
A stmaAllergi
           

s e e   U balanse i tarmen

 e e e    
s  e s



Blenda Sensit ive 
er helt uten parfyme 
og fargestoffer, og 
anbefales derfor t i l 
følsom hud.

Blenda Sensit ive er 
anbefalt av Astma- 
og Allergiforbundet. 

Jeg velger Blenda 
Sensitive, fordi jeg synes 
det er et skånsomt valg 

for hele familien og 
i tillegg gir det et 

godt vaskeresultat.
Camilla Underland, 
lege og mor

 Parfymefritt 
       vaskemiddel

Kjekt å vite...

- et skånsomt valg for følsom hud
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Start dagen, eller varier ditt mellom-
måltid med en sunn smoothie!
Alt du trenger å gjøre er å blande  
ingredienser i en mikser eller med 
en stavmikser. Bytt gjerne mellom 
våre ris-, soja- og havredrikker for  
å få mer variasjon.

For flere oppskrifter gå inn på vår 
hjemmeside. Der kan du også laste 
ned din egen oppskrift hvis du har 
noe godt som du vil dele med oss!

www.gogreen.no

   Leskende,
    sunt
          og
  enkelt!

Oppskrift
 på denne her 

og andre smoothies finner 

du på vår 
hjemmeside 

www.gogreen.no
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  nye muligheter. Det har gitt AstmaAllergi-redaksjonen 
forsett om å gi medlemsbladet et aldri så lite løft. Vi ønsket å 
lansere nr. 1– 2014 i ny  drakt. 

Det nye designet er utviklet internt i redaksjonen, med 
spesielt god drahjelp fra redigerer Lene Gunvaldsen. Vi mener 
vi har kommet frem til et utseende som gjør at bladet fremstår 
i en lettere og mer moderne form.  Ny makeover ga dessuten 
støtet til å starte nyåret med to nye spalter. Vi kan herved 
introdusere kryssord – det er bare å sette seg ned i godstolen – 
og spørsmål og svar-spalten der NAAFs fageksperter gir råd til 
leserne som har spørsmål om behandling og forebygging.

Fortsatt kan forsiden skilte med bilder av den anerkjente  
fotografen Marie Sjøvold som med sitt sterke personlige ut-
trykk, er med å gi bladet det særegne ekstra. Marie Sjøvold  
stiller i disse dager ut fotografier i øbenhavn sammen med 
flere andre samtidsfotografer under temaet Beyond ealism .

Når det gjelder innholdet i AstmaAllergi for øvrig, skal det 
fortsette å speile virkeligheten, realistisk og av godt gammelt 
merke. Stoffet skal gi et bilde av hverdagslivet til de mange 
som sliter med sy kdommer innen de områ der som NAAF  
favner. Det skal inneholde oppdaterte råd om forebygging og 
behandling og gi innblikk i ny forskning. Medlemmene skal 
også få innsikt i mange av de sakene som står øverst på listen 
over NAAFs satsningsområder, og ikke minst viktig,  
gi en oversikt over aktiviteter lokalt. Her u øres det mye  
godt frivillig arbeid. 

Men astma, allergi, kols og overfølsomhetssykdommer er 
mangslungne fagområder. Det er ikke lett å favne alt og alle, 

og mange vil sikkert savne stoff som går rett på, der skoen 
try kker mest. F or vi vet det er mange kronisk sy ke som sliter 
i hverdagen og har u ordringer det er vanskelig å finne råd 
for, noe sted. akk derfor for alle gode innspill fra leserne  Vi 
kan forsikre at de blir lagt ned i vår idebank til aktuelt stoff for 
kommende utgaver av AstmaAllergi, og at vi skal strekke oss 
etter å dekke et vidt spekter av mulige områder og problem-
stillinger under NAAF-paraplyen  så sant vi kan stå inne  
for at det har sin rot i det faglige og dokumenterte.

Og luftkvaliteten i norske byer  På nyåret 201  dessverre 
like helseskadelig som den har vært rundt disse tider hvert år 
i løpet av siste tiår.  Nå har til og med EF As overvåkingsorgan 
reagert, etter at NAAF sendte en bekymringsmelding om byluf-
ten i Norge sørover. Her kan det være snakk om brudd på EØS-
traktaten, forteller generalsekretær rond Solvang, som lover 
at i denne saken skal NAAF  holde try kket oppe. Norge kan  
ikke være bekjent av å ha en luftkvalitet som gjør at folk  
med astma og luftveissykdommer blir sykere og at  
flere risikerer å utvikle sykdommene.

  e t

Et tidsskrift for medlemmer  
i Astma- og Allergiforbund

U tgiv er
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 7  St. Olavsplass, 0130 Oslo
Besøksadr.  St. Olavsgate 25 

elefon  23 35 35 35 
Faks  23 35 35 30
Epost  naaf naaf.no
Nett  www.naaf.no

A nsv arlig redaktø r 
Nina Brun
nina.brun naaf.no

e s ss e
Bjørnhild Fjeld
bjornhild tastatore.no

MILJØMERKET

07 AURSKOG  - 241 37
9

Redigerer
Lene Gunvaldsen
lene.gunvaldsen naaf.no 

t
Morten ugtveit / www.mgt.no

Trykk
Ålgård Offset

se  
Add Media AS  
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud, tlf. 99  5 
anne-lise addmedia.no

e e t
Abonnement inngår i medlemsprisen i forbundet

un abonnement koster 50 kr i året 

edaksjonene forbeholder seg retten  
til å redigere og forkorte innlegg. 
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet 
i annonsene, med mindre de er merket

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund . 
Stoff fra AstmaAllergi kan kun gjengis med  
tillatelse fra redaktøren og med kildehenvisning.

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet 
25. januar 201

este t e se
AstmaAllergi 2/1  kommer . april
Materialfrist for annonser er 10. mars 

 ss  s s e e e

www.facebook.com/astmaogallergi

astmaallergi

astmaallergi

 , redaktør
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N A A F  har i lang tid vært 
bekymret for luftkvaliteten 
vinterstid i de største byene. 
De fastsatte grenseverdiene 
for blant annet NO -utslipp 
og svevestø v bry tes gang på 
gang, uten at verken sentrale 
eller lokale my ndigheter i sæ r-
lig grad har iverksatt tiltak for 
å redusere forurensningen.  

Bekymret. På bakgrunn av 
dette sendte NAAF høsten 
2011 en beky mringsmelding 
til EF As overvåkningsorgan, 
ESA. Dette organet skal påse 
at EØS-avtalen overholdes, 
noe NAAF  mener ikke gjø res 
siden myndighetene tillater 
at grenseverdiene for blant 
annet utslipp av NO2 over- 
skrides. NAAF hevder i sitt 
brev at Norge bryter EØS-di-
rektiv 200 /50, som omhand-
ler luftkvalitet.

– På grunn av det spesielle 
klimaet i Norge ved at det blir 

– NAAF er skuffet over regjeringen
– Den nye regjeringen hadde sjansen til å rette opp det som den rødgrønne regjeringen 
har søplet til i forhold til luftforurensning, og iverksatt tiltak som virker. Det gjør de 
dessverre ikke, sier generalsekretær rond Solvang i Astma- og Allergiforbundet.

Tekst:  Bjørnhild Fjeld  F oto:  Tore F jeld

veldig kaldt om vinteren, har 
våre storbyer andre u ordrin-
ger enn by er i mildere strø k 
av verden. På enkelte dager 
legger kulden seg som et lokk 
over bysentrum, og luftforu-
rensningen blir liggende langs 
bakken sånn at folk puster 
inn forurenset luft, forklarer 
S olvang.

I november i fjor fikk NAAF 
svar fra ESA på bekymrings-
meldingen. E S A skrev der at 
de er enige med NAAF  i at 
Norge har brutt EØS-direkti-
vet, og ga den norske  
regjeringen to måneders frist 
på å svare. O g i midten av 
januar kom svaret, som etter 
NAAFs mening ikke er tilfreds-
stillende. I svarbrevet fra 
K lima- og miljø departementet 
henvises det til tekniske ut-
fordringer og store kostnader, 
og det brukes formuleringer 
som at de skal se på mulig-
hetene .  

 te et  – Vi mener 
dette er alt for passivt. I sitt 
svarbrev skriver departemen-
tet at de tar problemene på 
alvor, men de kommer likevel 
ikke med forslag eller løfter 
om konkrete tiltak som vi vet 
har virkning, sier NAAFs rond 
S olvang.

Ofte blir det hevdet at det 
eneste som kan redusere biltra-
fikken, er bom-regulering, eller 
mer konkret rushtidsavgift. 
Den ny e blå -blå regjeringen 
er svært tilbakeholden med å 
innføre slike tiltak, all den tid 
Fremskrittspartiet har i sin for-
målsparagraf at de skal jobbe 
mot skatter og avgifter. 

Solvang mener imidlertid det 
er mange andre mulige tiltak 
som har effekt.

– Luftkvaliteten er en sum av 
flere elementer. Hastighetsre-
duksjon, også kjent som miljø-
fartsgrense, er noe vi vet virker. 
Et annet enkelt tiltak er bedre 
renhold av veinettet. Dette 
er blitt nedprioritert av Oslo 
kommune de siste årene, selv 
om det er åpenbart at dette vil 
redusere mengden svevestøv. 

se e  ese  NAAF  
etterlyser tydeligere og mer 
konkrete grep fra regjerin-
gen, både på kort og lang sikt. 
Langsiktig vil en satsing på 
kollektivtransport, sykkelveier 
og innfartsparkeringsplasser 
ha stor effekt for å redusere 
privatbiltrafikken. Det vil det 
også gjø re med en omlegging 
av avgiftspolitikken.

– I dag er det slik at det lø n-
ner seg å kjøre dieselbil versus 
bensinbil, selv om dieselbiler 
er de som bidrar mest til lokal 
forurensning. Dette er det 
fullt mulig å gjøre noe med, 
mener Solvang, som påpeker 
at Norge er et av de land i ver-
den som har en hø y est andel 
privatbiler som gå r på diesel.

Men for de som har luftveis-
sykdommer, holder det ikke 

I søkelyset. rond olvang interv ues av irik . alestrand og ris an 
Velkovski i TV8 om EFTA-saken. 

avner andlekra  
NAAFs generalsekretær Trond 

olvang etterl ser handling 
og konkrete ltak for å få 
redusert lu forurensningen i 

slo og andre store b er.
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– NAAF er skuffet over regjeringen
at det kommer på plass tiltak 
som vil virke på lang sikt, det 
må gjø res noe nå .

– Dette er alvorlig, folk blir 
syke. De må være hjemme fra 
jobb, det gir store samfunns-
ø konomiske konsekvenser. J eg 
er usikker på om regjeringen 
forstår alvoret i situasjonen. 
Det må settes i verk strakstil-
tak som kan få ned forurens-
ningen. Det kan for eksempel 
være trafikkbegrensninger i 
indre by kjerne ved at det eta-
bleres lavutslippssoner. ung-
transporten inn til sentrum 
kan begrenses til visse tider 
på døgnet. Privatbiler kan få 
lov å kjø re bare annenhver 

dag, såkalt datokjøring. For 
å nevne noe, mener general-
sekretæ ren.

– Vil ikke slike tiltak bli vel-
dig upopulære i befolkningen

– Nei, det tror jeg ikke, hvis 
det blir godt forklart hvorfor 
det gjøres. Mitt inntrykk er 
at folk er villige til å gjøre en 
innsats for bedre miljø. Men 
da må også kollektivtranspor-
ten fungere. Det hjelper ikke 
å parkere utenfor byen hvis 
toget aldri kommer. H er har 
my ndighetene en stor jobb å 
gjøre, påpeker Solvang.

I tillegg til biltrafikk er ved-
fyring en stor forurensnings-
kilde i indre strøk, og naturlig 

nok er det verst på kalde da-
ger. Myndighetene bør derfor 
tilrettelegge for utbygging av 
fjernvarme.  

  st e  Neste 
runde i EF A-saken er nå at 
E S A skal svare den norske 
regjeringen om hvorvidt de 
mener de foreslåtte tiltakene 
er gode nok til at Norge skal 
klare å komme under de gren-
severdiene vi har forpliktet 
oss til å følge. Dersom svaret 
fra ESA blir nei, blir det reist 
en traktatbruddsak for EF A-
domstolen i Lu embourg. 

– Astma- og Allergiforbun-
det har selvfølgelig ikke noe 

ønske om en traktatbruddsak, 
men slik vi ser det, er ikke 
meteorologiske forhold, og 
det faktum at Norges byer 
blir stø rre og dermed på drar 
seg storbyenes problemer, 
unnskyldninger gode nok. 

rond Solvang avslutter 
med et lite apropos til turist-
næ ringen:

– Norge er i hele verden 
kjent som landet med frisk 
luft og rent vann. Og skal vi bli 
kjent ute i verden som et land 
med dårlig luftkvalitet i byene 
vå re!  ■
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K lima- og miljø departementet 
er ikke enige i NAAF s på stan-
der om at de forholder seg 
passivt ti l luft problemene i de 
store by ene. 

– Vi har en fremoverlent 
holdning nå r det gjelder 

luft kvalitet i byene, sier ens 
Frølich Holte som er politi sk 
rådgiver i departementet, ti l 

V .
Han sier at Norge har fått  

storby er med storby enes 
problemer, og at dett e derfor 

er en ny problemsti lling som 
de må  ta innover seg. Ansvaret 
ligger bå de hos stat og kom-
mune.

– Oslo har gjort mye for å re-
dusere parti kkelutslipp. De har 
blant annet by gget landstrø m 

på  H jortneskaia ( C olorline-
terminalen, red. anm.). De 
har også gjort mye for å fase 
ut vedfyring og oljefyring. Et 
par av de ti ltakene er også 
noe regjeringen satser på, sier 
regjeringens talsmann i saken.

F A KTA U TE LU F T I  BY E N E

Nitrogendioksid, NO2, fra forbren-
ningsmotorer bidrar ti l økt luft foru-
rensning. Personer med astma kan 
reagere på  NO 2 med nedsatt  lunge-
funksjon.

I Norden forårsaker parti kkelforu-

rensning over 9000 for ti dlige dødsfall 
hvert eneste år. Denne forurensningen 
kommer først og fremst fra trafi kk og 
vedovner og er i perioder et bety de-
lig problem i byer og tett steder.

I Norge er veitrafi kk en vikti g kilde 

ti l luft forurensning. Spesielt dieselbiler 
produserer forbrenningsparti kler og 
eksosgasser. S tore mengder svevestø v 
dannes også ved slitasje på veier. 
                                            Kilde: NAAF.no

– Norge har fått  storbyproblemer

– Ønsker meg bilfritt  Oslo sentrum
– Noen dager er det helt forferdelig for meg å være ute. eg blir tungpustet, og 
øyne og nese renner, forteller Anne Ombye som ønsker seg et bilfritt  Oslo sentrum.

lages av l  en  m vinteren går nne mb e aldri ut uten et stort 
sk erf som hun kan dekke  l ansiktet med.

