på slike gårder har lavere fore-
komst av allergi og astma, men det er 
sannsynlig at tett kontakt med husdyr 
fører med seg eksponering til en rekke 
ulike bakterier og andre mikroorga-
nismer som påvirker immunforsvaret 
i retning av å tolerere miljøet, fremfor 
å utvikle allergi. Dette forskes det mye 
på rundt i verden i dag.  

Livslykke og allergifrisk
Allergikere skal ha færrest mulige be-
grensninger i livene sine. Det var også 
tema på fjorårets Allergifrisk-konferan-
sen, Voksentoppseminaret i samarbeid 
med Helsedirektoratet.

– Dersom livslykken til en jente som 
er allergisk mot katt, er å ri hest må 
hun gjøre det som gjør henne lykkelig 
så lenge hun tåler det, sier Carlsen. /

Selv om et familiemedlem har allergi, er det 
ingen ting i veien for å skaffe seg hund, så 
lenge det ikke dreier seg om dyreallergi.
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Beitostølen er noe av det vakreste Norge har å by på. Nærmest som en liten alpelandsby 
ligger den med utsikt mot de snødekte toppene i Jotunheimen. Du kan starte fantastiske 
fotturer rett utenfor døren, eller ta små avstikkere til mer kjente turer som Besseggen. 
Om ikke lenge kommer dessuten snøen, og da åpner skianlegget.

Opplev den norske fjellheimen

NAAF tilbyr overnatting i nyrenoverte selvholdsleiligheter  
(4-8 sengeplasser) til usedvanlig lave priser. Svømmebasseng 
og treningssenter er gratis for NAAF-medlemmer. Beitostølen 
har både Vinmonopolet og butikker med stort utvalg.

Priser fra kr 595 per døgn per leilighet, 
les mer på www.naaf.no/beito

Kjære alle NAAFere!
Frisk luft er sunt – eller er det 
ikke det? Vi nordmenn vokser 
opp med at frisk luft er sunt 
og godt for det meste. Hvor 
mange barn har ikke fått høre 
at de må komme seg ut i frisk 
luft og ikke sitte inne. Men 
det gjelder dessverre ikke 
over alt.

Utelufta mange steder i 
Norge er dessverre ikke alltid 
sunn lenger. Og nå på vinte-
ren er det «sesong» for dårlig 
luft. Byene Bergen og Oslo ser 

vi stadig omtalt i media som verstinger når det gjelder uteluft. 
Disse to byene ligger geografisk i gryter og når skydekket  
legger seg blir forurensningen liggende under, og blåser ikke 
bort. Luftforurensningen er ikke bare begrenset til Bergen  
og Oslo dessverre. Det gjøres også luftmålinger i andre byer  
og steder som har lignende problemer.

Hva skal vi så gjøre med denne forurensningen, og hvordan 
skal vi leve med den? Noen tiltak må nødvendigvis våre politi-
kere og myndigheter gjøre, noe kan Astma- og Allergiforbundet 
gjøre og noe både kan og må vi som enkeltpersoner gjøre. 

Politikerne må de sørge for at de vedtak som er gjort  

overholdes. Det er for lenge siden vedtatt nasjonale mål;  
disse har vært overskredet en rekke år, uten nevneverdige 
konsekvenser. Her ønsker vi vedtak straks! Dieselbilene er verst 
for luftforurensningen, derfor ønsker vi tiltak som reduserer 
dieselbruken drastisk. Astma- og Allergiforbundet har jobbet 
lenge og iherdig med politisk påvirkningsarbeid i denne saken. 

Vi som enkeltpersoner kan også gjøre mye. Vi kan påvirke 
politikere, familie, venner og bekjente. Og selvsagt selv la 
være å kjøre dieselbil. Å bytte ut gamle vedovner til moderne 
rentbrennende er også et viktig tiltak. I tillegg må vi da våre 
forholdsregler når lufta er som verst. Da gjelder det å holde 
seg mest mulig innendørs, og gjerne rømme byen om man har 
mulighet til det. Vi må jo på jobb, i barnehage og på skole, men 
da gjelder det å få til transport som gjør at oppholdet utendørs 
blir kortest mulig. Ikke enkelt, men når øynene renner  
og pusten går tungt, så blir man oppfinnsom. 

Og så er det faktisk slik at det ikke bare er astmatikere og 
allergikere som har behov for bedre uteluft. Ingen andre har 
heller godt av å puste inn denne «grøten», særskilt ikke barn  
og unge. Så kampen for renere uteluft er til gavn for alle, 

uavhengig av rennende øyne og astmapust.

hjørne
Forbundslederens

Hilsen forbundsleder  

Anne Ombye

SUKSESSEN
   FORTSETTER

Alle støvsugere, både 
tradisjonelle og sentral-
støvsugere, 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.

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

Vorwerk Tiger var vår store salg-
suksess i 90-årene. Den satte nye 
standarder for støvsugere og brakte 
enorm anerkjennelse til Vorwerk. 
Nå er den tilbake i 
sterkt modifisert 
utgave.

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

•	Se	den!

•	Prøv	den!

•	Opplev	forskjellen	hjemme!

•	unikt	støvopptak

•	unik	filtrering

•	lav	vekt

•	lang	levetid

Grunnet Vorwerks 
støvopptak og gunstige 
påvirkning av inne-
klimaet under og etter 
bruk, er den tildelt
godkjenningsmerket 
“egnet for allergikere”
fra TUV i Tyskland.
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Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

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

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

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

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

ANNONSE

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

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

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

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

En enkel måte å 
vise kjærlighet 
og ekte følelser 
for sensitiv hud.

Her finner du Unik produkter: Kiwi, Joker, Spar, 
Eurospar, Meny, Ultra, Centra, Jacobs, Helgø, CC-mat og Safari.



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

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

NYHET!

Finnes på apotek
www.aconordic.com

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

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

MATGLEDE!

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. 

Velkommen til en allergivennlig handel!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER

Hver dag utsettes huden for parfyme og andre unødvendige 
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til 
kontaktallergi og irritasjon på huden – og barn er dessverre 
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er 
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødven-
dige tilsetningsstoffer. Du får vite mer om Neutral og om hvor-
dan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.

ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM. 
DERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL.

Hver dag utsettes huden for parfyme og andre unødvendige 
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til 
kontaktallergi og irritasjon på huden – og barn er dessverre 
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er 
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødven-
dige tilsetningsstoffer. Du får vite mer om Neutral og om hvor-
dan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.

ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM. 
DERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL.

Hver dag utsettes huden for parfyme og andre unødvendige 
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til 
kontaktallergi og irritasjon på huden – og barn er dessverre 
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er 
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødven-
dige tilsetningsstoffer. Du får vite mer om Neutral og om hvor-
dan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.

ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM. 
DERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL.

Allergi er et stadig større problem.  
Derfor er Neutral vask nøytral

Reduser risikoen for allergi på neutral.no

CUTRIN
SENSITIVE

HÅRPLEIESERIE  
FOR FØLSOM OG  
ALLERGISK HUD

Trygt og skånsomt for  
sensitiv hodebunn 

10 rene basisprodukter  
av høy kvalitet 

Utviklet i tett samarbeid  
med det finske

astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

www.naaf.no  /  57

Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

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

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

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

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

ANNONSE

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

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

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

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

En enkel måte å 
vise kjærlighet 
og ekte følelser 
for sensitiv hud.

Her finner du Unik produkter: Kiwi, Joker, Spar, 
Eurospar, Meny, Ultra, Centra, Jacobs, Helgø, CC-mat og Safari.
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Sesam-mel uten gluten
Funksjonell mat har lansert 
et nytt, spennende glutenfritt 
mel, laget av fettreduserte 
sesamfrø. Melet har et hvitt 
og fint utseende, men inne-
holder likevel hele 15 prosent 
fiber. Samtidig er det rikt på 
proteiner og mineraler som 
jern, sink og magnesium. Kar-
bohydratinnholdet er bare 6 
prosent, så dette er et godt 
alternativ også for de som 
sverger til lavkarbokosthold. 
Sesam-mel har en mild og 
nøtteaktig aroma. Den runde 
og svakt søtlige smaken pas-
ser godt til kjeks, kaker og 

Fagdag for friskere hverdag i Ålesund
Fagdagen ”En friskere 
hverdag – en bedre læring” i 
Ålesund ble arrangert 26. no-
vember av NAAF Region Midt 
med økonomisk støtte fra 
Ålesund kommune. Målgrup-
pen var ansatte i barnehager 
og skoler, samt helsesøstre. 
Deltakerne møtte flere 
dyktige fagpersoner både fra 
NAAF og fra Ålesund Syke-
hus. Ålesunds ordfører Bjørn 
Tømmerdal sto for åpningen. 
Tømmerdal har selv barn 
med alvorlig astma og allergi, 
og vet hvilke hverdagsutfor-
dringer disse sykdommene 
kan gi.

Videre på fagdagen fikk 
deltakerne innføring i astma, 
allergi og eksem ved bar-
nelege Anders Moen og 
sykepleier Iren Ekroll. Disse 
forklarte grundig hva for-

eldre og ansatte i barnehage 
og skole må ta hensyn til, 
og demonstrerte medisine-
ring. Kai Gustavsen i NAAF 
holdt en kort presentasjon 
av inneklimaarbeidet som 
er i gang i forbundet, med 
konkrete eksempler på hvilke 
løsninger de har kommet 
frem til. Blant annet hvor-
dan elevene kan være med 
på inneklimaarbeidet ved å 
utføre CO2-målinger, eller ta 
i bruk webverktøyet mittin-
neklima.no. Fysioterapeut 
Frank Piegsa snakket om 
fysisk aktivitet og hva man 
må ta hensyn til ved astma. 
Han la vekt på medisinering 
i forkant, og hvor viktig det 
er at skole/barnehage tar 
hensyn til dette.

Kjære alle i Astma-  
og Allergiforbundet i Østfold

Så er jeg altså gått over i 
pensjonistenes rekker, 44 
år med legearbeid er over. 
De siste 12 årene har jeg da 
drevet som privatpraktise-
rende lungespesialist, og i 
den jobben har jeg virkelig 
hatt anledning til å fordype 
med i feltet allergologi og 
fikk starte opp med allergi-
vaksinering.

Jeg er imponert over hvor 
god effekt denne behandlin-
gen har hos både pasienter 
med astma og høysnue hvor 

allergi er av betydning 
for sykdomsforløpet. 
Jeg vil takke for det 
fine samarbeidet jeg 
har hatt med Astma- 
og Allergiforeningen 
her lokalt, kvelds-
møter, og høstturer 
til fjells. Og jeg vil 
takke for det arbeidet 
Foreningen bidrar med 
sentralt.

Også jeg har vært 
opptatt av pasient-
opplæring og pasient-
opplysning. Jeg har 
erfart i mitt arbeid at 
når pasientene har 
god kunnskap om 
egen sykdom og dens 
behandling, føler de 
seg mer trygge, de 

lever bedre med sykdommen 
og de oppnår bedre astma-
kontroll. Så lykke til med det 
viktige arbeidet.

Så vil jeg takke for de 
uventede men ikke desto 
mer gledelige gavene jeg 
fikk: Stor bukett med roser, 
nydelig fat og telysestaker. 
Det skal bli et meget hyggelig 
minne fra Astma- og Allergi-
forbundet som jeg tar med 
meg inn i pensjonistlivet. 

Hilsen Ragnar Dahle

brød. Kan kjøpes i helsekost 
og på www.funksjonellmat.
no pris 39,- for 250 gram.

Konferansecruise til kongens by
En flott tillitsvalgtgjeng fra 
region Østfold reiste på 
organisasjonskurs 26.–28. 
oktober i fjor. På konferan-
secruise til København fikk 
vi påfyll av viktige og gode 
temaer som astma,  og ikke 
minst muligheten for å kom-
me sammen å ha det sosialt, 
samt utforske den herlige 
byen København. Tema for 
konferansen var å forsterke 
informasjon og opplæring for 

astmatikere i Østfold gjen-
nom lokallagene og regionen 
sine aktiviteter med innled-
ninger, diskusjoner i plenum 
og gruppearbeid. Fore-
dragsholdere var Erik Borg 
Finnebraaten, styremedlem 
NAAF region Østfold og Geir 
Endregard, adm. dir. Inspiria 
Science Centre.

... når det er kaldt ute

Nigaard Pharma as: 
Norge • Sverige • Danmark • Finland • Island

post@nigaard.com, www.nigaard.com
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm, Tlf.: +47 81 53 00 30

Varmemaskene finnes i fargene grå og beige. 
Kjøpes på www.ctmask.no eller på apotek.
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.
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Prøverørsbarn høyere 
risiko for astma?

tekst / Camilla G. Laxton  foto / Colourbox
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Dr Claire Carson er epidemiolog 
ved Oxford University og en av av 
forskerne bak en fersk rapport, som ble 
publisert i fagbladet Human Reproduc-
tion i desember 2012. 

Denne studien er en del av et 
prosjekt som tar for seg hvilken ef-
fekt langvarige befruktningsforsøk og 
behandling av befruktningsudyktig-
het kan ha på barns helse og utvik-
ling. – Min oppgave har vært å utvikle 
forskningssiden ved prosjektet, utføre 
statistiske analyser og skrive rapporter 
om våre forskningsfunn, sier Carson til 
AstmaAllergi-bladet. 

Millenniumsbarn
Studieprosjektet bruker data fra den 
såkalte Milleniumskohortstudien. Det 
er en vedvarende observasjonsstudie 
av nesten 19 000 barn som ble født i 
Storbritannia mellom 2000 og 2002. 

– Vår analyse bruker data fra da bar-
na var mellom fem og sju år. Informa-
sjonen er begrenset til omlag 13 000 
barn ettersom det er hos disse barna vi 
har all den informasjonen vi trenger i 
denne tidsperioden. Jeg må imidlertid 
påpeke at kun 104 av disse barna er 
prøverørsbarn, sier hun. 

Banebrytende studie
Da de britiske forskerne påbegynte 
arbeidet med  studien,  hadde det så 
langt vært forsket lite på astma hos 
barn unnfanget ved hjelp av assistert 
befruktning. 

– Og funnene var svært variable, 
selv om en større studie, som brukte 
resept-data som utgangspunkt, hadde 
antydet at det kunne være en sammen-
heng. I vår studie målte vi astma på en 
annen måte; vi lot mødrene rapportere 
om barnet hadde astma eller hvesing. 
Det var likevel interessant at vi obser-
verte den samme sammenhengen, sier 
Dr Carson.

Hun forteller at det i løpet av den 
siste tiden har blitt publisert rapporter 
fra både en svensk og en finsk studie 
som har omtalt en sammenheng  
mellom astma og befruktningsudyktig-
het.

– På nåværende tidspunkt er det 

Barn som unnfanges ved hjelp av hormonbehandling eller assistert befruktning  
kan være mer utsatt for utvikling av astma, viser en britisk studie.

vanskelig å trekke en konklusjon. Det 
er fortsatt mange ubesvarte spørsmål. 
Selv om vi for eksempel kan se en sam-
menheng mellom befruktningsudyktig-
het og astma kan vi ennå ikke si om det 
er en kausal forbindelse eller hva de 
underliggende mekanismene kan være. 
Det er spennende, for nå har vi kanskje 
en mulighet til å finne ut mer om  
årsakene til astma, sier hun engasjert. 

Økt risiko
Et viktig spørsmål som oppsto under 
studien, var om det var effekten av 
assistert befruktning eller om det var 
befruktningsudyktigheten i seg selv 
som hadde sammenheng med astma.