Den ti dligere lederen i Norges 
Astma- og Allergiforbund bor 
midt i Oslo sentrum, men 
vintersti d prøver hun å reise 
ut av byen så oft e hun har 
mulighet. Hun har hatt  astma 
siden hun ble født, og luft -
veisplagene blir verre i takt 
med vinterkulden. 

– E nkelte dager kan det 
væ re helt greit. Mens andre 
dager er det så ille at jeg 
må holde meg mest mulig 
innendørs. Hvis jeg må ut, tar 
jeg skjerfet over ansiktet og 
skynder meg så godt jeg kan, 
sier hun.

Ombye mener luft forurens-
ningen i Oslo er blitt  verre de 
siste årene, noe hun merker 
på kroppen. Hun er også skuf-
fet over at det ti lsynelatende 
ikke er noen vilje fra myndig-

hetenes side ti l å sett e i verk 
ti ltak som virker.

– Det høres drasti sk ut, 
men jeg personlig tror det 
hadde vært mulig å få ti l et 
bilfritt  Oslo sentrum. Det å 
få skift et ut gamle vedovner 
med nye, rentbrennende, ville 
også hatt  stor eff ekt, mener 
hun.

Anne O mby e advarer også 
mot å tro at den forurensede 
luft en bare er farlig for de 
som har astma eller andre 
luft veissykdommer

– Vi som har astma er sam-
funnets kanarifugler. Vi er de 
som først merker det når noe 
er galt, men det er jo akkurat 
like farlig for de som er friske 
å puste inn den dårlige luft en.
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Er du opptatt av godt inneklima, 
og har fokus på helse? Nå  trenger 
du ikke lenger å bekymre deg for 
 helseskadelig avdamping og lukt 
når du maler. Bliss er spesielt 
 utviklet med de beste råvarene for 
å kunne gi deg et trygt og helse-
vennlig produkt.
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Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt  sa 
Ole Paus en gang. Med dette spørsmålet beskriver han på 
mange måter tilstanden til nordmenns helse i dag. 

I løpet av den siste generasjonen har noe blitt veldig galt  
i samfunnet vårt.

Aldri før har innbyggerne i Norge hatt større forutsetnin-
ger for å kunne leve gode liv enn det vi har nå. Aldri før har 
flere mennesker vært plaget av livsstilssykdommer og blitt 
sy ke av miljø et vi lever i. 

Fysisk aktivitet og sunt, riktig kosthold vet vi har stor 
betydning for helsen vår. Likeså viktigheten av nok hvile og 
søvn. Akkurat dette vil jeg si mer om ved en noe senere an-
ledning. Det jeg vil kommentere i dag, er lufta vi puster inn.

ett før jul i fjor mottok den norske regjering brev fra 
EF As overvåkingsorgan ESA. Foranledningen for dette var 
en bekymringsmelding fra NAAF til ESA over luftkvaliteten 
i norske byer. I det nevnte brevet fra ESA bekreftes det at 
kvaliteten på luften i norske byer har en langt dårligere  
kvalitet enn det norske myndigheter har forpliktet seg til. 
Dette er dramatisk og dette gjør folk syke. Mange, mange 
tusen blir syke av dette.

Spesielt i disse dager, når vinterkulda legger seg nærmest 
som et lokk over de største byene våre, blir det en opphop-
ning av sterkt forurenset luft. Dette skaper betydelige helse-
problemer. Først og fremst for barn, unge og mennesker 
med astma og kols, men også for alle andre er dette  
i høyeste grad skadelig for helsa.

ESA har nå bedt norske myndigheter fremlegge en plan 
for hvordan de konkret skal få bedre luft i spesielt de største 
byene, men også generelt i landet. Dersom ikke dette 
gjøres på en tilfredsstillende måte, vil Norge bli stevnet for 
E F TA-domstolen. H va som da kan vente den norske stat av 

Overvåker luftkvaliteten

Generalsekretær  
Trond Solvang

reaksjoner og sanksjoner, er en ting, men dette burde være 
totalt unødvendig. I lang tid har vi visst godt hva som er 
kildene til luftforurensningen. I lang tid har vi også kjent til 
flere måter å redusere dette på, men i stedet for hensikts-
messige tiltak, har det i alt for stor grad resultert i politisk 
diskusjon og tilnærmet handlingslammelse.

eg kan love deg som medlem av NAAF, og alle andre, at 
vi i NAAF skal henge klistret på de ansvarlige politikerne 
til vi har en tilfredsstillende og god luftkvalitet. Vi kommer 
ikke til å akseptere at ytterligere mange tusen blir syke av 
lufta ute, mens politikerne sitter trygt inne og diskuterer. 
Dette vil være en av NAAF sine prioriterte saker i tiden 
fremover. Denne saken vil vi ikke ta fokus vekk fra før luft-
kvaliteten er akseptabel.

For å lykkes med dette arbeidet, er det viktig med et 
sterkt NAAF. o flere medlemmer vi blir, jo sterkere blir  
vå r stemme!  

Norges Astma- og Allergifor-
bund har utarbeidet informa-
sjonshefte til serveringssteder 
om nytt regelverk for merking 
av mat og tilrettelegging for 
matoverfølsomhet.

Som følge av nytt regelverk 
i E  skal Norge innføre en ny 
forskrift om matinformasjon 
til forbrukere, Matinforma-
sjonsforskriften. Den skal 
gjelde fra 13. desember 201 . 
Forskriften er viktig for serve-
ringsbransjen, fordi den stiller 
krav til hva slags informasjon 

som skal gis til forbrukere 
for uemballert mat, det vil si 

mat som serveres over disk, 
i restaurant, kantine, på fly, 

catering med videre.
Astma- og Allergiforbun-

det har derfor utarbeidet 
et informasjonshefte som 
inneholder faktaark over de 
1  merkepliktige allergenene, 
samt praktiske råd og tips om 
hvordan serveringssteder skal 
tilrettelegge for matoverføl-
somhet ved innkjøp, oppbe-
varing, tilberedning, servering 
og salg av mat.

Informasjonsbrosjyren kan 
lastes ned på NAAFs nettsider 
naaf.no.

G E N E RA LS E KRE TÆ RE N S  HJ Ø RN E

Informasjon til serveringsbransjen
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Alle støvsugere, sentralstøvsugere in-
kludert, fører like mye lu
 tilbake til 
rommet som de suger inn. Vorwerks 
unike filtersystem sikrer at denne luf-
ten er renset, og støvsugeren renser 
derfor lu
en under bruk.

Grunnet Vorwerks 
støvopptak og 

gunstige påvirkning 
på inneklimaet under 
og e�er bruk, er den 
karakterisert ”egnet 
for allergikere” av 
TÜV i Tyskland.
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I alt 1  prosjekter i regi av 
Astma- og Allergiforbundet 
ble ti ldelt totalt litt  over 
3,  millioner kroner under 
E tra-ti ldeling 2 . november 
2013. 1  av disse prosjek-
tene er helt ny e.

E traSti ft elsen Helse og 
ehabilitering er en sti ft else 

bestående av 27 helse- og 
rehabiliteringsorganisasjo-
ner, som eier og fordeler 
overskuddet fra V-spillet 
E tra. Overskuddet fra spil-
let blir fordelt ut ti l frivillige 
organisasjoners prosjekter 
innen forebygging, rehabili-
tering og forskning.

Prosjekter som får ti ldelt 
midler gjennom Norges 
Astma- og Allergiforbund for 
2014 er:

e
● Planter og blomster i 
 off entlige bygg, kr 9 .000  
 ( egion Midt)

● Der ungdom treff es, kr   
 200.000 ( NAAF  sentralt  
 og utvalgte regionsledd)
● Idrett  og sunn mat – også  
 for allergikere, kr 53.000   
 ( egion Nord)

s
● oleranse-induksjon ved  
 peanøtt allergi, kr 1.950.000 
 fordelt over tre år (Oslo  
 universitetssykehus, 
 barnemedisinsk avdeling)

e te
● ykkeliky - gul påske uten  
 egg, kr 90.000 (NAAF 
 sentralt)

● ut og kjør, kr 1 7.500 
 ( egion Vest)
● unnskapsbanken Allergi-
 viten på nett , kr 01.000   
 fordelt på to år (NAAF 
 sentralt)
● Akti vitet i bassenget, kr   
 . 00 ( ingsaker AAF)
● 17. mai for alle, kr 25.000  
 ( egion Oppland)
● Møt veggen , kr .300
 ( romsø AAF)
● ada - vi drar ti l Pasvik, 
 kr 75.500 (Sør-Varanger   
 AAF)
● Nys i tunnelen, kr 0.000  
 (NAAF sentralt)
● t og gå, med eller uten   

 staver, kr 75.500 
 ( egion Hedmark)
● Heis bestefar i grana, 
 kr 121.000 ( R egion 
 Øs  old)

 551 store og små helse-
 prosjekter fra frivillige 
 organisasjoner mott ok   
 midler fra E traSti ft elsen 
 i år. Hele 230 millioner 
 kroner ble fordelt 
 totalt.  ■

Hjelp  eg er valgt  er en ny håndbok i 
prakti sk styrearbeid. Boken gir en kor  at-
tet innføring i styrearbeid og er myntet 
på ny valgte sty remedlemmer og alle som 
ikke har så bred erfaring. 

Boken kan brukes som et kart for det 
arbeidet ethvert ny valgt sty remedlem 
må gjøre. Boken gir også en oversikt over 
styrets plass i organisasjonen, og hvilket 
ansvar og oppgaver styret har. Dessuten 
fi nner man en kor  att et, men bred gjen-
nomgang av aktuelle lover og vedtekter.

Boken på bare 12  sider, er lett lest og 
forståelig. Alle vil kunne lese og forstå det 

som står i boken. Også ruti nerte styre-
representanter vil kunne ha glede av å 
benytt e boken som et godt oppslagsverk.

Forfatt eren ormod Bjørnstad har lang 
erfaring fra styre- og organisasjonsar-
beid. Han har gjennomført en lang rekke 
ti llitsmannskurs for ulike arbeidsgiveror-
ganisasjoner og frivillige lag og foreninger. 
Han har sitt et i fl ere styrer i både private 
bedrift er, skoler og barnehager. ■

Lett lest og nytti  g om styrearbeid

E tra-støtt e ti l NAAF-prosjekter 

Huntonit Symfoni
lasert Frappe

Huntonit 8 Fas
hvitkalket

Huntonit Symfoni
lasert Mocca

Huntonit Symfoni
lasert Cappuccino

AZUR
NC S  S  4040-B

PURPLE
R AL 4001 ( spesialresept)    

PEPPER
NC S  S  6502-Y  ( spesialresept)

OLIVE
NC S  S  3040-G50Y

LETTELSE
T R Y G T

HELSE

FRIHET

M
O

D
ER

N
E

Huntonits unike hvitkalket og 
lasert over�ate i tre farger leveres i 
platetypene 8 bords Fas* og Huntonit 5 
bord Fas* med trestrukturen Symfoni. 

Tre�berplatene leveres ferdig malte i str. 1 1  x  6 2 0 x  2 3 9 0 mm 
o g 2 7 4 0 mm. Not og fjær for enkel og skjult montering!
*Fas;     fuge mellom hvert bord. 
**Skygge;       fuge mellom hvert bord.

C ol ou r  C ol l ec t i on
f r a H u nt oni t

V i nt ag e C ol l et i on
f r a H u nt oni t

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

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

sannsynligvis  verdens reneste
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Studerer fi skeallergi 
hos nordnorske barn

radisjonelt blir de som er allergiske mot fi sk, rådet ti l å holde seg unna alle 
fi skeslag. Nå ønsker forskerne å fi nne ut om de som ikke tåler for eksempel torsk, 
likevel kan spise laks eller makrell uten at de får allergiske reaksjoner.

Tekst:  Bjørnhild Fjeld   F oto:  olourbo

F iskeallergi er ikke så veldig 
vanlig, men heller ikke så 
uvanlig som man kanskje 
skulle tro. Allergien ti lhører en 
av de 5-  vanligste matvareal-
lergiene hos barn og ungdom. 
Marti n Sørensen er overlege 
ved Barne- og ungdomsklinik-
ken ved niversitetssykehuset 
i Nord-Norge, og har gjennom 
årene konsultert mange pasi-
enter med allergi mot fi sk.

st   – Allergi mot 
fi sk er vanligere i land som 
har en lang kyststripe, og hvor 

fi skeri og fi sk i kostholdet 
har sterke tradisjoner. J eg 
har relati vt mange som er al-
lergiske mot fi sk i min praksis, 
og jeg har inntry kk av at det 
er fl ere her i Nord-Norge enn 
for eksempel i Sør-Norge og i 
Skandinavia for øvrig. eg kan 
imidlerti d ikke dokumentere 
dett e med tall, sier Sørensen.

Han har nylig startet en stu-
die av et utvalg av 0-50 barn 
og unge med påvist allergi 
mot fi sk. Barna er i alderen 5 
ti l 20 år gamle. 

Hypotesen han jobber ut 

fra, er at de som er allergiske 
mot fi sk, ikke nødvendigvis er 
allergiske mot alle typer fi sk. 

– Det er vanlig å råde for-
eldre ti l barn med fi skeallergi 
at barnet skal holde seg unna 
alle typer fi sk. Det er også 
vanlig å reagere på fl ere typer 
fi sk. Det er imidlerti d en del 
som forteller at de kan tåle 
for eksempel laks eller ma-
krell, selv om de er allergiske 
mot torsk, sier Sørensen.

H an sier at torskeallergi er 
vanligst. 

– Det kan være vikti g å 

fi nne ut av dett e. Noen barn 
har fl ere matvareallergier, og 
det kan væ re vanskelig å kom-
ponere et ti lstrekkelig kost-
hold. Det er derfor et poeng å 
unngå å gi råd om å holde seg 
unna matvarer de strengt tatt  
ikke behøver å unngå.

Allergitesti ng med prikktest 
og blodprøve er oft e ikke påli-
telig nok ti l å kunne sti lle diag-
nose. I pasientstudien skal Sø-
rensen derfor bruke dobbelt 
blinde matvareprovokasjoner 
med placebo-kontroll. Det 
vil si at deltakerne den ene 

-Allergi overfor fi sk skyldes at kroppen reagerer på et protein 
i fi skekjøtt et. Dett e proteinet fi nnes i mange typer fi sk, men 
de fl este reagerer på fi sk fra torskefamilien. Omtrent 
halvparten av de som er allergiske mot fi sk, reagerer på 
alle fi skeslag.

-De allergifremkallende stoff ene i fi sk er meget varme-
stabile, og det betyr at de ikke forsvinner under koking eller 
steking. Enkelte følsomme personer får allergiske reaksjoner 
hvis de puster inn dampen fra fi skekoking fordi fi skedamp 
kan gi astmasy mptomer.

-De som er allergiske mot fi sk, er vanligvis ikke 
allergiske mot skalldyr, og motsatt . Selv om både fi sk og 
skalldyr lever i havet, er de ganske forskjellige i oppbygning. 
Skalldyr og midd har for eksempel mer ti l felles i allergi-
sammenheng enn skalldyr og fi sk. 