– I et forsøk på å prøve å skille mel-
lom disse forskjellige effektene, tok vi 
for oss de barna som ble unnfanget 
etter at foreldrene hadde prøvd å bli 
gravide i mer enn ett år, noe som blir 
ansett som subfertilitet, sier hun.

Denne gruppen ble så igjen delt inn 
i forskjellige grupper: De som unn-
fanget uten hjelp, de som unnfanget 
ved hjelp av hormonbehandling og de 
som unnfanget ved hjelp av assistert 
befruktning. 

– Når vi så på hele den subfertile 
gruppen samlet, altså de barna som ble 
unnfanget etter mer enn ett år, virket 
det som om det var økt risiko for astma 
hos disse barna. Når vi så tok for oss 
undergruppene, så vi at den økte  
risikoen for det meste var i den  
assisterte befruktningsgruppen. Vi 
tror at dette indikerer en sammenheng 
mellom assistert befruktning og barne-
astma og at dette kanskje er forårsaket 
av selve behandlingen og ikke den 
underliggende infertiliteten, sier hun. 

Ikke grunn til bekymring
Dr Carson understreker at par som har 
gjennomgått eller overveier assistert 
befruktning ikke bør bekymre seg 
unødig:

– Selv om barn født etter assistert 
befruktning hadde høyere sannsynlig-
het for å få astma enn andre barn, er 
det viktig å huske at i det store og hele 
er forskjellen veldig liten. 

Hun forklarer at 15 prosent av barna 

i studien hadde utviklet astma innen 
5-årsalder. For barn  unnfanget ved 
assistert befruktning, lå tallet på 24 
prosent.

– Det er ikke mye høyere enn den 
1 av 5-risikoen som gjelder alle barn i 
Storbritannia. Som jeg sa tidligere: Selv 
om vi har funnet en sammenheng  
mellom assistert befruktning og astma 
kan vi ennå ikke slå fast om effekten 
er kausal. Det er også viktig å huske at 
for de fleste barn  er astma en sykdom 
som kan holdes i sjakk og som ikke bør 
stå i veien for å leve et fullverdig og  
aktivt liv. Dersom et barn lider av 
astma eller viser symptomer på  
hvesing, vil legen undersøke barnet, 
stille en diagnose og sørge for  
passende behandling, helt likegyldig  
av hvordan barnet ble unnfanget, sier  
Dr Carson.

Malayka Rahman jobber for den  
britiske interesseorganisasjonen 
Asthma UK.

– Denne studien antyder at det kan 
være en sammenheng mellom assistert 
befruktning og utvikling av astma hos 
barn. Stikkprøvestørrelsen for denne 
studien er imidlertid liten og for tiden 
er forskning på dette området generelt 
sett ikke endelig, sier hun til BBC.

Også Dr Carson og hennes forsker-
kolleger understreker at videre  
forskning er nødvendig for å kunne 
komme frem til en endelig konklusjon:

– Vi må vise forsiktighet når vi tolker 
resultatene våre nettopp fordi det bare 
var et lite antall prøverørsbarn med i 
studien vår, men jeg mener at funnene 
våre fortjener videre undersøkelser. 
Kohortstudien er i ferd med å samle 
inn mer data om millennumsbarna, og 
det vil bli interessant å se om mønste-
ret fortsetter etterhvert som barna 
vokser opp, sier hun. /

Kilder:
........................................................................                     

www.bbc.co.uk/news
http://humrep.oxfordjournals.org
www.ox.ac.uk/media/news_sto-
ries/2012/121206_1.html
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Velkommen til

Valle Marina
Valle Marina er Astma- og Allergi- 
forbundets 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.

For mer informasjon kontakt NAAF  
på tlf. 23 35 35 35 eller send e-post  
til: vallemarina@naaf.no 

www.naaf.no/vallemarina

Jonas varmemaske fra Astma- og Allergiforbundet er spesielt 
egnet for mennesker med lunge- og 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.

Problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

Finnes til barn og voksne, i flere modeller  
og farger, og med to typer filter.

Du finner all informasjon om 
Jonasmasken i vår nettbutikk:

www.naaf.no/nettbutikk.  
Du kan også ringe oss på  

tlf: 23 35 35 35.
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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

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

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

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

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION MIDT REGION NORD
Troms og Finnmark
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta
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:
Org.nr: 975 689 751.

Aktiviteter 2013:
- Familieweekend i Langesund  
19.-21. april
- Matskolen 4.-5- mai «Kokepunktet» 
Kristiansand
- Allergikus Pollus- Den lille Pollenpla-
gen, Kilden Kulturhus Kr.Sand. 27. april.
- Verdens tobalkksfrie dag markering 
31. mai

Ta kontakt på 94872107 /region.agder@
naaf.no om du ønsker å melde deg på 
eller vil delta som frivillig.

Tid og sted for aktiviteter annonseres 
direkte på www.naaf.no/lokale_sider

Regionen har bemannet kontor på 
Bjorbekk mandag, onsdag og fredag k. 
9-15. Ta gjerne kontakt!

Arendal/ Risør lokallag
Svømming i Arendal - varmtvannsbas-
senget på Bjorbekktunet kl.17–18 
fredag i partallsuker. Påmelding til Tone 
Karlsen, tlf: 37 06 02 40, fordi det kun er 
lov med 15 stk. i bassenget. 

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

ÅRSMØTER I LOKALLAGENE:
Ringsaker AAF
25. februar kl 18.00, på  
Frivillighetssentralen Br.dal.
Hamarområdet AAF
28. februar kl 18.00, på Jernbanesam-
fundet Kafe, Stangeveien 12, Hamar
Elverum og omegn AAF
21. februar kl 18.30, på Skogvn 16, 
Elverum.
Solør AAF
26. februar kl 18.30, på Victoria Hotell, 
Flisa.
Glåmdal AAF
27. februar kl 18.00, på Langelandhjem-
met Eldresenter, Kongsvinger.

Glåmdal AAF
Brukerkontoret. Kontortid på Bruker-
kontoret Sykehuset Innlandet, Kongs-
vinger, den 7. februar. Likemenn er her 
for deg. Velkommen.

Grasrotandelen
Du har mulighet til å støtte oss via 
grasrotandelen.
Region Hedmark org nr: 984 040 490
Ringsaker AAF org nr: 993 851 914
Hamarområdet AAF org nr: 885 585 132
Elverum og omegn AAF  
org nr: 993 851 965
Solør AAF org nr: 983 336 647 
Glåmdal AAF org nr: 984 114 559

Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund
Kontortid: Tirsdag 9-15. Torsdag 9-15. 
Fredag 11-15
Regionssekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no

Sør-Trøndelag
Telefon: 72 83 10 04 / 922 87 146
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu
Besøksadresse: Ulseth Nordre.  
7540 Klæbu
Kontortid: Mandag – fredag kl.9–15
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no

Nord-Trøndelag
Stillingen som regionssekretær i Nord-
Trøndelag vil være ubesatt inntil videre.
Henvendelser fra medlemmer betjenes 
da ved ett av de andre kontorene.

AKTIVITETER

Med støtte fra Extrastiftelsen skal NAAF 
Region Midt gjennomføre prosjektet 
«Bygg Varder». Til dette trenger vi 
15 deltakere. Deltakerne skal være i 
aldersgruppen 16 – 30 år. Vi skal ha 5 
deltakere fra Møre og Romsdal, 5 del-
takere fra Sør-Trøndelag og 5 deltakere 
fra Nord-Trøndelag. Bygg Varder går 
ut på at 15 deltakere får delta på en 
vinterweekend (feb/mars 2013) og en 
høstweekend (sept/okt 2013) på fjellet 
med fokus på trening, kondisjon/ 
koordinasjon og astma.
Egenandel kr 500,- pr pers pr weekend 
som dekker reise, opphold, mat, aktivi-
teter og instruksjon
For påmelding eller mer informasjon ta 
kontakt med prosjektleder  
Monica Dalseth
E-post monica.dalseth@naaf.no  
Mob 47 36 24 18

NAAF Region Midt avholder sitt  
årsmøte lørdag 9. mars eller lørdag  
16. mars på Rica Hell.
NAAF Region Midt arrangerer  
familieseminar på Kongsvold 
Fjeldstue 12. – 14. april 2013
Vi inviterer store og små medlemmer i 
Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og 
Sør-Trøndelag til familieseminar ved 
Kongsvold Fjellstuer. Vi møtes til kvelds-
mat fredag fra kl 18.00. På lørdag og 
søndag er det undervisning om astma, 
allergi, eksem og pollen og planter for 
de voksne, mens barna får holde på 
med ulike aktiviteter både inne og ute. 
Kongsvold Fjellstuer ligger i natur-
skjønne omgivelser mellom Oppdal og 
Dovre. Vi gjør oppmerksom på at det 
har vært hunder på noen av rommene, 
slik at de som har dyrehårsallergi må 
gi oss beskjed om det. Ved påmelding 
er det viktig at vi får opplysninger om 
matallergier/intoleranse og ellers andre 
ting vi må ta hensyn til. Seminaret 
avsluttes med lunsj søndag. Prisen for 
hele helgen er kr 2500 per familie. For 
mer informasjon eller påmelding ta 
kontakt med Gina Strøm på tlf 922 87 
146 elle e-post gina.strom@naaf.no 
innen 22. mars 2013. Det er begren-
set antall plasser, så her gjelder det å 
være tidlig ute. Vi ønsker store og små 
velkommen til fjells!

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-post adressen din eller ta kontakt 
med én av regionssekretærene.

Møre og Romsdal
NAAF Møre og Romsdal Storlag avhol-
der sitt årsmøte lørdag 16. februar kl 
14.00 på Frivilligsentralen i Molde. Alle 
våre medlemmer er hjertelig velkom-
men!
Med støtte fra Extrastiftelsen skal NAAF 
Møre og Romsdal Storlag gjennomføre 
prosjektet «Ski TMA» i løpet av januar/
februar 2013. Til dette trenger vi 15-20 
deltakere.  Ski TMA står for trening og 
mestring for astmatikere og går ut på at 
i løpet av 10-15 dager skal deltakerne 
til sammen gå 2013 km på ski. Dette 
vil foregå i en tilrettelagt løype i Skodje 
kommune. Det vil bli lagt opp til 3-5 
skidager hver uke. Oppstart mandag 
4. eller tirsdag 5. februar. Egenandel 
som dekker instruksjon, skismøring 
og lunch: Medlemmer kr 100,- pr pers. 
Ikkemedlemmer kr 250,- pr pers . For 
påmelding eller mer informasjon ta 
kontakt med prosjektleder Jarle Ekroll. 
Mob: 977 25 678 E-post: jarleekroll@
gmail.com

Sør-Trøndelag
NAAF Sør-Trøndelag Storlag avholder 
sitt årsmøte mandag 25. februar kl 18.00 
på Sandmoen kro i Trondheim. Alle våre 
medlemmer er hjertelig velkommen!

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Storlag avholder sitt 
årsmøte i løpet av uke 7. Alle våre med-
lemmer er hjertelig velkommen!

For informasjon om aktiviteter i Region 
Midt: http://www.naaf.no/no/Lokale_si-
der/ 
Er det noe du savner hører vi gjerne 
fra deg! 

E-post adresser
Vi ønsker å kunne nå medlemmer pr 
e-post. Lokalforeninger/storlag har ikke 
mulighet til å annonsere eller sende ut 
brev om sine arrangementer. Fint om 
du kan gå inn på www.naaf.no/minside 
og registrer e-post adressen. Følg oss 
også på  Facebook  - Astma- og Al-
lergiforbundet. 

Støtte til sydentur fra Morten 
Jenssens Stiftelse
Medlemmer i Nord-Norge kan søke 
reisestøtte, les mer på www.naaf.no/
nord. Søknadsfrist 1. mars. 

Årsmøter 
Det innkalles til årsmøte for følgende 
lokalforeninger:
Hammerfest Astma- og Allergiforening
Kautokeino Astma- og Allergiforening
Karasjok Astma- og Allergiforening
Tana Astma- og Allergiforening
Vardø Astma- og Allergiforening
Sak 1 Nedleggelse av lokalforeningen
Det har ikke vært mulig å få medlem-
mer til å ta styreverv disse stedene. 
Derfor innkalles til årsmøte for å legge 
ned lokalforeningen. Medlemmene vil 
bli overført annen lokalforening. 
Sted: Løkkeveien 4, Alta søndag 
17.02.13 kl. 17.

Alta Astma- og Allergiforening 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag fra kl. 19-2000. 
Årsmøte avholdt 16.01.13
 
Harstad og omegn Astma-  
og Allergiforening
Årsmøte 6. februar 2013 kl. 19.00 på 
Peppes Pizza.

Jonas varmemaske fra Astma- og Allergiforbundet er spesielt 
egnet for mennesker med lunge- og 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.

Problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

Finnes til barn og voksne, i flere modeller  
og farger, og med to typer filter.

Du finner all informasjon om 
Jonasmasken i vår nettbutikk:

www.naaf.no/nettbutikk.  
Du kan også ringe oss på  

tlf: 23 35 35 35.
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REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken 

    E-post: region.oppland@naaf.no

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: 
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940 

    E-post: regionosloogakershus@naaf.no 

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

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Porsanger Astma- og  
Allergiforening
Årsmøte  30.01.13 kl.19 på bibliotekets 
lesesal. 

Basseng
Time i varmebasseng (PIAS) ut mars 
2013. Følgende datoer utgår: 16.12., 
23.12. og 30.12. Medlemspris: kr 20,- og 
50,- for familie (fra 3 personer)

Trimturer
Sommerløyper til: Porsvannshøyden, 
Langporsvannshøyden, Caskil, Hambukt, 
Hambuktfjellet og Handelsbuktfjellet. Vi 
har 2 vinteråpne løyper: Porsvannshøy-
den og Langporsvannshøyden.
Det foretas trekning for løypene hvert år.
Info kan fås hos leder Miriam Karlsen, 
tlf 92681639 eller nestleder Renate Pet-
tersen tlf 90854266. 
 

Nord-Troms Storlag
For tid og sted årsmøte, se naaf.no/nord. 

Svømmetrening for barn og ung-
dom med astma-allergi. Voksne 
er også velkommen til å delta.

Sted: Birtavarre Røde kors basseng.
Tid: Mandager fra kl. 17.00 til 18.30
I tillegg har vi også svømmetrening 
hver siste lørdag i måneden mellom kl. 
16.00 – 17.30. 
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen. 
 

Midt-Troms Storlag
Årsmøte 25.02.13 kl 19 på Bardufosstun. 
Se naaf.no/nord for mer informasjon. 

Sør-Varanger Astma- og  
Allergiforening
For tid og sted årsmøte,  
se på naaf.no/nord. 

Lokalforeningen har tilgjengelig 2 kort i 
Barentsbadet liggende til disposisjon  
til medlemmer. Ta med gyldig  
medlemskort.

Tromsø og omegn Astma-  
og Allergiforening
For tid og sted årsmøte, s 
e på naaf.no/nord. 

Basseng
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell 
og Helsehus i Tromsø.  Søndager fra 
kl. 17-18.00  (utenom bevegelige  
helligdager, ikke i desember). 

Informasjon om andre aktiviteter i 
Tromsø fås ved å følge med på www.
naaf.no/nord, eller kontakte regions-
sekretæren. 

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

Flere opplysninger på www.naaf.no/
nord.