-Det fi nnes i dag ingen vaksine mot matvareallergi, behand-
ling er derfor å utelukke det man ikke tåler fra kostholdet.

-Fisk er en vikti g kilde 
ti l den essensielle 
fett syren omega 3. 
Det er derfor vikti g å ta 
tran eller annet omega 
3-ti lskudd. For de fl este 
som er allergiske mot fi sk, 
er fi skeoljer ikke noe problem, men 
det fi nnes også noe svært få som er så følsomme at de kan 
reagere på spormengdene protein som fi nnes i oljene.

-Fiskeallergi viser seg normalt ganske ti dlig i livet, men 
sjelden før ett årsalderen. Oft e, men ikke allti d, er det en 
livslang allergi. I fi skeindustrien er fi skeallergi et vanlig 
problem, og årsak ti l kontaktallergi og astmasymptomer.

Kilde: www.naaf.no 

F A KTA F I S KE A LLE RG I



W W W .NAAF .NO   ■  AS TMA ALLE R GI 1 2014     15   

F I S KE A LLE RG I

Atopiske sykdommer hos unge
Fit Futures er en utvidelse av den så-
kalte romsøundersøkelsen, og ble i 2010 
gjennomført på alle videregående skoler 
i romsø og Balsfj ord. Nå i høst ble det 
samlet inn data ti l del to av undersøkelsen, 
blant over 00 elever i 3. klasse på 
de videregå ende skolene.

– Dett e er en forekomststudie. I forrige 
runde ble det fokusert på blant annet kost-

hold, treningsvaner og tannhelse. Nå ser vi 
også på atopiske sykdommer, altså astma, 
allergier og eksem, sier Marti n Sørensen.

ngdommene har blant annet fått  testet 
lungekapasiteten med spirometri, og blitt  
allergitestet. I og med at de undersøker så 
mange ulike ti ng, kan de se ett er sammen-
henger mellom for eksempel astma 
og andre sy kdommer eller kosthold.

dagen skal smake på et målti d 
som inneholder fi sk, mens de 
den neste dag får placebo. De 
skal ikke vite når de får fi sk, og 
når de får placebo, og det er 
de tre fi skeslagene torsk, laks 
og makrell som blir servert, 
ett  slag om gangen. I ti llegg 
skal det gjennomføres måling 
av allergianti stoff er (IgE) ved 
blodprøver, mot en hel rekke 
fi sketyper. 

fl e e   s es e  E n 
u  ordring ved provokasjons-
testi ng av fi sk, er å unngå lukt 
og smak som gjø r at deltake-
ren skjønner om han eller hun 
får servert fi sk. Sørensen får 
derfor hjelp av ma  orsknings-
insti tutt et Nofi ma ti l å tørke 
og male fi sken ti l et pulver 
som derett er skjules i en mat-
vare. S lik skal ikke deltakeren 
kunne lukte eller smake om 

han får mat som inneholder 
fi sk eller ikke.

– Provokasjonen skjer under 
kontrollerte forhold med 
gradvis ø kende dose. Der-
som deltakeren får allergisk 
reaksjon, regnes testen som 
positi v og allergi er påvist, 

forklarer forskeren.
Ty piske reaksjoner ved 

fi skeallergi er kløe i munn 
og svelg, opphovning, og for 
noen astmasy mptomer og i 
verste fall anafylakti sk sjokk.

Studien skal gjennomføres i 
perioden januar ti l juni 201 , 

og er en del av et doktor-
gradsprosjekt som blant 
annet har fått  pengestøtt e fra 
Astma- og Allergiforbundets 
forskningsfond. il neste høst 
hå per S ø rensen å ha noen 
resultater klare, som gjør at vi 
vet mer om hvordan fi ske-
allergi arter seg  ■

Kan gi allergi. Det er mest vanlig å v re allergisk mot torsk  men også laks og andre  skeslag med r d t k tt  kan gi allergiske reaks oner.



Hodepine?
Ofte forkjølet?
Trett/uopplagt?
Tungpustet?
Allergisk?
Tett nese?

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

Mange helseplager skyldes dårlig innemiljø!

Bestill Innemiljøsjekken fra Anticimex så vil en av våre boliginspektører  
komme hjem til deg og sjekke forholdene i din bolig. 

Vi gir deg råd om hva som kan gjøres for at du og din familie skal få  
en behageligere og sunnere tilværelse hjemme.

Hvis du vil trekke frisk luft inne, kontakt oss på: 

815 48 250 eller www.anticimex.no
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Det t  s   før denne 
vinteren kom i år  – men nå 
er den her. O g mens noen 
møter snø og skiføre med stor 
begeistring, opplever andre 
at vinterkulden forverrer 
astma og luftveisplager. Særlig 
kan dette være problematisk 
dersom du bor i by og må 
oppholde deg der det er foru-
renset luft på grunn av mye 
biltrafikk. Verst er dette for de 
med astma og kols, hjerte-
syke, eldre og små barn.

Betyr det at mange må 
holde seg inne hele vinteren  
Nei da, så ille er det heldigvis 

Slik takler du vinterkulden
Har du astma, kan kaldt vær by på u ord-
ringer og luftveisplager. Her er noen råd 
som hjelper deg gjennom vinteren

Tekst:  Bjørnhild Fjeld F oto:  olourbo

ikke. Men når temperaturen 
kryper ned mot ti minusgra-
der, er det viktig å være litt 
ekstra forsiktig. Du bør for 
eksempel ikke ta med små 
barn ut på tur eller la dem 
sove i barnevogn ute hvis det 
er så kaldt. 

e e e  F or de som 
har astma, kan luftveisplagene 
ofte bli verre i kulden. Derfor 
er det viktig med forebyg-
gende medisiner, og godt med 
klæ r. F oreby ggende medisiner 
utvider luftveiene og redu-
serer derved plagene. Noen 

med astma takler kulden 
relativt greit, mens andre vil 
merke problemer med pusten 
allerede ved noen få kulde-
grader. Det er viktig å kjenne 
etter selv hvordan kroppen 
din reagerer. 

Er luften forurenset kan 
dette forverre symptomene. 
Hvis du bor i en by eller et 
tettsted, må du være obs på 
at partikkelforurensningen fra 
vedfyring og biltrafikk ofte vil 
øke i stillestående og kald luft, 
og forverre astma. Følg gjerne 
med på luftkvaliteten i din 
hjemby – www.luftkvalitet.
info.

Mange liker å være fysisk 
aktive utendørs, året rundt. 
Da er onas-masken fra 
Astma- og Allergiforbundet et 
godt hjelpemiddel.

– F or de med astma sier vi 
at de ikke bør trene ute når 

det er kaldere enn minus ti 
grader. Bruker du for eksem-
pel en onas sport, som er 
en maske som dekker munn 
og nese og som har et filter 
som varmer opp lufta man 
puster inn, vil det redusere 
plagene. Masken er også et 
fint hjelpemiddel for de med 
friske lunger. 

– a anfallsmedisin 15 
minutter før trening om 
du har anstrengelsesutløst 
astma. Generelt anbefales 
god oppvarming om du har 
en lungesykdom, sier Grethe 
Amdal, som er sykepleier og 
seniorrå dgiver i NAAF .

e  e e  O gså de som er 
lungefriske bør være forsik-
tige med å trene når det er 
kaldere enn minus ti grader. 

– J o kaldere det er og jo 
hø y ere intensitet man trener 
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på, jo større belastning vil det 
være på luft veiene. På ekstra 
kalde dager kan det derfor 
være lurt å ta treningsøkten 
innendørs, sier Grethe Amdal.

Blant idrett sutøvere, særlig 
langrennsløpere, er det noen 
som pådrar seg astma nett opp 
fordi de trener hardt ute i kald 
luft .

– H ard trening og hø y  
pustefrekvens i kald luft  er en 
belastning som gir en skade i 
luft veiene og derett er beten-
nelse i nedre luft veier som ved 
astma. Årsaken ti l at mange 
med astma blir verre nå r de 
puster inn kald luft , skyldes 
overfølsomme luft veier og 
ikke kuldeallergi. Den kalde 
luft en fører indirekte ti l ut-
tørring av luft veiene og der-
med forsnevring. I svært kaldt 
vær blir det dessuten vanske-
ligere å puste gjennom nesen. 
Hos personer med astma fører 
pusti ng gjennom munnen ti l 
enda mer innsnevring i luft vei-
ene fordi luft en ikke rekker å 
bli varm før den når luft vei-
ene, forklarer Grethe Amdal.

O gså vanlige mosjonister 
kan risikere det samme, der-
som de trener hardt og oft e i 
kaldt væ r.

es  Av fl ere årsaker er 
det vikti g å kle seg godt når du 
skal ut i kulden. Ikke vent ti l du 
begynner å fryse  Og selv om 
du skal trene, kan det være lurt 
å ta på en ekstra genser, eller 
ta med noe ekstra i sekken for 
sikkerhets sky ld.

– le deg med fl ere lag. 

Utejobb. oen må obbe utend rs uansett  v r  for eksempel 
t mmerhuggere.

Bli kvitt  midden

obber du ute

Husstøvmidden som bor i sengene trives dårlig ute i 
vinterkulden. Mange er allergiske mot nett opp midd, og 
da kan det være smart å benytt e anledningen i det kalde 
været ti l å bli kvitt  småkrypene. Hvis temperaturen 
kryper under 15 minus, kan du henge dyner og 
madrasser ute i noen ti mer. Midden blir også borte om 
du vasker dyner og puter i vaskemaskin på 0 grader.

Er du blant de som har arbeidsplassen din ute under 
åpen himmel, er det ikke allti d et alternati v å holde seg 
inne på kalde dager. Posten skal frem og hus skal bygges 
selv om det er vinter i Norge. Men tar du nødvendige 
forholdsregler, skal dett e gå bra likevel. For lungefriske 
er det vanligvis ikke noe problem å jobbe ute i tempera-
turer ned mot 20 minusgrader. le deg godt og gå inn og 
varm deg i pausene. onas-maske er også lurt, da redu-
serer du belastningen på luft veiene. Er det kaldere enn 
minus 20, er det ikke forsvarlig å jobbe fysisk utendørs. 

Innerst bør du ha klær som 
transporterer fukti ghet vekk 
fra kroppen slik at du holder 
deg tø rr og varm så nn som 
ull, thinsulate, therma  eller 
poly ester. Neste lag skal gi deg 
isolasjon, men også frakte fuk-
ti ghet vekk fra innerlaget ti l yt-
terlaget. Fleece, ull, polyester 
eller nyere typer av synteti sk 
materiell, er eksempler på slike 
klær. ilslutt  velger du et plagg 
som skal blokkere væ r og vind 
ute samti dig som fukten slip-
pes ut. På lengre skiturer kan 
det være lurt å ha med ekstra 
ulltøy og vott er i sekken. Det 
er vikti g å holde seg varm og ta 
korte pauser for å unngå ned-
kjøling. Skift  ti l tørt eller dusj 
med en gang treningsturen er 
over, sier Grethe Amdal.

Sterk kulde i kombinasjon 
med vind er dessuten en 
påkjenning på huden. Mange 
merker at huden blir tørrere 
og litt  irritert når det er kaldt. 
Noen kan reagere med kul-
deallergi  eller elveblest nå r 
huden utsett es for sterk kulde 
og kaldt vann (snø) samti dig. 
Da blir huden hoven med 
utslett  eller små vabler.

Før du skal ut, kan du smøre 
deg med en fet fukti ghetskrem 
eller kuldekrem. Bruk helst 
krem uten vann. Dersom det 
er vann i kremen, må du ta den 
på to ti l tre ti mer før du skal 
ut, slik at vannet i kremen for-
damper. Og selv om du bruker 
kuldekrem, bør du bruke fysisk 
beskytt else foran ansiktet, 
som en buff , skjerf eller en 
fi nlandshett e. ■

Til hud som trenger 
litt ekstra omtanke  

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende 
legemiddelkrem for hele familien

Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.
Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1

Noe som kan være positivt for liten og stor. 

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Miniderm®20 % glycerol  krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud. 
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske. 
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene. 
For fullstendig informasjon og pris se www.felleskatalogen.no  Revidert: 2009-04-16

ACO Hud Norge AS, Nydalsveien 36B, 0484 Oslo. Tlf: 23 00 70 40. www.aconordic.com

Referanser: 
1.Legemiddelverket. 
Behandling  av atopisk eksem – 
Behandlingsanbefalinger. 
Informasjon fra legemiddelverket 2:2005
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A KTU E LT

Astma- og Allergiforbundet og 
NIL  - Norsk institutt for luft-
forskning har gjennomført en 
studie for å kartlegge hvilke 
konsekvenser u asing av olje-
fyringsanlegg vil ha på lokal 
luftkvalitet i Oslo. Studien har 
samtidig sett på hvilke alterna-
tive energikilder som vil være 
mest gunstige med hensyn til 
lokal luftkvalitet. Prosjektet 
har mottatt økonomisk støtte 
fra Oslo kommune, Bymiljø-
etaten – E nø k. 

asing av oljefyringsan-
legg som energikilde er et 
godt klimatiltak, og vil kunne 
gi betydelig reduksjon i utslipp 
av C O 2. esultatene fra stu-
dien viser derimot at det ikke 
vil ha noen positiv effekt på 
den lokale luftforurensningen 
dersom man ikke sørger for å 
erstatte oljefyr med energikil-
der som ikke gir lokale utslipp. 
vert imot kan partikkelforu-

rensningen øke dersom oljefyr 
erstattes av biobrensel i form 
av pellets.

Oslo kommune har vedtatt 
at alle oljefyrer i kommunale 
bygg ska erstattes før 2012, og 
at all bruk av oljefyring til opp-
varming skal avvikles innen 
2020. S taten har som må l å 
fase ut oljefyring innen 2020.

S vevestø v og NO 2 er de stof-
fene som i størst grad bidrar 
til lokal luftforurensning i 
norske byer. Beregninger viser 

K an bli mer svevestø v  
når oljefyren forsvinner
Selv om oljefyrer fases ut som oppvarmingskilde, trenger det ikke å bety at 
luftkvaliteten blir bedre. Dersom oljefyren erstattes av biobrensel, kan det tvert 
imot bli mer partikkelforurensning.

Tekst:  Nina Brun F oto:  olourbo

Fases ut. De kommunale ol ef rene i slo skal ski es ut og all ol ef ring l oppvarming skal avvikles innen 
2020.

at u asing av oljefyrings-
anlegg vil ha en liten effekt 
på konsentrasjonen av NO 2 
uavhengig av hvilken energi 
man erstatter den med. Det 
samme er ikke tilfelle ved 
svevestøv. Her viser resulta-
tene at pellets som erstatning 
for oljefyr i Oslo fram mot 
2020, kan føre til en betydelig 
ø kning i konsentrasjonen av 
svevestø v.

asing av oljefyring bør 
derfor ikke gå via satsing på 
biobrenselsanlegg, men i 

størst mulig grad erstattes med 
energikilder som ikke gir lokale 
utslipp, så som elektrisitet, 
varmepumpe eller fjernvarme, 
konkluderer studien. Det vil 
væ re bå de klimavennlig og 
bidra til å redusere lokal helse-
skadelig luftforurensning.

NIL  - Norsk institutt for 
luftforskning ved Dag øn-
nesen har vært ansvarlig for 
beregninger og analyser, mens 
Astma- og Allergiforbundet ved 
Britt Ann åstad Høiskar har 
koordinert prosjektet. ■

Importør: Alma Norge AS  •  www.alma.no

info@fria.se  •  www.fria.seFriaGlutenFree   FriaGlutenFreeFood   FriaGlutenFree

Ad-Venture

Buon appetito!

Har du fått prøvd pizza fra Fria? Vi kan med stolthet fortelle at våre nye piz-

zaer ikke bare er frie for gluten, men også frie for laktose og melk. Det er de før-

ste pizzaene på det norske markedet i sitt slag. Dette gjør dem helt enestående! 

Fria Pizza Margherita – en nydelig vegetarisk pizza med nøttefri pesto.

Fria Pizza Prosciutto – en fantastisk god pizza med ekte skinke.

Gå inn på www.fria.se for mer info.

FRI FOR:

� Gluten

� Laktose

� Melk

Gluten-, 
laktose- & melkefrie

pizzaer!

Pizzaer som alle i familien kan spise.

Friabr_20140118 A&A_1-1 Pizzor  14-01-16  13.05  Sida 1
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● Begynn med paibunnen
 Smuldre margarinen i melet og ha i sukker.  
 K na det hele sammen med vannet. 
● La deigen hvile i minst en halvti me. 
● Dekk en smurt paiform med to tredjedeler av  
 paideigen. lem den ut slik at den går litt  over  
 kanten, for den vil krympe litt  når den steker. 

 et
● ok eplebåtene møre i litt  vann (ca. 3 ss.) 
 sammen med sukkeret, det tar bare noen få  
 minutt er. Smak ti l med kanel ett er ønsket
 mengde. 
● Ha alt fyllet over paibunnen. 
● jevle ut resten av paideigen og legg det over  
 som et lokk. Prikk noen hull med en gaff el så  
 varmen kan slippe gjennom. Du kan gjerne  
 skjære ti l og fl ett e en fi n overfl ate, eller du kan  
 bare smuldre det hele over dersom du ikke er så  
 nø y e på det. 
● Stekes på 175 grader i 5 minutt er. Da ser du  
 forhåpentligvis at fargen har blitt  gylden og fi n. 
 Om du tåler egg kan du også piske overfl aten 
 med et sammenpisket egg. Da får du en enda 
 blankere og fi n overfl ate. 
 Serveres gjerne sammen med litt  is, vaniljesaus  
 eller pisket krem. 

ekst og foto  Morten Øverbye

E P L E P A I

e  s  s e

1  P A I F O R M

   e e e e  
  s e  

  ete e  e t te   e  
6 - 7  ss v ann 

 
 e e   te  

  s e  
Kanel

Nytt  år byr på nye muligheter. anskje de skal bruke de neste ukene på å bli en 
skikkelig kakebaker  Her er noen av de beste allergivennlige kakene jeg vet om. 
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Dersom du ikke tåler vanlig vaniljesaus, kan du begynne med  
å lage denne fra bunnen av  

K ok opp ½  liter melkeerstatning sammen med 1 stk vanilje-
stang som er snittet og utskrapt, 25 g sukker, 1 ts vaniljesukker 
og gjerne en liten skvett fløteerstatning. Ha i 15 g maisennamel 
mens du pisker hurtig. Det vil få blandingen til å tykne straks 
melken blir varm nok. La det koke et par minutter før du setter 
den til kjøling. 
●  Smelt smøret og ha i sukker. Avkjøles et lite øyeblikk. 
●  Ha i resten av ingrediensene. Pisk alt du har muskler til  
 slik at det blandes godt. 
●  Ha røren i en passelig form, enten langpanne med  
 bakepapir eller en stor kakeform. 
●  Dryss over perlesukker og kanel. Stekes på 175 grader  
 i 0- 5 minutter. 

aken blir litt tung, men den smaker fantastisk av vanilje  Du 
kommer trolig til å få en ny favoritt etter å ha prøvd ut denne. 

V A N I L J E K A K E
1  L A N G P A N N E / S T O R  K A K E F O R M

  s  e e e e  
  e   e e te  s e  e e  
e e  
  s e

 ts es e
 ss e e

Kanel
e es e  
 te  es s se e e  s

!   e  e    
 s e t ete e  

med den samme mengden  
 e t  te  e  

K A K E K O K K E N  te
V r faste atspaltist Morten ver e er 
fagl rt kokk  o rnalist og koke okforfa er  
I ver tgave r an p  oppskri er p  re er 
som også kan nytes av deg med matallergi.

●  Start med kokosen  Bland sammen alle ingrediensene og  
 form små baller. Settes i fryseren til alt setter seg. 
● Smelt sjokolade, delfiafett og litt sirup over vannbad.  
 Det vil si  Varm opp vann til kokepunktet før du skrur ned  
 temperaturen og lar vannet trekke. Ha ingrediensene i en  
 bolle og ha den over det varme vannet. La sjokoladen smelte  
 litt før du rører det hele godt sammen. 
● Dy pp kokosbitene ned i sjokoladen og la det renne av seg  
 litt. Legg bitene på et brett og avkjøl i kjøleskapet, evt. noen  
 minutter i fryseren slik at sjokoladen stivner skikkelig.

D
C I R K A  1 0  B I T E R

 ss s e 
  e et s 

 ss s
4  ss melis 

 ts es e

et e  
  es e e e  

 ss e e
 ts s
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Tekst:  S idsel J ø ranlid  F oto:  etil acobsen/Sidsel øranlid

Syke av nøtter
undt en prosent av alle norske barn 

har en form for nøtteallergi. For noen 
er allergien livstruende.

–  E nkelte barn reagerer på  
veldig små mengder, og selv 
1 mg nøtter kan være nok til 
å utløse alvorlige allergiske 
reaksjoner, sier klinisk ernæ-
ringsfysiolog Vibeke Østberg 
Landaas. Gjennom jobben på 
Barnemedisinsk avdeling på 
R ikshospitalet i O slo hjelper 
hun barn som strever med 
ulike allergier.

F or noen er det bare snakk 
om plagsomme symptomer, 
for andre alvorlige allergier 
som i verste fall kan bli livs-
truende. 

– Vi skiller mellom to 
ulike former for nøtteallergi. 
Primær nøtteallergi er allergi 
mot selve nøtten, og kan for 
enkelte være veldig farlig. 
Denne allergien kommer ofte 
tidlig i livet, og eksponering 
kan gi bå de milde og alvorlige 
sy mptomer. F or disse barna 
er det viktig med fullstendig 
eliminasjon av den aktuelle 
nøttetypen i alle former, sier 
Østberg Landaas og forteller 
at nøtteallergi og peanøtt- 
allergi er blant de mest ved-
varende allergiene vi har.

– un 20 prosent vokser av 
seg peanøttallergi, og tallene 
er trolig liknende for tre- 
nøtter. Heldigvis er det bare 
noen få som er hypersensi-
tive, og som må ta hensyn til 
allergien i alt de gjø r.

Den andre typen nøtte-
allergi, såkalt bjørkepollenre-
latert kryssallergi, gir vanligvis 
kun symptomer i munnhule 

og svelg, og er oftest mindre 
alvorlig.

– Disse barna kan som 
oftest spise nøtter i oppvar-
met form, som for eksempel 
Nugatti, sier Østberg Landaas. 

e e s e e  Mens 
enkelte allergikere kan væ re i 
et rom der det står nøtter på 
bordet, blir noen få alvorlig 
syke bare de puster inn støvet 
fra nøttene. Det kan være 
vanskelig å forstå for omgivel-
sene.

– De barna som sliter 
mest er de som reagerer på 
flyktige allergener. De blir helt 
avhengige av at skolen og klas-
sekamerater tar hensyn, og at 
medelever ikke tar med seg 
nøtter på skolen. Selv om de 
fleste skoler forstår viktighe-
ten av dette, er det enkelte 
ganger man sliter med å få 
andre elever og foreldre til å 
forstå alvoret, sier Østberg 
Landaas. Dette er også u or-
drende fordi barna selv synes 
det er ubehagelig å legge 
begrensninger for de andre i 
klassen.

F or et barn med alvorlig 
allergi kan det også væ re en 
stor u ordring å være med 
andre barn hjem.

– Mange isolerer seg og 
sy nes det er vanskelig å væ re 
sosiale på grunn av allergien. 
Nå r barnet skal væ re med 
andre hjem krever det stor 
tillit mellom de to familiene. 
Noen barn lø ser det ved at de 

ordringer  rn ringsf siolog ibeke stberg Landaas på  
ikshospitalet obber med barn som sliter med alvorlig allergi.

aldri spiser mat de får tilbudt 
borte, sier Østberg Landaas. 

s e s e  Ved 
mistanke om nøtteallergi skal 
alle fastleger gi tilbud om 
utredning, for å kartlegge al-
vorlighetsgrad og eventuelt gi 
familien nødvendig veiledning. 
Østberg Landaas forteller at 
noen barnehager og skoler har 
valgt å være nøttefrie, men ut 
over dette er det få spesial-
tilpassede tilbud til barn med 
alvorlig nøtteallergi. Det å leve 
med en alvorlig allergi kan 
derfor være en stor u ordring 
for mange.

– Vi har noen få pasienter 
der nøtteallergien setter 
enorme begrensninger bå de 
sosialt og med tanke på hva 
barnet spiser. Disse barna blir 
ofte veldig isolert. Vi snakker 
med barn som ikke har kunnet 
besøke besteforeldrene sine 
fordi de bor i flyavstand, eller 
som har kjørt bil i timevis for 
å besøke familie eller venner, 

fordi de ikke turte å bruke 
offentlig kommunikasjon. 
Noen går aldri i bursdager, på 
kino og teater, på restaurant, 
og reiser ikke på ferier, sier 
Østberg Landaas. Sammen 
med familiene prøver hun å 
finne bedre løsninger på de 
vanskelige situasjonene.

– I første omgang tester vi 
barna og ser om de faktisk 
reagerer på nøttestøv, og hva 
slags sy mptomer det er snakk 
om. Det viser seg nemlig 
at mange flere er redde for 
reaksjoner på nøttestøv, enn 
de som faktisk har fått symp-
tomer på grunn av dette. Vi 
prøver også å finne praktiske 
løsninger og oppfordrer fami-
lien til å snakke med flysel-
skapet, eller be medpassasje-
rer på toget om ikke å å pne 
nøtteposer i samme kupé. 
Målet må være en mest mulig 
normalisering av hverdagen, 
og minst mulig unødvendig 
engstelse. ■
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– eg må alltid spørre hva som 
er i maten før jeg spiser. Selv 
om de voksne har sjekket em-
ballasjen må jeg lese igjennom 
for å være på den sikre siden. 
Det er litt irriterende hvis 
de som inviterer har glemt å 
gjemme på emballasjen og 
jeg ikke kan spise maten, sier 

Lavrans fra Nordberg i Oslo.
13-åringen fikk påvist 

primær nøtteallergi etter en 
kraftig allergisk reaksjon som 
ettåring, og har lært seg å leve 
med den alvorlige allergien. 
Han vet hva han kan spise, hva 
han må styre unna, og når han 
må gå ut av et rom fordi han 

kan bli sy k. Det er my e å passe 
på for en aktiv gutt.  

– Hvis det er peanøttstøv 
i luften, begynner jeg å klø i 
øynene og får ubehag. Det er 
ekkelt, og da jeg var mindre, 
pleide jeg å bli ganske redd.

Får han nøtter i munnen er 
situasjonen en helt annen. 

Selv en ørliten bit fra en nøtt 
kan gjø re ham alvorlig sy k. 
Derfor kan han aldri ta noen 
sjanser.

– I fjor måtte jeg flytte  
pulten min ut av klasserom-
met og sitte alene på gan-
gen i hele desember fordi 
klasserommet ble brukt til 

Lavrans (13) må  
alltid være på vakt
Han er blitt nektet å spise på restaurant og måtte sitte alene på gangen i hele desember 
på grunn av skolens juleavslutninger.

Hyperallergisk. åringen Lavrans aul agen kan gå i s okk selv av bittesmå mengder n tter. Det er ganske slitsomt i hvertdagen.
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Tips
Skal du ha besøk av et barn med 
nøtt eallergi
● Ikke ha nøtt er stående fremme.
● Vask over bordplater og lignende hvis  
 noen har spist nøtt er den siste ti den.
● Vær sikker på at maten du sett er frem  
 ikke inneholder nøtt er eller spor av 
 nøtt er.
● Ved bruk av sammensatt e matvarer som  
 pølser, sauser, kakeblandinger etc er det  

 vikti g å sjekke innholdsdeklarasjon 
 grundig. 
● a vare på emballasjen, så foreldrene  
 selv kan kontrollere. Nå r barna blir   
 større kan de venne seg ti l å sjekke   
 deklarasjoner selv.
● Les mer om nøtt eallergi og annen   
 matallergi på www.matallergi.no, under  
 kostrå d ved matallergi .

juleavslutninger hvor det ble 
servert kaker. Det var litt  trist, 
sier han.

t t s  Mamma jersti  
aul enssen har forståelse 

for at den alvorlige allergien 
er krevende for omgivelsene, 
og at ikke alle ø nsker å ta 
dett e ansvaret. Da Lavrans var 
mindre, dro hun allti d hjem 
ti l dem som skulle ha burs-
dag eller vennegruppe, for å 
gå igjennom alle matvarene 
på forhånd. En gang gikk det 
likevel galt.

– J eg hadde sjekket alt som 
skulle serveres, det eneste 
som gjensto var å py nte en 
sjokoladekake, det mått e 
gjøres ett er at jeg hadde dratt . 
Derfor gikk jeg også igjennom 
ingrediensene ti l glasuren. 
Men helt på tampen hadde 
verti nnen pyntet kaken med 
Ballerina-kjeks.  Dermed 
ble det en kort bursdag for 
Lavrans som mått e hentes rett  
ett er kaken, sier jersti  og leg-
ger ti l at sønnen heldigvis ikke 
får så voldsomme reaksjoner 
av hasselnøtt er, som er i den 
ty pe kjeks.

F amilien har også opplevd 
restauranter som ikke ville ta 
ansvaret.

– Lavrans ønsket seg bow-
ling- og pi abursdag med 
noen kamerater. Men da jeg 
ringte pi arestauranten for 
å besti lle bord og fortelle om 
allergien fi kk jeg beskjed om 

MATGLEDE!

Det er rart å se andre 
spise nøtt er, for da 
tenker jeg at det 
kan man dø av. 

Lavrans Kaul Sagen, 13 år

F A KTA N Ø TTE A LLE RG I

at vi ikke var velkomne, sier 
jersti .  – De turte rett  og slett  

ikke å servere ham mat.

 e e fl  F orel-
drene har væ rt opp-
tatt  av at Lavrans 
så ti dlig som mulig 
læ rte seg å ta ansvar 
for allergien selv. 