Gi Grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Ønsker du å gi din grasrotandel?
NAAF Region Nord org.nr 974527987
Alta Astma og Allergiforening  
org.nr 994301039 
Harstad og Omegn Astma- og  
Allergiforening org.nr 984550065
Porsanger Astma- og Allergiforening 
org.nr 998346703
Sør-Varanger Astma- og Allergi-
forening org.nr 999177069
Tromsø og Omegn Astma- og  
Allergiforening org.nr 997700546
Vadsø Astma og Allergiforening org.nr 
995131765
Registrer ditt spillekort eller send SMS: 
GRASROTANDELEN (org.nr) til 2020 
(tjenesten er gratis).
Alle bidrag hjelper oss til å hjelpe deg 
og andre som er berørt av astma,  
allergi, overfølsomhet, eksem og kols.

Årsmøte skal avholdes på Bodø Hotell 
15. - 17. Mars.

Vårsamlingen 2013
Region Nordland skal avholde våren 
2013 (nærmere informasjon se  
www.naaf.no/nordland). Tema for 
samlingen: Eksem, astma- og allergi 
hos barn. Målgruppen vil her være 
familie og omsorgspersoner for barn 
med eksem, astma- og allergi.
Eksem, astma og allergi hos barn.   
For allergikere er det ofte avgjørende 
og av helsemessige betydning at 
barnehager, skoler, helseinstitusjoner 
og hjemmet bygges og innredes slik 
at det får et best mulig tilrettelagt 
innemiljø.  Innemiljøet har avgjørende 
betydning for livsutfoldelse, trivsel 
og arbeidseffektivitet. Viktig at det 
arbeides med å bedre innemiljøet for 
og bedre helsen til miljøhemmede. 
Hvordan oppnå tilbud til alle også per-
soner med nedsatt funksjonsevne.  Vik-
tigheten av og ikke utestenger noen 
fra og kunne delta eller oppholde seg 
på de ulike arenaer. 

Dag 1.  Eksem - årsak, symptomer og 
behandling.   

Dag 2.  Generell forebygging og tilret-
telegging. 

Dag 3. Tiltak for å bedre livskvaliteten 
for barn og unge med nedsatt funk-
sjon på grunn av miljøhemming er 
også viktig ved å forebygge. 

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 971 57 6634

For mer informasjon, se våre hjemme-
sider www.naaf.no/nordland. 

Takk
Til dere som støtter oss via gras-
rotandelen fra Norsk Tipping. 
Vi har plass til flere givere! Midlene vi 
får benyttes til lokalt arbeid i Oppland 
Fylke. 
Vårt organisasjonsnummer er: 984 133 
863 – noter nummeret og ta det med 
til kommisjonæren, neste gang du skal 
tippe, som registrerer deg som gras-
rotgiver. Støtt oss med hjelp av din 
grasrotandel – det koster ikke mer 
for deg som tipper – premiepotten 
blir heller ikke lavere.

Årsmøte i Gudbrandsdal AAF og 
Lillehammer og omegn AAF vedtok i 
2012 og slå seg sammen fra årsskiftet 
til ett lokallag. Lillehammer og omegn 
AAF dekker nå kommunene: Dovre, 
Lesja, Lom, Sel, Vågå, Skjåk, Nord-Fron, 
Sør-Fron, Ringebu, Lillehammer, Øyer 
og Gausdal. 
Årsmøte holdes den 6. februar på Varg-
stad videregående skole, Vargstadveien 
1, 2619 Lillehammer, klokken 19.00. 

Årsmøte i Vest Oppland AAF holdes 
den 21. februar på Milano, Storgata 
38, 2870 Dokka, klokken 19.00.

Dagsorden på årsmøte: 
Årsberetning
Revidert årsregnskap
Innkomne forslag
Arbeidsoppgaver/handlingsplan
Budsjett
Valg

Styret i lokallagene ønsker alle sine 
medlemmer hjertelig velkommen 
på årsmøte. Det er på årsmøte viktige 
avgjørelser tas – benytt deg av denne 
muligheten og vær med på og bestem 
hva ditt lokallag skal gjøre i året som 
kommer.

Brukerkontoret Lillehammer 
Sykehus
Vi er her for deg - den første mandagen 
i måneden mellom klokken 12.30 – 
17.00
Stikk innom for en hyggelig prat: 4. 
februar, 4. mars, i april er første man-
dagen i påsken da er brukerkontoret 
stengt. Trenger du en likemann og 
snakke med ta kontakt med regions-
kontoret.

Lillehammer og omegn AAF har 
i samarbeid med LHL Lillehammer 
gleden av å invitere til lungetrim på 
Lillehammer Rehabiliteringssenter, 
Storgata 5, 2609 Lillehammer. Hver 
mandag kl.17 – 18.  
Målet er å øke livskvaliteten, løse opp 
spenninger og bedre lungekapasi-
teten. Treningen passer for alle med 
lungesykdommer. For mer informa-

sjon ta kontakt med Solveig Rugeldal, 
mobil 90112827. 

Vest Oppland AAF har gleden av å 
invitere til frilufts dag, søndag 10. mars 
2013, på Snauhaug, skihytta i Nordre 
Land. Bli med på en spennende og 
aktiv dag. Vi har leid inn trugeinstruktør 
og låner ut truger. Som seg hør og bør 
skal vi også kose oss med pølser og 
solbærtoddi. 
For mer informasjon kontakt Birgitte 
Vikersveen på tlf. 977 55074 

Født med ski på beina? Vi har gleden 
av å invitere til en helg fylt med faglig 
påfyll fra Geilomo barnesykehus, 
aktiviteter og sosialt samvær. 12 - 14 
april. Følg med på våre nettsider 
www.naaf/oppland, mer informasjon 
kommer. Du kan også ta kontakt mer 
regionskontoret.  

P.b. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo.  
Tlf 23 35 35 32
Vi er glad for støtte via Grasrotandelen 
bruk Org.nr: 882 801 012
Godt nytt år!
Nytt år, nye utfordringer, nye  
muligheter.  Kanskje er 2013 året  
for din innsats for frivillig arbeid? 
Formiddagstreffen starter opp 
igjen mandag 18. februar i  
Grefsenveien 28, kl. 12 – 15. Øvrige 
møtedatoer er: 18. mars, 15. april, 13. 
mai. Alle treff fra kl 12 til 15. Alle som 
deltar fast får info brev om datoene 
hvert halvår. Møt opp eller ta kontakt, 
så kommer du også på lista! Alle er 
hjertelig velkommen!  Kontaktperso-
ner er:
- Bjørg Simonsen (22 64 35 05 /  
988 40 874) bjorg.simonsen@live.no 
- Ivar Stubberud (22 25 09 67 /  
988 21 902 ) 
Foredrag om astma, allergi, matal-
lergi, eksem, kols eller innklima? 
Regionen holder gratis foredrag som 
medlemsfordel. Ring og avtal tema 
du ønsker.
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.
Aktiv i NAAF? Har du lyst til å være 
aktiv, enten i en lokal forening, som 
brukerrepresentant, som frivillig 
på stand eller andre aktiviteter? 
Vi trenger deg. Ta kontakt med 
regionskontoret nå!
Regionens årsmøte er 18. mars kl 
18 i NAAFs lokaler, St.Olavs gate 25, 
7.etasje. Innkalling kommer.
Øvre Romerike storlag Naaf.ovre.
romerike@gmail.com  - avholder 
årsmøte 6. februar kl 19 på Gladbakk 
Aktivitetssenter, Råholt.  
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REGION VEST
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø
Tlf, Bergen: 55 59 68 03 / 992 74 238
Regionssekretær: Maite B. Johannessen 

    E-post: region.vest@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/vest

REGION ØSTAFJELLS

Vanlige årsmøtesaker. Enkel bevertning. 
Velkommen. Grasrotandel til NAAF Øvre 
Romerike storlag? Vårt org.nr. er: 993 
621 412.
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager 
kl. 12-14. Ikke i skolens ferier. Barn og 
barnefamilier som er medlem i NAAF. 
Pris kr 40/20. Det er to puljer: kl. 12-13 
og 13-14. Påmelding på hjemmesiden 
eller til kontaktperson Solveig Pleym 
Øien, tlf: 63 95 27 83/ 416 91 490. Husk 
medlemskort. 
FRISK SOM EN FISK - UTEN KLOR! Den 
22. januar startet vi opp med trening for 
voksne med astma og kols i Råholt Bad. 
Treningen vil bli ledet av fysioterapeut 
og varer i 1 time. Det er trening tirsdag 
kl. 10.30 - 11.30 og fredag kl. 10.00 - 
11.00. Det er fremdeles ledige plasser. 
Det stilles krav om at en er medlem av 
NAAF, er røykfri og har rekvisisjon for 
fysioterapi fra lege. Det er ennå noen 
ledige plasser. Påmelding til Solveig på 
tlf. 63 95 27 83 / 416 91 490.
Øvre Romerike storlag er på facebook. 
Besøk vår side og ”lik” oss, kom med 
innspill eller kommentarer.
Nedre Romerike storlag naaf.nedre.
romerike@gmail.com  - avholder sitt 
årsmøte mandag 25. februar. Innkalling 
kommer.
Ønsker du å bidra med grasrotandel til 
NAAF Nedre Romerike storlag er vi takk-
nemlige. Vårt org.nr er: 996 828 115
Svømmetilbud for medlemmer
Sørvald Sykehjem i Sørum. Meld deg på 
til Ståle Hansen, tlf 951 05 656 eller e-
postadresse stale.hansen@dbschenker.
com.  Du får tildelt en fast badetid, som 
gjelder inntil du sier den opp. Det koster 
25,- pr. pers. pr. time. Noen ledige plas-
ser - ta kontakt for å se om det passer 
for deg/dere!
Groruddalen AAF gaaf@getmail.
no  - avholder sitt årsmøte mandag 25. 
februar. Mer info kommer. Grasrotandel 
til Groruddalen AAF? Vårt org.nr er: 984 
076 398. Årsmøte avholdes 25. februar 
kl 18.30 i Brobekkveien eldresenter, 
Brobekkveien 53.

RJæren AAF: Lokallaget har ligget 
nede, men nå er det en ”gjeng” som 
har lyst å ”blåse liv” i laget igjen. Det 
inviteres til medlemstreff og Årsmøte 
30.januar kl 19.00. Nærmere opplysning, 
og påmelding til regionssekretær Hildur 
innen 29. Januar. Tlf; 991 22 895

Nordfjord AAF: Årsmøte, Elvebøen/
Nordfjordeid - måndag 28.1.2013 kl. 
20.00
Stavanger/Sandnes og omegn AAF
Årsmøte og Medlemstreff: FFI huset, 
Kvalabergveien 21 Hillevåg 25. februar 
kl. 18.00

På grunn av servering trenger vi påmel-
ding innen 20, februar. Vel møtt til en 
trivelig kveld!
Bassengtrening: Varatun helsebasseng, 
Sandnes; fredag fra kl. 19.30 – 20.30.

Dalane AAF
Lokalforeningen har svømmetilbud 
i varmtvannsbassenget på Slettebø 
onsdager fra kl. 17.00 – 18.00

Kvinnherad AAF
Årsmøte blir den 20. februar kl. 19.00

Regionene Vestfold, Telemark og Buske-
rud er slått sammen til Region Østafjells. 
De opprinnelige regionskontorene 
består, ledet av de respektive regions-
sekretærer. 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!

Astmakurs for foreldre og omsorgs-
personer på Sykehuset i Tønsberg 11. 
feb. 2013 kl. 8.30 – 15.30
Du får undervisning av barnelege, fysio-
terapeut, lungesykepleier, sosionom, en 
forelder til barn med astma.  Barnet ditt 
behøver ikke være alvorlig angrepet for 
at du skal kunne delta.
Er du i lønnet arbeid, søk permisjon 
med lønn.  Arb.giver får opplæringspen-
ger fra NAV.  Påmelding tlf. 33 30 82 31, 
frist 1. februar.

Familiekurs 8. – 10. mars 2013 på 
Grand hotell Kongsberg
Barnelege Ulf Wike Ljungblad snakker 
om astma, allergi, eksem, inneklima. 
Robert Ryghseter forteller om hvordan 
leve bra med KOLS, og Live Enerhaugen 
snakker om rask mat etter skoletid.  
Ungdommene tar vi lørdag med i 
slalombakkene og søndag skal vi på 
omvisning og skattejakt i Sølvgruvene. 
Vi tilbyr også byvandring med guide.  
De minste tar vi med på lekerommet 
mens foredrag pågår.  
Pris: kr 1250,- for voksne medlemmer  
for helpensjon og kurs.  Gratis for  
medlemmer under 18 år.

Helsereise til Valle Marina 31.08 – 
14.09 2013
for barnefamilier. Gode priser. Kontakt 
Anita K Olsen anita.kolseth.olsen@
ebnett.no
tlf.990 43 832. Det er 6 ledige leiligheter.

Bading
på Quality Resort Skjærgården, Lange-
sund for alle NAAF-medlemmer i Norge. 
3,5 time for barn, 3–15 år kr. 80. Voksne 
kr 100. Ta med medlemskort. Det holder 
at én i familien er medlem, så blir det 
rabatt for alle.

BUSKERUD
Regionsekretær Mona H. Larsen,  
tlf: 32 83 69 10, mona@naaf.no.

Postadresse: Postboks 4019, 3005 
Drammen
Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14,  
Drammen
Takk til alle som støtter oss via gras-
rotandelen til Norsk Tipping.
Region Østafjells, org.nr: 971 321 725

Drammen og Omegn AAF,  
org.nr: 983 607 845
Ringerike og Jevnaker AAF,  
org.nr: 983 406 505

Drammen og omegn AAF
Ta gjerne kontakt med oss på kafétreff 
eller ring en av oss.
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf. 32 79 04 
17, mobil 92255928 e-post khalv2@
online.no
Nestleder Grete W. Vines,  
tlf. 32 83 60 53, mobil 91586926

Årsmøte 14. februar på Vardar,  
Øvre Eikervei 14. kl.

1. lørdag i måneden er det kafétreff 
kl. 12:00 på East Lake restaurant i 
Drammen.

Ungdomsgruppe
Vi prøver å starte en ungdomsgruppe, 
og oppfordrer alle interesserte å ta 
kontakt med Tommy Skavhaug tlf. 31 
90 64 01 -  99 41 37 06 e-post tommy.
skavhaug@getmail.no  
Martine Teigen mobil 95 78 70 59 e-
post tine_teig@hotmail.com
Vi sponser barnefamilier som ønsker å 
reise til Valle Marina, mot søknad.

Utleiehytte på Blefjell
Vi har en fin og allergivennlig hytte 
som alle medlemmer av NAAF kan leie 
rimelig. Hytta har innlagt strøm, nytt 
kjøkken og tv. Avtaler gjøres med Nor-
mann Tveten, tlf:932 64 125 eller Kjell 
Halvorsen, tlf:922 55 928. Se www.daaf.
no for priser.

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

Drammen og omegn Astma- og Al-
lergiforening har fått midler av Extra 
Stiftelsen til et Forebyggings- og 
rehabiliteringsprosjekt for alle  
med KOLS.  
Treningen har pågått 1 ½ år på 
Akropolis på Åssiden i Drammen og er 
svært vellykket.  Deltakerne melder at 
de er sprekere og friskere!

Kongsberg og omegn AAF ble i mars 
2011 slått sammen med Drammen og 
omegn AAF, under navnet Drammen 
og omegn AAF.  Alle medlemmer 
er velkommen til å ringe eller stikke 
innom lokallagets kontor i Øvre Eiker 
vei 14 i Drammen.