– Han er utrolig 
fl ink ti l å håndtere 
situasjonen. Men 
det er klart det er 
slitsomt for ham. 
Det holder ikke at han er 99 
prosent fl ink. Han må være 
100 prosent – hele ti den, sier 

jersti  og roser også de gode 
kameratene som gjerne ringer 
Lavrans fra buti kken for å høre 
hva slags chips eller godteri 
de skal kjø pe. Det har også 

vært noen ekstra u  ordringer 
fordi Lavrans synger i Sølvgut-
tene, og er mye på reise og 
ute blant andre mennesker. 

Det krever bå de planlegging 
og gode nerver for dem som 
sitt er igjen hjemme.

– Det har blitt  noen telefo-
ner fra kameratene som for-
teller at Lavrans er då rlig og 
må hentes fordi de har solgt 
nøtt er i foajeen der koret skal 

ha konsert. Og jeg er allti d 
redd for at han skal få i seg 
noe og bli då rlig nå r han er på 
reise, sier jersti  og ser bort 

på sønnen. Derfor er 
bå de korkameratene 
og de voksne som er 
med på tur opplært 
ti l å bruke adrenalin-
pennen som Lavrans 
allti d har i bagen. Det 
er innført nøtt efri 
sone i koret, og før 
de skal på reise får 
fl yselskapene beskjed 

om situasjonen, så de kan 
fj erne nøtt ene fra fl yet. Men 
ut over det skal Lavrans ha 
det samme akti ve livet som 
kameratene.

– Han må være i det off ent-
lige rom som alle andre, gå 
på kino med kamerater og ta 
både buss og -bane. Vi vet 
hva som er farlig for ham og 
hva han skal holde seg unna, 
og prøver å ta forhåndsregler 
ut i fra det, sier jersti . Det er 
Lavrans helt enig i. Men han 
synes allti d det er rart å se 
andre spise nøtt er.

– Da tenker jeg at det kan 
man dø av, sier Lavrans. ■

 En av de vanligste matallergier, som kommer 
av at kroppen reagerer på proteiner i nøtt ene.

 e  irka én prosent av norske barn er rammet.
e s e  løe, hevelse i munn og svelg, eksem, 

elveblest, oppkast og magesmerter.
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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?
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En begynnelse er å bruke Unik Sensitiv-serien. En begynnelse er å bruke Unik Sensitiv-serien. 

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.



W W W .NAAF .NO   ■  AS TMA ALLE R GI 1 2014     29   

F O RS KN I N G

 Det  es vitenskapelige holdepunk-
ter for å hevde at en redusert slimhinne-
barriere i tarmen kan ligge ti l grunn for 
en rekke sykdommer, som allergi og 
astma. En betennelsesti lstand i tarmveg-
gen kan for eksempel gjøre at det blir 
tatt  opp stoff er i blodet som kroppen 
oppfatt er som fremmede eller immun-
sti mulerende. Det kan være bakterier 
eller ufordøyd protein som ikke blir tatt  
opp i blodet, sier Brandt æg, som i en 
årrekke har forsket på sammenhengen 
mellom allergi, slimbarrieren og tarm-
fl oraen. Han er professor i medisin og 
ti lknytt et avdeling for patologi ved Oslo 

niversitetssykehus, ikshospitalet.

e s  – Tarmen er en bakterie-
kultur fra fødsel ti l grav. Det antas at det 
er ti  ganger så mange tarmbakterier som 
det er celler i kroppen. De lever mest 
konsentrert nederst i tarmen og kan del-
vis gjenfi nnes i avføringen. Så lenge disse 
bakteriene holder seg på plass i tarmens 
hulrom og ikke invaderer tarmveggen, 
regnes de som snille. Vi lever med dem i 
et gjensidig avhengighetsforhold – et lyk-
kelig samboerskap, forklarer Brandt æg 
og opplyser at bakterier har hatt  ti lhold 
på jorda i kanskje 2,5 milliarder år, mens 
menneskeartenes utgangspunkt trolig lig-
ger 2,5 millioner år ti lbake. 

– Bakteriene har en mye lengre fartsti d 

Tekst:  Ingrid S . S tephensen F oto:  Ingrid S. Stephensen og olourbo

balanse i tarmfl oraen 
kan gi matallergi

arm- og mageproblemer kan være roten ti l matallergi og mati ntoleranse, mener 
professor i medisin, Per Brandt æg, som i en årrekke har forsket på sammen-
hengen mellom tarmfl ora og allergier.

på jorda enn oss. De er på mange måt er 
smartere og mer ti lpasningsdykti ge. 
Noen bakterier har funnet det formåls-
tjenlig å leve i menneskets tarm og 

utgjøre det vi kaller vårt mikrobiom som 
inneholder minst 100 ganger så mange 
gener som det menneskelige gjennom 
vårt arvemateriale. Vi har lenge visst at 
tarmbakteriene i dett e samboerskapet 
gir mennesket noe ti lbake. De påvirker 
vårt stoff skift e ved blant annet å bryte 
ned kullhydrater i kosten samt å produse-
re melkesyre og vitamin  som bidrar ti l 
blodets levring, understreker Brandt æg, 
som viser ti l fl ere studier som dokumen-
terer at ubalanse i tarmfl oraen har en 
avgjørende betydning for vår helse. 

st et fl  S ammensetningen av 
tarmfl oraen er svært vikti g  – En ubalan-
sert tarmfl ora innebærer at uønskede 
bakteriearter fi nnes i overvekt i tarmen. 
Dett e fører for eksempel ti l at melkesyre-
bakteriene som skal væ re dominerende 
i en normal tarmfl ora hos nyfødte barn, 
blir i mindretall. En forstyrret tarmfl ora 
er en av de vikti gste årsakene ti l at mat-
allergi oppstår hyppigst i barnealderen, 
sier Brandt æg.

– H vor mange nordmenn lider av ma-
tallergi eller mati ntoleranse

– undt 20 prosent av voksne nord-
menn mener at de reagerer uheldig 
på mat. Men det viser seg at kun to ti l 
fem prosent har ekte matallergi som er 
immunologisk beti nget. Hos voksne blir 
det nesten allti d utløst av IgE-anti stoff er. 

li arrieren vikti g  er randt g forsker 
på sammenhengen mellom allergi og tarm
 oraen.
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Mange voksne med ekte matallergi har 
samti dig pollenallergi. Immunsystemet 
deres vil da kunne kryssreagere ved 
inntak av frukt, grønnsaker og nøtt er som 
inneholder stoff er som likner på pollen. 
Den allergiske reaksjonen er svært føl-
som. Noen får alvorlige symptomer bare 
ved lukten av fi sk eller støv fra nøtt er 
eller mel. Videre viser det seg at rundt 
15 prosent av matallergikerne utvikler 
luft veisallergi og astma. 

A llergiø kning. Allergi er dessuten mest 
utbredt i Vesten. Per Brandt æg under-
streker at internasjonal forskning viser 
størst utbredelse av allergi i industriali-
serte samfunn. 

– I den vestlige verden er tarmparasit-
tene nærmest utryddet, og det er her vi 
ser en dramati sk økning av allergi. Allergi 
omtales oft e som en misforstått  para-
sitt reaksjon mot ufarlige proteiner fra 
maten og vå re omgivelser. H vert å r gå r 
det ett  tonn mat gjennom tarmen på en 
voksen person. Bestanddelene skal i stor 
grad brytes ned slik at næringsstoff ene 
kan suges opp av tarmtott ene. Men små 
mengder av hele matproteiner slipper 
gjennom tarmveggen uten av de fl este av 
oss reagerer med allergi. Det må derfor 
være kraft ige kontrollmekanismer som 
holder immunsystemet i balanse slik at 
vi kan skille mellom det som er farlig, for 
eksempel sykdomsfremkallende bak-
terier eller virus, og det vi normalt skal 
tolerere – nemlig mat. H os matallergi-

kerne er denne kontrollmekanismen ute 
av balanse. Derfor reagerer de immuno-
logisk på ufarlige matproteiner, påpeker 
Brandt æg, og forklarer at de fl este al-
lergier oppstår  i slimhinnene som dekker 
våre indre overfl ater i tarm og luft veier 
eller i huden som er vår ytre kontak  late 
mot omgivelsene.

armfl oraens sammensetning har 
dessuten endret seg betydelig i den 
vestlige verden i ett erkrigsti den på grunn 
av endret kosthold, bedre hygiene og 
bruken av anti bioti ka. Vi holder oss stort 
sett  unna husdyr og møkk. Mat og melk 
blir sterilisert og frosset. Maten vi spiser 
og vannet vi drikker inneholder minimalt 
med bakterier. En dramati sk bedring av 
hygienen har frarøvet oss en sti mulering 
av immunsystemet som våre gener er 
blitt  ti lpasset gjennom millioner av år. 
Mye tyder på at vår hygieniske livssti l kan 
føre ti l utviklingen av allergi. Men gåten 
er så langt ikke lø st. 

– Over hele verden forskes det på 
hvorfor stadig fl ere mennesker utvikler 
matallergi og intoleranse. J eg tror at vi i 

Ubalanse i tarm-
fl oraen kan utløse 
allergier

løpet av 10 år vil nærme oss årsaken, sier 
professor Per Brandt æg. 

 e e s ste et  – H vor stor 
rolle spiller mors tarmfl ora for fosteret

– Ved naturlig vaginal fødsel vil barnet i 
grove trekk arve tarmfl oraen fra mor. Det 
vil ha en gunsti g regulerende eff ekt på im-
munsystemet.  Barn med arvelig legning 
for allergi og som fødes med keisersnitt , 
får ikke de nødvendige tarmbakterier fra 
morens fødselskanal og er stati sti sk sett  
mer utsatt  for allergi og astma. Gevinsten 
av god hygiene har vært stor i form av 
redusert spedbarnsdødelighet og infek-
siøse sykdommer, mens prisen ser ut ti l 
å være økt forekomst av allergi og andre 
immunbeti ngede sykdommer. Håpet er å 
kunne sti mulere immunsystemet med for 
eksempel probioti ka uten samti dig å øke 
faren for infeksjoner.  En behandling med 
probioti ka kan styrke slimhinnens epitel 
og sti mulere immunsystemets regulator-
celler. Dyreforsøk viser at disse cellene 
avhenger av sti mulerende signaler fra 
bestemte tarmbakterier og matkompo-
nenter. Det gjenstår imidlerti d mye forsk-
ning for med hell å kunne ti lby pasienter 
en slik sti mulering. Vanlig yoghurt er ikke 
ti lstrekkelig. Mange forskere arbeider for 
å utvikle gode produkter av probioti ka, 
for eksempel molekyler isolert fra tarm-
parasitt er, sier Brandt æg, som håper at 
gåten om allergi blir løst innen få år. For 
hver uke bringer ny kunnskap om tarmens 
mikrobiota. ■
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 e e tall bekrefter at 
det er my e astma i Telemark. 
O m det er mer enn i resten 
av landet er det litt for tidlig 
å si sikkert, fordi vi må se 
nærmere på tallene, fortel-
ler overlege og prosjektleder 
Anne ristin Møller Fell til 
AstmaAllergi. 

e   s e  F orsknings-
prosjektet er det stø rste 
som så langt er u ørt i 
elemark. Det ble sendt ut 

50 000 spørreskjemaer, og 
rundt 33 prosent har svart. 
S kjemaet inneholdt spø rsmå l 
om luftveisplager og risiko-
faktorer i og utenfor arbeid. 
Viktige årsaksfaktorer som 
fysisk aktivitet, allergi, 
andre sykdommer, bofor-
hold og kosthold, skal også 
kartlegges. F orekomsten 
av luftveisplager og astma 
blant voksne i Telemark er 
ikke tidligere undersøkt, men 
det er kjent at forbruket av 
medikamenter for behand-
ling av lungesykdom ligger 
over landsgjennomsnittet.

– ndersøkelsen viser at 
12 prosent rapporterer å ha 
astma diagnostisert av lege.  
I tillegg er det 1  prosent 
som har astmasymptomer, 
men som ikke har blitt diag-
nostisert med astma. Vi skal  
nå framover se nærmere  
på mulige årsaker og fore- 
byggingsstrategier for  
plager fra luftveiene og for 

En av fem har fukt i boligen
Foreløpige tall fra den store Astma i elemark-undersøkelsen bekrefter at mange  
i fylket har astma. ndersøkelsen viser også at hele 20 prosent har sett tegn til  
fukt i egen bolig. 

Tekst:  Lene Gunvaldsen F oto:  Privat

Bekymret. Forel pige resultater fra astma unders kelsen i elemark 
viser m e fukt i boliger og at mange ikke ben tter verneutst r under 
arbeid med gass og st v. Det bek mrer pros ektleder nne ris n  

ller Fell.

astma, forteller Møller Fell. 

e e e  e e  Hun
er ikke overrasket over 
astma-tallene, men det er 
én ting som har overrasket 
prosjektlederen.

– Mye er som forventet, vi 
finner igjen enkelte ting som 

vi vet folk får luftveisplager 
av. Det jeg derimot er over-
rasket over, er at så mange 
svarer at de har vært borti 
gass, støv og røyk, men bare 
halvparten av dem har brukt 
verneutstyr. eg trodde vi 
hadde kommet så langt at 
folk skjønte at det ikke er 

noe lurt. eg hadde forven-
tet at de tallene skulle være 
bedre, sier overlegen. 

t e  s e  Astma- og 
Allergiforbundet er glade for 
at det blir forsket på astma 
og luftveisplager fordi det 
rammer mange, og det er 
mange uløste gåter knyttet 
til hva som forårsaker astma 
og hvorfor sykdommen øker 
så raskt i vå r del av verden. 
Fukt i boligen er helseskade-
lig. NAAF mener derfor det 
er svæ rt beky mringsverdig 
at hele 20 prosent rappor-
terer at de har sett tegn på 
fuktskader i hjemmet.

– Fukt slo sterkt inn på 
resultatene. Det er kjent at 
det kan gi astma, og det så 
vi ty delig på svarene som er 
analy sert så langt. Tidligere 
undersøkelser viser at fukt 
kanskje er den sterkeste 
driveren for astma og allergi, 
forteller Anne ristin Møller 
F ell.

– Fukt som får lov til å 
utvikle seg til fuktskader, 
kan ofte være svært skadelig 
for helsen, og det er viktig 
at man gjør noe så fort man 
ser antydning til fuktska-
der i boligen. Man trenger 
ikke vente på  må linger og 
undersøkelser, man bør ta 
fatt i det så fort man ser de 
første tegn til fuktskade, 
forteller inneklimaekspert 

ai Gustavsen i NAAF. ■

Jonasmasken g i r  g o d  b e skyt t e l se  m o t  ka l d  o g  t ø r r  l u f t . V a r m e n  f r a  l u f t e n  m a n  
puster ut, lagres i metallfi lteret og varmer opp luften man puster inn. Metall-
fi lteret oppbevarer også fuktigheten som fi nnes i utpusten 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 halsen/luen.

Finnes til barn og voksne i fl ere forskjellige modeller og farger.

Se hele sortimentet på våre hjemmesider:

www.naaf.no/nettbutikk

Jonas varmemaske kan hjelpe deg!
Problemer i kulden?

Varmemasken 
hjelper deg å puste 
uten ubehag i streng 
vinterkulde!
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Problemer i kulden?

Varmemasken 
hjelper deg å puste 
uten ubehag i streng 
vinterkulde!

   s  går oft e 
tapt på veien – fra besti lling 
er mott att  og ti l maten står 
på bordet. S pesielt dersom 
de ulike kanalene koder og 
dekoder beskjeder forskjel-
lig. Derfor ønsket vi å ti lby et 
diett kort som en med matal-
lergi kan levere fra seg ved 
besti llingen, forteller Monica 
Dalseth, regionssekretær i 
NAAF  R egion Midt.

Ved hjelp av midler fra E -
trasti ft elsen Helse- og ehabi-
litering har NAAF  R egion Midt 
utarbeidet diett kortet der 

Diett kort som hjelpemiddel ved besti lling av mat
Når matallergikere skal spise ute, er det vanlig å opplyse om 
allergier ved besti llingen. Ikke allti d like enkelt. Nå har egion 
Midt utarbeidet et diett kort som et nytti  g hjelpemiddel. 

Tekst:  Nina Brun

ie  kort    g h elpemiddel ved matallergi. ortet kan lastes ned 
som pdf og klippes ut  fra naaf.no diett kort.

kunden selv kan krysse av for 
aktuelle allergener ved besti l-
ling av mat på restaurant, kafé 
eller annet serveringssted.

– ortet kan festes på be-

sti llingen slik at kjøkkenet og 
kokkene får korrekt beskjed. 
Vi tror det vil bidra ti l at in-
formasjon om vikti ge detaljer 
ikke går tapt på veien, og også 
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D E  Å T T E  V A N L I G S T E  A L L E R G E N E R
A LLE RG E N

G luten (hvete, rug, bygg, havre, spelt og produkter fremstilt 
av disse). Hvetestivelse tilsatt produkter er glutenfri med 
mindre annet er oppgitt.

e e  og produkter fremstilt av peanøtter. Peanøttolje 
kan inneholde spor av peanøtter.

e  og produkter fremstilt av nøtter. (Mandel, hassel-
nøtt, valnøtt, cashewnøtt, pekannøtt, paranøtt, pistasienøtt, 
macadamianøtt, australianøtt, nøtt).

E gg og produkter fremstilt av egg. (Eggehvite, eggeplomme 
fra alle ty per fugleegg, eggepulver, ovalbumin, Ly sozy m)  
(E- 1105).

S kalldyr og produkter fremstilt av skalldyr. ( eke, scampi, 
krabbe, hummer, kreps, krill, kongekrabbe, russerkrabbe, 
kamtsjatkakrabbe) .

F isk og produkter fremstilt av fisk. ran og fiskeolje inne-
holder ikke proteiner fra fisk med mindre annet er oppgitt.

S oya og produkter fremstilt av soya. Soyalecitin og soyaolje 
inneholder ikke soyaproteiner med mindre annet er oppgitt.

M elk og produkter fremstilt av melk (herunder laktose).  
Alle E-stoffer er melkefrie.X X

X X

X X

X X

Merkepliktige i følge Matlovens vedlegg IV
e e s   s ste s e

gi den som har matallergi en 
større trygghet for at man 
ikke blir sy k av maten som 
serveres, sier Dalseth.

ortet har vært utprøvd hos 
en testgruppe bestående av 
2O personer med ulike mat-
allergier med gode ti lbakemel-
dinger, og kortet er nå satt  ut i 
produksjon. Diett kortene kan 
lastes ned fra naafs nett sider.

– ortene er først og fremst 
et hjelpemiddel, og det er 
den enkelte selv som må ta 
sti lling ti l om matti  lbudet er 
try gt nok. Ikke alle spiseste-
der har forutsetning for å 
ti lberede trygg mat ti l kunder 
med alvorlige eller sammen-
satt e allergier, understreker 
Dalseth. ■
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Flerkulturelt samarbeid om  
helsevennlig inneklima
At røyking ikke er bra for inneklimaet, og at mennene bør oppfordres til å gå ut når 
de skal røyke, er noe innvandrerkvinnene har tenkt på lenge.

Tekst:  Nina Brun/ ai Gustavsen  F oto:  Adeela Amjad

E n nysgj errig og aktiv gjeng 
på Furuset i Oslo fikk svar på 
mange spørsmål fra rådgivere 
fra Astma- og Allergiforbundet 
under første del av et samar-
beidsprosjekt med den frivillig 
flerkulturelle organisasjonen 
Likestilling, Inkludering og 
Nettverk (LIN). Prosjektet Bo 
Bedre skal lære flerkulturelle 
i Oslo om astma, allergi og 
inneklima. 

– Vi møtte en sammensatt, 
men veldig åpen gruppe inn-
vandrerkvinner som ikke var 
redde for å fortelle om egen 
sykdom, stille spørsmål eller 
by på seg selv, forteller senior-
rå dgiver R ose Ly ngra i NAAF . 

Hun underviste på første pi-
lotprosjekt 2 . november i fjor 
sammen med seniorrå dgiver 
for inneklima ai Gustavsen 
og regionssekretæ r E va H ø ili 

i NAAF for rundt 30 kvinner 
med innvandrerbakgrunn 
i LINs lokaler på Furuset. 

S eminaret baserte seg på 
Power Point-presentasjoner 
med mye bilder for å illustrere 

sy kdomsmekanismer og prak-
tisk inneklimaarbeid, mens 
LIN-gruppen bød på yoga-
oppvarming og lunsj. 

– unnskap om astma og 
allergi og inneklima varierte 
i gruppen. Noen var ikke klar 
over at duftlys og parfy-
merte produkter kunne skape 
problemer for overfølsomme 
lunger, andre hadde gode 
erfaringer med at trening 
hjalp på astmaproblemer. Ved 
å dele erfaringer i trygge ram-
mer opplevde vi at kurset gav 
rom for en god læringspro-
sess, forteller Lyngra. 

 
e e  Bakgrunnen for 

prosjektet er NAAF s ø nske 
om å jobbe forebyggende 
med alle samfunnsgrupper i 

Samlet på seminar. F arrangerte det erkulturelle seminaret om inneklima på Furuset i slo.

F A KTA BO  BE DRE

e  e e s e tet s    
1. tvikle et le attelig undervisningsopplegg tilpasset målgruppen 
2. tvikle brosjyremateriell tilpasset målgruppen
3. Danne grunnlag for videre samarbeid med flerkulturelle organisasjoner og  

 befolkningsgrupper i Oslo-området og landet for øvrig. 
 obbe for å gjøre verktøyet tilgjengelig i kommunenes opplæringsprogram innen  
 praktisk bo-kompetanse for innvandrere.

4 . På nyåret holdes ytterligere to seminarer for flerkulturelle i Oslo-regionen.  
 Hovedsakelig beboere i bydelene Gamle Oslo, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand.  
 Alle interesserte kan henvende seg eva.hoili naaf.no eller mobiltelefon 995 07 9 0  
 for mer informasjon og påmelding. 
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Råd om inneklima. ed rela  vt enkle grep  kan m e g res for at 
inneklimaet blir bedre  forklarer seniorrådgiver ai ustafsen i F.

forhold ti l den stadig økende 
forekomsten av astma- og 
allergisy kdommer. E t godt 
inneklima er en vikti g del av 
dett e forebyggende arbei-
det. For eksempel er fukt 
den enkel  aktoren, utenom 
røyking, som bidrar mest ti l 
då rlig inneklima. Mennesker 
som oppholder seg i by gnin-
ger med fuktskader har økt 
risiko for alvorlige helseplager, 
som fl ere og verre luft veisin-
feksjoner, astma, allergiske 
luft veislidelser og andre luft -
veisplager.

– For fl ere av kvinnene i 
piloten var noen av de prak-
ti ske inneklima-ti ltakene som 
ble diskutert, ti ng de allerede 
hadde tenkt på, forteller 
seniorrådgiver for inneklima, 

ai Gustavsen i NAAF.  – Dett e 
viste seg i utsagn som a, 
mennene må begy nne å rø y ke 
ute . unnskapen om andre 

inneklimafaktorer var ikke like 
stor, for eksempel var det å 
spraye med parfyme for å få 
god lukt i huset, for mange et 
vanlig inneklimati ltak .

e e  Målet for pro-
sjektet er å vise fl erkulturelle 
hvordan man med enkle grep i 
eget hjem kan ti lrett elegge for 
et helsevennlig inneklima og 
med de ressurser familien har 
ti l rådighet.

– Innvandrere er blant 
gruppene som oft e ikke har 
økonomiske midler ti l å velge 
bort då rligere boliger. Mange 
har heller ikke erfaring og 
kunnskap om hva det betyr å 
bo i et kaldt og delvis fukti g 
klima. Vi tror at informasjon 
om enkle ti ltak for et hel-
sevennlig inneklima, er god 
helseinvestering for denne 
gruppen, sier Gustavsen. Man-
ge problemene med inneklima 

skyldes for eksempel feil bruk 
av venti latorer og manglende 
utluft ing. 

– S eminaret har væ rt læ re-
rikt og nytti  g. ådgiverne fra 
NAAF brukte et lett  språk, og 
vi har fått  fl ere ti lbakemeldin-
ger fra deltakerne om at dett e 
var bra, sier Adeela Amjad, 
rådgivere fra LIN.

Initi ati vtakere for Bo Bedre 
er NAAF  R egion O slo og Akers-
hus. Med midler fra E traSti f-
telsen H else og R ehabilitering 
har NAAF  R egion O slo og 
Akershus og LIN gått  sammen 
om undervisningsopplegg og 
informasjon ti l fl erkulturelle 
i Oslo om astma, allergi og 
inneklima. ■

e e  

V alle M arina
Valle Marina er Astma- og Allergi- 
forbundets feriested på  Gran C anaria.  
H er er det deilig sommertemperatur  
hele året og medlemsrabatt på opphold. 
Noen tar ferie fra vinteren her  – mens  
andre sikrer seg sommervæ ret.

F or mer informasj on kontakt N A A F   
på tlf. 23 35  35  35  / 0 0 34  9 22 8 15 0  222 ( booking)
e e  se  e st  e  

e

Best på å stoppe smuss og
fuktighet i inngangspartier

www.renholdssoner.no



Best på å stoppe smuss og
fuktighet i inngangspartier

www.renholdssoner.no
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Det er veldig bra at Astma Allergi omta-
ler laktoseintoleranse og setter fokus på 
denne lidelsen i artikkel i nr. /2013. Det 
er også mye bra informasjon i artikkelen.

Men artikkelen inneholder noen alt for 
bastante og unyanserte påstander i både 
ingress og i første avsnitt henholdsvis  

Du kan spise melkeprodukter selv om 
du har laktoseintoleranse  og De fleste 
med laktoseintoleranse tå ler omtrent 12 
gram laktose hver dag . Hvor er dokumen-
tasjonen og forskningen som viser at disse 
påstandene stemmer  Artikkelen sier 
heller ingenting at om 12 gram kan inntas 
på  en gang. E t glass melk og to osteskiver 
nevnes i samme åndedrag, men det er 
stor forskjell på laktoseinnholdet i et glass 
melk, to brunostskiver i forhold til to gul-
ostskiver. På min Facebookside Laktose-
fritt  har jeg fått spørsmålet om inntak av 
12 gram pr dag også  gjelder barn som har 
fått påvist laktoseintoleranse. Dette sier 
artikkelen ingenting om. 

eg har flere ganger etterlyst forsknings-
basert informasjon, fra legeeksperter. 
Ingen har kunnet vise til vitenskapelige 
forskning eller tester på pasienter med 
laktoseintoleranse. En lidelse kan faktisk 
være plagsom og u ordrende å leve med, 
selv om den ikke er farlig. For oss gjelder 
dette spesielt i et land hvor kostholdet er 
så melkebasert som i Norge, og hvor det 
tilsettes melk i så mange matvarer, også 
helt unødig.  

Det er ikke dekning for å hevde bastant 
at de fleste med laktoseintoleranse tåler 
12 gram laktose pr dag. Noen gjør det, 
men langt fra de fleste. eg fikk diagnosen 
for over 30 år siden og tålte en del mer 
laktose de første årene og brukte også 
matvarer med lite laktose, for eksempel 
smør, gul ost og den laktosereduserte 
melken da den kom. Nå  reagerer jeg på  
selv minimale mengder laktose, også noen 
ganger på såkalte laktosefrie meieripro-
dukter, som inneholder under 0,1 gram. 
Gjennom min hjemmeside www.laktose-
fritt.no og facebooksiden har jeg stadig 
kontakt med andre som selv har, eller har 
barn som er like følsomme som meg, så 

jeg vet at jeg ikke er alene om dette.
J eg var i kontakt med O pply sningskon-

toret for meieriprodukter/melk.no som 
drives av ine, og derfor skal selge melk, 
da de hadde publisert lignende påstander. 
Melk.no har moderert dette og infor-
masjonen er bedre og mer ny ansert. J eg 
har tidligere gitt tilsvarende innspill på 
brosjyrer/informasjon om laktoseintole-
ranse fra blant annet dere i forbundet og 
H elsedirektoratet. 

Det nevnes at man kan leve et normalt 
liv med laktoseintoleranse, og selvfølge-
lig kan man det, men representanter og 
publikasjoner som skal ivareta våre inter-
esser kan jo forsøke å tenke over om det 
ikke er en del u ordringer med mataller-
gier og –intoleranser, inkludert denne. Det 
er ikke bare bare å leve et aktivt sosialt liv 
og yrkesliv med møter og reiser, lunsjer, 
middager, hotellopphold og impulsive 
besøk og måltider hos mennesker en 
ikke kjenner så  godt. E ller nå r en må  lese 
innholdsoversikten på absolutt alt en skal 
spise og drikke, vel og merke hvis den er 
leselig og hvis oversikten finnes. Allikevel 
går selv garvede matintolerante som meg 
fem på av og til laktoseintoleranse, fordi 
maten ikke er riktig merket eller folk ufor-

varende eller uvitende har brukt laktose-
holdige produkter, for eksempel saus- og 
suppepulver.

J eg reagerer også  på  at vi som pasient-
gruppe i artikkelen ikke eksplisitt anbe-
fales å gå til lege for og få intoleransen 
bekreftet eller avkreftet. Hvilke andre av 
forbundets pasientgrupper anbefales å  
diagnostisere seg selv, eller å kontakte 
lege bare for å utelukke andre lidelser

Slik deler av artikkelen fremstår, bekref-
ter den min mistanke om at laktoseintole-
ranse ikke tas alvorlig, at lidelsen bagatel-
liseres, fordi den altså ikke er farlig. Det 
er flere andre lidelser som i og for seg er 
ufarlige, det vil si at man ikke dør av dem, 
men som allikevel tas alvorlig av bå de av 
forbundet og av helsepersonell. 