Hallingdal AAF
Leder, Gunnar Ola Ørjansen,  
tlf: 45 05 26 20, g-oerj@online.no 
På grunn av sykdom, ber vi om at all 
henvendelser skjer til nestleder
Nestleder Bente Hovdegard, Vats tlf..930 
06 666, bhovdeg@online.no

Årsmøte 7.febr.kl.16.30 på Ål Bu og 
Behandlingssenter. Servering.

Ringerike og Jevnaker AAF
Leder, Bodil Linderud, tlf: 45 23 00 14 

Årsmøte på FFO huset 19.februar kl. 18.30.

TELEMARK
Regionsekretær Eli Mathea Olsen, tlf: 35 
52 15 00, eli.mathea.olsen@naaf.no.
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1,  
sammen med FFO.
Takk til alle som støtter oss via grasrotan-
delen til Norsk Tipping.  Følgende nr. 
oppgis til kommisjonæren.
Region Østafjells, org.nr: 971 321 725

14. februar. Foreldre- og barn-gruppe 
i Telemark. Familier med astma/eksem/
allergi/overfølsomhet skal treffes en fast 
torsdag i måneden. På denne måten kan 
man møte likesinnede, og barna kan 
bygge relasjoner med andre barn med 
de samme utfordringene som dem selv. 
Samtidig vil man kunne ta opp ønskede 
emner og få ytterligere informasjon om-
kring dette. Tilbudet er gratis. Ytterligere 
informasjon vil komme senere.  
Ta kontakt med kontoret.

Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg, tlf. 98 64 12 51 
Takk til alle som støtter oss via grasrotan-
delen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 350

Årsmøte 11. februar kl.18.00 på konto-
ret i Blekebakkveien 1. Servering.

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

Årets tur til Valle Marina, Gran Canaria i 
februar er fullbooket, men det planleg-
ges en ny 14 dagers tur i februar 2014. Ta 
kontakt med Telemark storlag  
for mer informasjon.

VESTFOLD
Regionsekretær Ellen Sørby,  
tlf: 33 06 39 50, ellen@naaf.no.
Kontoret ligger i Næringsbygget på 
Revetal.

Takk til alle som støtter oss via grasrotan-
delen til Norsk Tipping.  Følgende nr. 
oppgis til kommisjonæren.
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
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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

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 
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.
Trimtilbud på Spenst Treningsstudio, 
Langestrand.  Tirsdager og torsdager 
kl. 12.00 – 13.15.  Før og etter trimmen 
møtes vi til en kopp kaffe.  ½ pris for 
medl. av NAAF.  
Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler, og er å treffe på 
apotekene. Se annonser i avisen. 

Årsmøte 4.februar.

Sandefjord AAF
Leder Eldbjørg Steensma, tlf. 33 47 
29 29 

Årsmøte 18. februar kl.18.30 på Fors-
mannsenteret. Lett servering.

Gratis bading for voksne i varmt-
vannsbasseng og anledning til bruk 
av vanlig basseng i Svømmehallen i 
Bugården hver tirsdag kl. 14.00–16.00. 
Påmelding, tlf: 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på 
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig 
Eidhamar. Onsdager kl. 10.30–11.30 
og kl. 11.30–12.30. Henvendelser til 
Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis hvis du har 
rekvisisjon fra lege.

Helseparken. Medlemmer av SAAF får 
rabatt på trening.

Lungetrening etter musikk for de litt 
mer spreke på Fysioklinikken i Gle-
ditschgården mandag og torsdag kl. 
10.30–11.30. Tlf: 92 23 53 56. Gratis hvis 
du har rekvisisjon fra lege.

Barnas Turlag: Vi tilbyr våre med-
lemmer i barnegruppen å delta 
på turlagets turer.  Tilbud for barn 
i alle aldersgrupper, og 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.

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20 

Årsmøte 13.februar på Midtløkka kl. 
19.00

Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 
33 32 36 70. 

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 14.februar på Holmestrand 
Fjordhotell kl.18.00 Servering.

Ta kontakt med Anita dersom det er 
behov for informasjon i skoler og bar-
nehager. Vi har informatører som kan 
stille opp på foreldre- og ansattemøter.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025

Kontoret kan til tider være ubemannet 
på grunn av møter og kurs. Regions-
leder Grete Nyquist, kan kontaktes på 
tlf, 95 77 00 77 eller e.post: greteny@
halden.net
Vi ønsker å nå medlemmer per e- post. 
Lokallagene har ikke alltid mulighet til å 
annonsere eller sende brev om sine ar-
rangementer. Fint om du kan gå inn på 
www.naaf.no, « min side» og registrere 
e- post adressen din.

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

Elisabeth Kjelaas, Moss. Eksem, matal-
lergi/ intoleranse, allergi og astma hos 
barn. Tlf: 920 98 010, elikje@mesta.no.  

Annika Kieding, Fredrikstad. Dyreallergi, 
hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk. Tlf: 
922 97 89, annika.kieding@morris.no 

Tone Sandem, Moss. Kan kontaktes for 
inneklima spørsmål, Tlf: 97 54 80 08
tosandem@online.no

Har du lyst til å bidra med Frivillig 
arbeid og har litt tid til overs ?
Kanskje er det enda flere medlemmer 
som kunne tenke seg å bidra med litt 
frivillig arbeid? Kanskje kan du være 
pådriver for å starte en treningsgruppe, 
være med å starte en gruppe for 
ungdom, forberede ”stand” og eller stå 
på ”stand”, sitte i et styre eller bli bruker-
representant i råd og utvalg? Kanskje 
kan du avse en time eller to til å delta 
på arrangementet som region arran-
gerer, kanskje du vil jobbe direkte med 
å endre noe i Østfold, f. eks inneklima i 
skoler og barnehager, luftforurensning, 
plantevalg i offentlige bygg eller f.eks, 
sikre røykfrie inngangspartier? Mulighe-
ten er mange. 
NAAF har et godt utbygd system for å 
lære opp frivillige. Det kan blant annet 
nevnes at vi har egen skole som vi 

kaller NAAF- skolen. Her får medlem-
mer, tillitsvalgte, og ansatte felles 
opplæring, slik at vi alle jobber ut fra de 
samme grunnprinsippene. Vi har også 
5 lokalforeninger her i Østfold som gjør 
en fantastisk jobb.
Dersom du kunne tenke deg å bidra 
i det viktige arbeidet som NAAF gjør, 
hadde det vært fint om du vil sende 
oss en e. post, brev eller en SMS. Vi vil 
kontakte deg for å forhøre oss om hva 
du kan tenke deg å bidra med. 

Valle Marina 2013
Region Østfold skal arrangere en 14 
dagers tur til Valle Marina 01.06 – 15.06. 
2013 for pollenallergikere. Er det plasser 
til overs, kan også andre medlemmer i 
NAAF søke.  For info, kontakt reiseleder 
Leni Isaksen på Mobil:95 96 26 14
naafindre@gmail.com

Ungdomstilbud 
ønskes gitt til medlemmer 15-35 år. 
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. Alle regionens medlemmer i 
denne aldersgruppen bes kontakte 
regionskontoret for mer informasjon.

Badeparken i Langesund gir  
40 % rabatt for NAAF-medlemmer.
Tobakksluttekurs for røyk og snus, 
kontakt Østfold fylkeskommune, 
Østfold helsa, 
http://www.ostfoldfk.no  tlf: 69 11 70 00

Lungerehabilitering 
Lungepoliklinikken Sykehuset Østfold – 
08600  - www.sykehuset-ostfold.no 

Rådgivningstjenesten i NAAF - raadgiv-
ning@naaf.no – www.naaf.no –  
23 35 35 35 
Utleiehytta på Blefjell 
Rimelig hytte til leie for alle medlem-
mer av NAAF
Hytta har nå fått innlagt strøm, nytt 
kjøkken og TV. Innemiljøet er selvsagt 
allergivennlig. Avtale om hytteleie 
gjøres med: Normann Tveten, mobil  
93 26 41 25 eller Kjell O. Halvorsen, 
mobil  92 25 59 28.
Mer informasjon om hytteområdet 
finner du på www.lortebu.no
Aktiviteter Fredrikstad lokallag:  
Vi har medlemsmøte én gang i måne-
den for alle medlemmer. Møtene hol-
des fast i Fredrikstad frikirke kl. 19-21.