J eg ber om at dere ny anserer på stan-
dene neste gang dere skriver om lakto-
seintoleranse. Dere kunne også basert 
en artikkel på erfaringer fra oss som har 
denne lidelsen. Vi er de reelle ekspertene, 
og det er ikke bare fordi vitenskapelig 
forskning mangler, men fordi vi lever med 
lidelsen hver eneste dag. 

Med vennlig hilsen 
Lill Fanny Sæther

– nyansert om laktoseintoleranse
eg skriver dette som en reaksjon på artikkelen Drikk (melk) med måte. ,  

om laktoseintoleranse Astma Allergi nr. , 2013.

www.naaf.no  /  2322  /  Astma Allergi 6 2013

Produkt Laktoseinnhold per 100 gram

Laktosefri melk <0,01 gram

Laktoseredusert melk 0,2 gram

Lettmelk 4,5 - 4,8 gram

Laktosefri lettrømme 0 gram

Lagrede oster 0 - 0,1 gram

Vanlig gulost 0 - 0,5 gram

Gudbrandsdalsost 37 gram

Mozzarella 23 % 0,7 gram

Melkesjokolade 12,5 gram

Mørk sjokolade (70 % kakao) < 0,1 gram

Du kan spise meieriprodukter selv om du har laktoseintoleranse. Men først må du finne   ut hvor mye du tåler.

Drikk (melk) med måte
tekst / Katharina Dale Håkonsen   foto / Colourbox                                

De fleste med laktoseintoleranse 
tåler omtrent 12 gram laktose hver 
dag. Det betyr at de i løpet av dagen 
kan drikke ett glass melk, spise ett lite 
beger yoghurt og to osteskiver uten å 
få symptomer.

– Mange tror de ikke tåler melk i 
det hele tatt, men det stemmer ikke. 
Personer med laktoseintoleranse  
trenger ikke melkefritt, men et  
laktosefritt kosthold, sier Helle S.  
Grøttum, fagsjef matallergi i Norges 
Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Det er individuelt hvor mye laktose 
en person tåler.

– Har du funnet ut hvor mye  
laktose du tåler, kan du spise tilnærmet 
normalt med laktoseintoleranse, sier 
Grøttum. 

Brunost kontra gulost
– Ikke kutt helt ut melk. Det kan få 
store konsekvenser for kostholdet der-
som viktige næringsstoffer går tapt. I 
tillegg kan symptomer som diaré og 
oppblåsthet være plagsomt.

Laktoseredusert og laktosefri melk 
og meieriprodukter inneholder de 
samme næringsstoffene som vanlige 
produkter. Det er vanligvis ikke nød-
vendig med kosttilskudd.

– En må ikke erstatte melk med 
sukkerholdige drikker som saft og søt 
juice eller oster med syltetøy og søt-
pålegg. For å unngå for høyt sukker-
inntak anbefales det å bruke sunne 
alternativer som makrell i tomat og 
leverpostei, sier NAAFs fagsjef.

Det finnes en rekke meieriprodukter 
som er laktoseredusert eller fri for 
laktose. Melk, rømme, Biola og yog-
hurt har slike varianter. I tillegg selges 
det mange meieriprodukter med en 
naturlig lav prosentandel laktose, for 
eksempel mørk sjokolade, guloster og 
lagrede oster. På Opplysningskontoret 
for Meieriprodukters nettside,  
www.melk.no fins en oversikt over 
produkter og laktoseinnhold. 

– Det er stor forskjell på en skive 
gulost og en skive brunost. Her gjelder 
det å velge riktig.

100 gram gulost inneholder mellom 
0-0,5 gram laktose. Like mye brunost 
inneholder 37 gram laktose.  

Rumling i magen
Laktose er melkesukker. Laktosein-

toleranse skyldes redusert laktaseaktivitet 
i tarmen. Laktase spalter laktose i små 
nok biter til at den blir sugd opp i tarmen. 
Dersom ikke det skjer, forblir laktosen 
ufordøyd. Det resulterer i rumling i magen, 
diaré, oppblåsthet og magesmerter. Men 
det finnes råd for de som vil unne seg en 
fest eller nyte is i sola. På apoteket selges 
kapsler med kunstig laktase. 

 

 

Tre typer laktoseintoleranse
......................................................................

1. Ved primær laktoseintoleranse  
reduseres laktaseaktiviteten gradvis 
fra to-tre årsalderen og forblir redu-
sert resten av livet. Vanligste form for 
laktoseintoleranse.
2. Sekundær laktoseintoleranse 
innebærer at laktaseaktiviteten er for-
bigående redusert som følge av annen 
sykdom, vanligvis en kraftig magein-
feksjon. Denne formen for intoleranse 
forsvinner som regel.
3. Noen ytterst få har en medfødt 
laktoseintoleranse. Tilstanden varer 
hele livet

Laktoseinnhold i meieriprodukter
......................................................................

Meieriprodukter inneholder ulik 
mengde laktose. Ønsker du å redusere 
inntaket av laktose, bør du styre unna 
melkesjokolade og brunost. På den 
andre siden inneholder camembert, 
brie og meierismør lite laktose og 
kan nytes. Mange med laktoseintole-
ranse tåler opp til 12 gram laktose om 
dagen.

Dette er et utdrag fra tabellen Laktoseinnhold i meieriprodukter på  
www.melk.no. For fullstendig oversikt se nettsiden.

– Laktoseintoleranse oppstår tidligst i 
3-5 års alder og må ikke forveksles med 
melkeallergi som oftest inntreffer tidligere, 
sier Grøttum og legger til at det er vanlig å 
vokse av seg melkeallergi før skolealder.

Melkeallergi krever en diett uten melk 
og meieriprodukter. 

– Det er ingen sammenheng mellom 
melkeallergi som barn og laktosein-

toleranse som ungdom og voksen, sier 
Grøttum. 
 
Typisk norsk
I Norge har to-tre prosent av den et-
nisk norske voksne delen av befolknin-
gen laktoseintoleranse. Forekomsten 
er betydelig høyere blant ikke-etnisk 
norske. 

– Langt flere har laktoseintole-
ranse alle andre steder i verden enn i 
Nord-Europa. På verdensbasis ligger 
forekomsten på 70-90 prosent, sier 
Grøttum og legger til at laktoseintole-
ranse er arvelig. 

Ved mistanke om intoleranse for lak-
tose, bør man begynne med en gjen-
nomgang av kostholdet og kartlegge 
hvorvidt det er sammenheng mellom 
symptomene og inntak av meieripro-
dukter med mye laktose. Å føre en 
mat- og symptomdagbok i en til to 
uker er et nyttig hjelpemiddel. 

– Ser det ut til at laktose kan være 
årsak til plagene, er neste steg å fjerne 
produkter som inneholder mye laktose 
fra kostholdet og se om symptomene 
forsvinner.

Etterhvert kan en begynne å innta 
laktoseholdige produkter gradvis for å 
se om symptomene kommer tilbake. 
På den måten finner en ut hvilken 
mengde laktose man tolererer uten å 
få symptomer. 

– Det er ikke akutt å kontakte lege, 
men det anbefales å konsultere lege, 
om ikke annet for å utelukke andre 
alvorlige sykdommer. /
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SPØ  NAAF S  ÅDGIVE E
Har du spørsmål om inneklima, arbeids-
miljø, trygd eller rettigheter  Da kan 
du kontakte NAAFs rådgivningstjeneste 
som er bemannet med sy kepleiere og 
fageksperter. tvalgte spørsmål vil bli 
gjengitt i redigert form.

e  t e

Hei!  
eg allergisk mot nøtter, men 

kan spise peanøtter, cashew 
og mandler. Vet at stort sett 
andre typer nøtter (hassel-
nøtter, valnøtter, paranøtter, 
pekannøtter, pistasjnøtter) og 
pinjekjerner er farlige  for 
meg og styrer unna det. Men 
hva med macamedianøtter  Er 
de tilsvarende vanlige nøtter  
Eller er det en type peanøtt

S.I.
 
Svar:
Peanøtt er en belgfrukt og 
mandel en stenfrukt, derfor 
kan mange med allergi overfor 
trenøtter spise disse. Cashew 
er også en stenfrukt. Den er i 
nær familie med pistasjnøtt, og 
svært mange reagerer da på 
begge disse. Pinjekjerne er et 
frø, som man kan reagere på, 
men ikke fordi man er allergisk 
overfor nøtter. Macademianøtt 
er en nøtt.  
 
Ved allergi overfor nøtter er 
det mulig å reagere på en  
eller flere typer nøtter. 

Helle

Hei!
eg har en datter på 1 år og  måneder som har fått indikert 

astma. Er det noen måte å prøve å styre utviklingen av dette 
nå fra begynnelsen  Finnes det noen hjelpemidler som vil gjøre 
det lettere å puste på de tidspunktene som hun trenger det 
mest (natt-morgenen)

ek mret mor

Svar:
Hvis din datter sliter med pusten, er hun for dårlig medisinert. 
Det viktigste prinsippet i astmabehandling er en individuelt 
tilpasset behandling som gir færrest mulige plager og begrens-
ninger i hverdagen.  
 
Alle bør ha en egenbehandlingsplan fra sin lege, som beskriver 
hvilke medisiner som skal ta tas, hvor ofte og hvordan man kan 
endre medisineringen i perioder når astmaen endrer seg. Be 
legen om å vurdere medisinene og gir dere en behandlingsplan, 
alternativt be om henvisning til en barnelege/ barnepoliklinikk 
som er spesialisert på astma og allergi. Pasientundervisning/ast-
maskole er også en viktig del av behandlingen.  
Be legen om å henvise dere til dette.

Grethe

G rethe A mdal
e e e  se e

e e 
e e e  se e

se 
e e e  se e

 st se
e e s e t  se e

N ils Ledermann
e e s e t  se e

e se e 

A stma

Hei!
an luftrensere anbefales i noen tilfeller – i så fall når

Ole

Svar: 
Nei, i alle fall meget sjelden. Luftrensere med stor kapasitet og finfil-
tre kan ta opp svevepartikler fra forurenset luft, men reduksjonen i 
inneluften blir liten hvis tilførselen av forurensningen ikke kan stoppes. 
Derfor anbefaler vi ikke luftrensere, hvis ønsket er bedret helse, inklusive 
reduserte astmaplager eller luftveisallergier.
Luftrensere er heller ingen garanti for bedret komfort, men det er 
selvsagt lov å prøve! For de fleste blir det en dårlig investering dersom 
det ikke gjøres flere tiltak samtidig. Godt renhold og gode rutiner for 
støvtørking gir ofte det beste resultatet!

Kai 
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e et
Hei!
eg har en datt er på 21 år med astma som har fl ytt et i en 

leilighet med heksesot og som plages enda mer ett er innfl yt-
ning. Leiligheten ligger midt i byen med mye trafi kk. Veldig 
varm leilighet, da det er buti kk under hele leiligheten og fi re 
store stuevinduer som slipper inn lys. Hva slags elektrisk 
apparat kan vi sett e i stua for å bedre luft en og inneklima

.

Svar:
Slik du beskriver boforholdene, ser det ut ti l at varme fra bu-
ti kklokalene i 1. etasje er det som bidrar ti l at du får forringet 
inneklima. Dersom du leier leiligheten, bør du kontakte utleier 
for å høre om det er mulig å få gjort noe med temperaturen i 
buti kklokalene. Eier du leiligheten selv, bør du kontakte inne-
haveren av buti kken å forklare problemet for dem. Ved å senke 
temperaturen i 1. etasje vil buti kkeier oppnå en energibespa-
relse og de ansatt e vil kanskje oppleve bedre arbeidsmiljø. 
Det er vikti g at det gjøres noe med årsakene, før du tenker 
på installasjoner for å bedre inneklima. 
Du nevner også store vinduer der solstråler vil bidra ti l å 
varme opp leiligheten. Utvendig solavskjerming vil være 
bra dersom det er mulig å få montert.

Kai

Hei!
eg har hatt  allergi mot gress, bjørk og burot siden jeg var liten, 

ett er hvert også kryssreaksjoner mot gulrot, banan og eple. eg 
har også følt et visst ubehag i forhold ti l enkelte andre matva-
rer, spesielt hasselnøtt . eg har aldri hatt  noen kraft ige reaksjo-
ner, bare kløe, kiling og ubehag i munn og svelg, men er likevel 
redd for alvorlige reaksjoner, og kjenner kanskje mer ett er enn 
det som bra er.

J eg opplever også at 
informasjonen rundt 
kryssallergi på internett  
er veldig forvirrende  
Noen nett sider sier at 
dett e kan være kjempe-
farlig, mens andre sier 
at farlige reaksjoner er 
veldig uvanlige. Det er 
også veldig sprikende 
informasjon om hvilke 
matvarer som kry ssrea-
gerer med hva, og jeg 
mistenker at mange av 
matvarene som er listet 
ikke er noe å beky mre 
seg for.

Så, hvor bekymret skal jeg være  Er sjokolade med spor av 
nøtt er noe jeg bør unngå  Hva med potetgull med skall - noen 
nett sider sier at kun rå poteter er et problem, andre sier at 
potetskall er det (uten å nevne noe om varmebehandling)  Hva 
med belgfrukter (f.eks. erter, bønner og soya) - noen steder 
står det at dett e kan være veldig farlig, andre at dett e som 
regel ikke gir noe prakti sk utslag som kryssallergi mot pollen.

Svar:
Forstår godt du er forvirret ett ersom informasjonen er så forskjel-
lig. Kryssallergi varierer fra person ti l person, og kryssallergita-
beller er kun veiledende. Man skal unngå det man får symptomer 
av, ikke alt som står i tabellen. Dersom man har kryssallergi, er 
det ikke nødvendig å unngå produkter med spor av merking. 
Det er bare de med svært alvorlige symptomer på en bitt e liten 
mengde som trenger å ha så streng diett . 

Når det gjelder poteter, så er det rå potet man reagerer på, ikke 
varmebehandlet, skall eller ikke, spiller ingen rolle. Belgfrukt er 
en samlebetegnelse, så dersom du har symptomer, skal du bare 
unngå de belgvekstene du reagerer på. 

Et godt råd er å holde seg ti l offi  sielle nett steder som for 
eksempel www.matallergi.no.

Helle

Hei!
J eg har ny lig oppdaget at 
cocamidopropyl betaine og 
liknende kokosforbindelser 
fi nnes i nær sagt alle såper 
og sjampoer i varehandelen. 
Dersom en har nøtt eallergi, 
er vel dett e problemati sk  
E r palmeolje å betrakte som 
beslektet med kokosolje 
med hensyn ti l allergi

Svar:
Kokosnøtt  er ikke en nøtt  som 
er i familie med trenøtt er. 
Produkter av kokos kan derfor 
brukes av de med allergi 
overfor trenøtt er og/eller 
peanøtt er. Det samme 
gjelder for palmeolje.