Aktivitetsgruppa / støttegruppa for 
Fredrikstad lokallag har møter to gan-
ger i måneden. For mer info, kontakt 
Gunn Tori F. Olsen, tlf: 90 92 52 87.

Aktiv på dagtid. Østfold idrettskrets 
tilbyr treningskort til innbyggere i 
Østfold som står helt eller delvis utenfor 
arbeidslivet. For nærmere informasjon 
besøk hjemmesiden til Østfold idretts-
krets, eller kontakt med Andre Hansen, 
fagkonsulent, Aktiv på dagtid Østfold 

Idrettskrets, tlf: 69 35 49 20/ 906 67 639, 
andre.hansen@idrettsforbundet.no 

Fredrikstad lokallag
For mer info, kontakt lokallagsleder, 
Per Reidar Magnussen, tlf: 91 10 48 37, 
berylmagnussen@hotmail.com

Moss og omegn lokallag 
For informasjon om arrangementer i 
lokallaget, kontakt Tone Sandem, tlf: 97 
54 80 08, mossastma@hotmail.com 

Halden lokallag 
For informasjon om arrangementer i 
lokallaget, kontakt Grete Nyquist, tlf: 
95 77 00 77, grete.nyquist@halden.
kommune.no 

Indre Østfold lokallag
For informasjon om arrangementer i 
lokallaget, kontakt Leni Isaksen, tlf: 95 96 
26 14, naafindre@gmail.com 

Sarpsborg lokallag 
For informasjon om arrangementer i 
lokallaget, kontakt Terje Knutsen, tlf: 45 
02 30 05, naafsarpsborg@gmail.com 

Årsmøtet i region 
Region Østfold skal avholde årsmøtet 
mandag 18. mars 2013 - på Fritznerbak-
ken
aktivitetssenter i Sarpsborg kl. 19.00 

Årsmøte i Fredrikstad lokallag 
Fredrikstad lokallag skal avholde 
årsmøte torsdag 7. februar – i Fri Kirken, 
Apnesgaten 7, 1605 Fredrikstad kl. 19.00

Årsmøte i Moss Lokallag 
Moss og omegn Astma- og Aller-
giforening skal  avholder årsmøte 
torsdag  14. februar 2013 kl. 1900 på All 
aktivitetshuset på Skarmyra. Skolegata 2, 
1532 Moss,  tredje etasje
All aktivitetshuset holder til i gamle 
Skarmyra skole bak den gamle brann-
vakta i Moss sentrum. 
Årsmøte i Sarpsborg Lokallag 
Sarpsborg lokallag skal avholde årsmøte 
mandag 4. februar kl 19.00,
Fritznerbakken aktivitetssenter i 
Sarpsborg.

Se NAAF Region Østfold sine  
hjemmesider for øvrig informasjon. 
www.naaf.no
Lokale sider, region østfold.

NAAF GRAN CANARIA

Valle Marina, Det Norske  
Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 E-35120  
Arguineguin Gran Canaria  
epost: naaf_gc@hotmail.com



Ta vare på de 

Det finnes mange måter å vise kjærlighet og omsorg på. 
Hver dagen er full av gode øyeblikk – når du først blir oppmerksom 
på dem. For eksempel når barnet skal bade. Alle barn elsker å 
leke i vann, og badesituasjonen er en veldig fin anledning til å 
skape en trygg og god relasjon til barnet ditt.
    Når barnet skal opp av vannet, kan du pakke ham eller henne 
inn i myke håndklær. Små barn har en ømfintlig hud, så vask 
både klær og håndklær med en tøymykner som er parfymefri og 
tilpasset sensitiv hud. Da kan dere virkelig
nyte kosestunden uten å være redd 
for at huden skal bli irritert.

Vær forsiktig med parfyme
Mange tror at barn bør venne seg til dufter, først som sist. 
Det stemmer ikke. Mange stoffer som fi nnes i vanlige 
i parfymer er allergifremkallende. De aller minste bør 
derfor ikke utsettes for voldsomme duftinntrykk.
Kilde: Forskning.no; gronnhverdag.no

Unngå hudallergier
Barn har mer sensitiv hud enn voksne og kan lettere 
utvikle hudallergier. Derfor er det viktig å beskytte 
huden til de små og sørge for at de ikke blir utsatt for 
stoffer som kan gi allergiske reaksjoner. 

mykeøyeblikkene

Blenda  Sensitive 
tøymykner  
gjør at tøyet  føles  mykere og 
mer behagelig mot huden  
slik at man unngår irritasjon 
og kløe. Den er helt uten 
parfyme og fargestoffer og 
er spesielt utviklet til 
sensitiv hud.

Visste du at … … tøymykner faktisk 
anbefales  dersom du har

tørr og sart hud? 
Mennesker med ømfi ntlig hud blir 

 vanligvis advart mot å bruke 
tøy mykner. Ny forskning viser derimot 
at tøymyknerens mykgjørende effekt 

kan bidra til å redusere friksjonen 
 mellom klær og hud, og derfor 

gi mindre irritasjon.

Kilde: NCBI, 2012

Visste du at …

… for mange barn er 
 kosebamsen et symbol på 
trygghet og kjærlighet?  

Dette kan forklare hvorfor 
mange  små barn blir 
avhengig av bamsen sin. 
Bamsen er en kosemyk 
venn som barnet alltid 
klemmer på. Derfor bør 
bamsen vaskes på like 
skånsom måte som barnets 
klær og sengetøy. Bruker du 
tøymykner, beholder også 
bamsen sin kosemyke pels.

Blenda 
Sensitive er 

anbefalt av Norges 
Astma- og 

Allergiforbund

ANNONSE

1-12

Lactacyd tyntfl ytende såpe uten parfyme fi nnes på ICA supermarked og Maxi
L  

 
 

 

L

Hudvask på kroppens egne vilkår

Lactacyd flytende såpe uten  
parfyme – anbefales av  
A stma- og A llergiforbundet

C8
00

08

ANBEFALT AV

5692-Lactacyd annonce tilretning Norge.indd   1 23/08/10   12.54

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

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig 
valg slik at din hud holder seg i perfekt 
balanse, selv om du dusjer eller vasker 
deg hver dag. Det er ikke avansert, vi 
har bare gjort det samme som naturen.

HUDENS NATURLIGA VAL
Lactacyd innehåller mjölksyra som hjälper till att bevara din huds naturliga pH-värde. 
Därför är Lactacyd ett milt och naturligt val om du vill hålla din hud i perfekt balans, 
även om du tvättar dig varje dag. Lactacyd tar hand om din kropp. Det är egentligen 
inte alls svårt, vi har bara gjort detsamma som naturen.

Hudvask på kroppens egne vilkår

Anbefalt av
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Lactacyd tyntflytende såpe uten parfyme



Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til: 
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 6764 St. Olavsplass,  
0130 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

VERDENS MEST 
HELSEVENNLIGE 
MALING.

  Ingen løsemidler

  Ingen malingslukt

  Ingen skadelig avdamping

– trygg fra første strøk

SENS er den mest helsevennlige malingen i markedet, og er i dag den eneste 
malingserien anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Med SENS kan du 
trygt male rommet uten å tenke på malingslukt og skadelig avdamping.

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Følg Jotun Sens på Facebook 

*
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