Helle

KO N TA KT
RÅ DG I V N I N G S TJ E N E S T E N

Mandag/ti rsdag/torsdag 
betjenes telefonen av 

sy kepleier. 
F redag av eksperter på  

inneklima/uteluft .

e t   
 

23 35  35  35

Kryssallergiers   e e 

OptiChamber Diamond 
refunderes på blå resept.

OptiChamber Diamond er et inhalasjonskammer 
som anbefales for alle som benytter spray. 

Kammeret passer for alle spraytyper, er antistatisk og 
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes med maske.

Liten, lett og praktisk nyhet 
for deg som bruker spray

NYHET!
OptiChamber Diamond

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

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

Produkt Varenummer

OptiChamber Diamond 868597
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite small (0 – 18 mnd)  839949
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite medium (18 mnd – 6 år)  906511
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite large (over 6 år)   876192
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DESIGN: Topaz er en Classic 
panelovn med glassfront.

Topaz glasspanelovn

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

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

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

scanpartner.no
   Foto: Jan C

hristian S
ørlie

Godt inneklima med Classic

Classic panelovn
Norskprodusert
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Sigdal
kommune

sigdal.kommune.no

... for et bedre inneklima

aurland.kommune.no

Lyngen
kommune

lyngen.kommune.no

Berg
kommune

berg.kommune.no

Herøy
kommune

heroy.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

ovre-eiker.kommune.no

Vennesla kommune
vennesla.kommune.no

Os
kommune

os.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

Bærum
kommune

baerum.kommune.no nore-og-uvdal.kommune.no

Bjugn
kommune

bjugn.kommune.no

Hurum
kommune

hurum.kommune.no

Lunner
kommune

lunner.kommune.no

Skien
kommune

Barneverntjenesten
 skien.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no
Øksnes
kommune

Psykisk helsearbeid/rus
oksnes.kommune.no

Vardø
kommune

vardo.kommune.no

Levanger
kommune

Psykisk helse og oppfølgingsteneste
levanger.kommune.no

Matallergi
Husker du å be legen din melde

alle sterke reaksjoner på grunn av
matallergi

til det nasjonale Matallergiregisteret? Legen vil få utførlig tilbakemelding med
testresultater og vurdering.

Informasjon og skjema finnes på nettet.
www.fhi.no/matallergiregisteret

Matallergiregisteret
Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO
Tlf. 21 07 70 00 Ellen Namork
matallergiregisteret@fhi.no

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00
www.dnvgl.com

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

Høreapparatets
Energisenter
8680 TROFORS
Tlf. 75 18 12 45

www.energisenteret.no
Batteri til høreapparat
ga.hopen@online.no

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

NAAF  henger med i den 
elektroniske utviklingen, og 
kommer nå med matallergi-
parlører som applikasjon ti l 
smartt elefonen din.

Applikasjonen er ideell for 
deg som har matallergi og 
er på reise. Du kan enkelt 
kommunisere din allergi ti l 
serveringspersonale eller 
buti kkansatt e. Matparlør lar 
deg oversett e fraser, typer 
og rett er knytt et ti l en rekke 

forskjellige matallergier. Du 
kan da velge setning eller ord 
knytt et ti l din allergi og så 
kommer oversett elsen opp i 
det valgte språ ket. Matparlø r 
gjør det lett  for deg eller den 
du snakker med å bytt e mel-
lom de forskjellige setningene 
eller ordene. 

Appen er grati s, med 
norsk og engelsk som stan-
dard språk. I ti llegg kan du 
kjøpe språk som tysk, spansk, 

fransk, italiensk, gresk eller 
arabisk. F ø lgende allergier 
ti lgjengelig i appen  Fisk, egg, 
hvete, nøtt er, skalldyr og 
melk. Matparlø r kan lastes 
ned ti l iPhone i Appstore og 
Android i Google Play, og vil 
være ti lgjengelig også for 

indows-telefoner i nær-
meste fremti d.

Appen er utviklet av Astma- 
og Allergiforbundet, med 
støtt e fra E traSti ft elsen.

E lektronisk matparlø r t
  stes e    t e  

e 
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Re Revisjon AS
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 10

ACO Hud
Norge AS
0484 OSLO

Tlf. 23 00 70 40

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Alloc AS
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 22 00

Tynset
Drosjesentral

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

Bamble Taxi
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Ubri Medical Ltd.
3740 SKIEN

Tlf. 35 59 59 72
ubrimedical@sf-nett.no

Rasmussen
Elektro AS

4050 SOLA
Tlf. 51 65 65 33

Sørhaug Transport
v/Erling Sørhaug

1963 FOSSER
Tlf. 922 37 459

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Din transportør i Hedmark

8514 NARVIK
Tlf. 76 92 38 00

Sibelco
Nordic AS
6146 ÅHEIM

Tlf. 70 02 49 00

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

3269 LARVIK
Tlf. 33 11 42 00

Ole Kjosvold
ur & optik

9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 01 60

NLP Nor
8050 TVERLANDET

Tlf. 993 77 525

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Borge
Begravelsesbyrå

 1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Sikkelands
Regnskapskontor
 2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Kjell Arne
Schjørn AS

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Autostil
Verksted AS
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 77 50

Klippotequet L
Farmandstredet

3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

 6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Salong Kari
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Måløy Sildoljefabrikk AS
6718 DEKNEPOLLEN

Tlf. 57 85 35 00

ANONYM
STØTTE

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Steglet Auto
3615 KONGSBERG

Tlf. 32 72 50 40

2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Atrå
Handelslag SA

3656 ATRÅ
Tlf. 35 09 89 00

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 13 33 00

Vitusapotek
Tiller

7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

Kiwi Bjørnstad
3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 26 10

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Falck Bilberging
Bergli Mekaniske AS

8146 REIPÅ
Tlf. 75 75 18 76

Halsa Båthavn
8178 HALSA

Tlf. 913 22 855

Centrum Bil DA
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

6411 MOLDE
Tlf. 907 46 588

Bunnpris Fana
5243 FANA

Tlf. 55 91 57 61

Hammerfest
Skadesenter AS
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 40 78 00

Langestrand
Fysioterapi
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Varanger
Vernesenter AS

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 89 38

Optikeren
4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

6863  LEIKANGER
Tlf. 57 65 60 00

2816 GJØVIK
Tlf. 922 30 482

Tele Blikk AS
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 17 53

Johan R. Sunde AS
 6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Zoologen AS
3733 SKIEN

Tlf. 35 52 70 80

Notodden
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Nordea Tromsø
9008 TROMSØ

Tlf. 06 001

Stensrud
Musikk

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Gausdal
Fysioterapi

2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Ragna Rindals
Dagsenter

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Malermestrene
Indre Østland AS
 2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 90 00

Rognan
Fargehandel
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

Astma og
allergisenteret AS
 4611 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 09 57 05

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Tlf. 815 22 300

Helje Medalen
3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Telebygg Bratsberg
& Mæland AS

3690 HJARTDAL
Tlf. 959 45 691

Coop Frei SA
6523 FREI

Tlf. 71 52 86 58

Bryne Rør AS
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Stranda Marina
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 18 46 72

6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

3711 SKIEN
Tlf. 35 50 06 80

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 21 15 00

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

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

Fylkesrådet
7735 STEINKJER  -  Tlf. 74 11 10 00Vålaugsvegen 138, 2032 MAURA - Tlf. 63 99 77 90

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn
 3920 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 18 00

Opplæringskontoret
for Lofoten og Vesterålen

8301 SVOLVÆR
Tlf. 907 50 660

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Edvardsen og Enoksen
Transport AS

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 905 22 878

Glåmdal Sjukepleie & Bandage AS
2212 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 97 90
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Matprodusenten EnaGo 
er ti lbake på det sven-
ske markedet med ny e 
produkter og nye eiere. 
EnaGo produserer 
melkefri grøt og velling ti l 
barn. Produktene innehol-
der ikke sukker eller soya, 
og svensk havreprotein 
benytt es som proteinkilde 

i stedet for ris. Mer infor-
masjon om produktene på 
www.enago.se.

Produsentene opplyser 
at EnaGo-produktene er 
mulig å få tak i via grense-
handel, samt via internett -
buti kken 
www.blobjudet.se. 

Barnegrøt uten melk Melkefrie nyheter

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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VENTA-LUFTVASKER

Venta-Luftvasker LW15 / 25 / 45 også tilgjengelig som hvit / grå:

LW15 LW25 LW45

Luftrenser & Luftbefukter

Fresh Air. Fresh Start.

EKSTREMT LETT:

- Betjening
- Rengjøring
- Håndtering

UTEN FILTERMATTER:

- Hygienisk
- Ukomplisert
- Lettstelt

MILJØVENNLIG:

- Lavere strømforbruk
- Frakoblingsautomatikk

Originalen

B
ES

TSELGER - KVALITET

I OVER 30 ÅR

Se vår hjemmeside www.ingbo.no for mer informasjon og et godt introduksjonstilbud!

HYGIENEPROGRAM: 
Venta-hygienemiddel til
14 dagers kontinuerlig drift.

Venta-rengjøringsmiddel 
til den årlige storrengjøringen.

DIGITALT 
TERMOHYGROMETER 
viser omgivelsestemperatur 
og luftfuktighet på en gang.

Kvalitetsproduktene fra VENTA-LUFTWÄSCHER GmbH, inngår nå i vårt produktsortiment. 
Her kan vi tilby LUFTVASKING, LUFTRENSING (fordunsting til rent vann) og BEFUKTNING 
uten �lterbytte/�lterrengjøring, i et og samme apparat.

FUNKSJONSMÅTE:

Dårlig romluft suges inn i apparatet og ledes gjennom lamellstablene som roterer 
i vann, se �gur over. Luften blir regelrett vasket. Selv de minste partiklene ned til 
10 µm (10 / 1000 millimeter) blir avsatt i vannet. Samtidig blir rent vann fordunstet 
på lamellplatenes over�ater, når romluften passerer disse . Dette i henhold til den 
anerkjente metoden for kaldfordunsting.

Fremstilling basert på LW 45

Venta-luftvaskeren er den første enheten basert på prinsippet 
med luftvasking uten filtermatter til kontorer og boligrom. 
Venta-luftvaskeren fungerer hygienisk og er lett å rengjøre. 
Elektriske komponenter og vifte tas ut av enheten med et 
håndtak for enkel rengjøring. Det finnes ingen filtermatter som 
blir skitne og må kastes. Enhetene er genialt enkle å betjene og 
bruke. De er robust konstruert og derfor meget slitesterke. 

Venta-luftvaskeren fungerer etter det mest anerkjente 
prinsippet med kaldfordunsting:

1. Ingen kalkavleiringer og ingen kalkpatroner.
2. Ingen forstøvning, fordampning eller overfukting.
Romluften blir alltid automatisk befuktet riktig.

Produsenten GoGreen 
lanserer nå to ny e drikker 
som kan erstatt e melk for de 
som ikke tåler vanlig kumelk. 
Ny hetene Mandeldrikk og 
Hasselnøtt -  risdrikk er fri 
for melkeprotein, laktose 
og gluten. Produktene kan 
drikkes ublandet, helles 
på frokostblandingen eller 

blandes i grøten. Du kan også 
blande dem i smoothies. 
Både mandler og hasselnøt-
ter har lavt innhold av mett et 
fett , og inneholder vikti ge 
næringsstoff er. Mandeldrikk 
har lavest kaloriinnhold av 
alle melkedrikker som er på 
markedet. 
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Bygger varder

Vi i NAAF  ønsker alle våre medlemmer et godt nytt år. 
Vi gleder oss til et nytt år med nye spennende oppgaver 
og aktiviteter fremover.

Vi som sitter i styret har siden i høst jobbet med to 
ting, det ene er landskonferansen, det andre et prosjekt 
som heter Bygg varder .

Landskonferansen vil finne sted 21. – 22. mars på 
Scandic Hotell Gardermoen. Her vil vi legge inn en akti-
vitet og det skal godkjennes planer for kommende år og 
velges nytt styre. unne du tenke deg og sitte i det nye 
styret dette året og engasjere deg i arbeidet for unge 
med astma og allergi må du gi beskjed til valgkomiteen 
som består av Sarah (sarah isabel 7 hotmail.com) og 

harlotte (charlotte kjelaas hotmail.no). Styret sitter 
ett år om gangen. Vi trenger deg

Bygg varder er ett prosjekt vi i NAAF  samarbeider 
med egion Midt om. Dette er for ungdom mellom 1  – 
30 år som har astma. Samlingene skal være på Dombås. 
Her får deltakerne tilbud om å delta på to helgesam-
linger.  Den første samlingen er 1 . – 1 . mars, her står 
langrenn og skiskyting i fokus, og den andre samlingen  
vil holde sted siste del av oktober måned, her vil det 
være fjelltur og moskussafari på programmet.  
Mer informasjon finner dere på NAAF  sin hjemmeside 
(www.naaf.no/naafu) 

E llers ø nsker vi i sty ret at hvis det er noe dere  
ungdommer rundt i regionene vil vi skal bidra med, må  
dere gjerne ta kontakt med oss. Vi vil veldig gjerne ha  
innspill om hva som er av interesse. Vår mail adresse er  
naafu naaf.no, og annen kontaktinformasjon finner 
dere også på NAAF  sin hjemmeside.

Hilsen oss i styret
Eli Langmyren

og ilde M re

N A A F U S  HJ Ø RN E
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32 store og små medlemmer 
var samlet til en hyggelig 
kveld på Gjøvik Bowling en 
høstkveld i 2013. På vegne 
av Vest Oppland AAF og 
Lillehammer og omegn AAF  

takker jeg for ivrig deltagelse 
og en hy ggelig kveld.  

Tove Kristin Løkken 
Regionssekretær

Bowling i Oppland

G J Ø V I K

tdeling av kunstige julestjerner
Glå mdal Astma- og Allergi-
forening har på sjette året 
delt ut kunstige julestjerner. 
Denne julen ble det Lange-
landshjemmet i K ongsvinger 
som fikk besøk av tillitsvalgte 

fra Glåmdal AAF som hadde 
med seg ti julestjerner. De 
kunstige julestjernene ble satt 
stor pris på . 

G L Å M DA L
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Frisk som en fisk – uten klor
I januar i fjor startet NAAF 

egion Oslo og Akershus og 
NAAF Øvre omerike storlag 
opp med et samarbeidspro-
sjekt kalt Frisk som en fisk 
– uten klor . Bakgrunn for 
tittelen på prosjektet var at 
det skulle tilbys trening for 
voksne personer med astma 
eller kols i åholt Bad. Dette 
er det første badeanlegget 
som har klorfrie basseng. 
Bassengene blir renset med 
prosan, slik at alle som rea-
gerer på klor enten på grunn 
av eksem, allergi eller astma 
og kols, kan bade eller trene 

i disse klorfrie bassengene. 
Bassenget vi benytter er et 
terapibasseng som holder en 
temperatur på 3 .

I august startet vi opp igjen, 
denne gang med fysiotera-
peut one Mette enger 
fra åholt Fysioterapi. Vi 
er meget fornøyde med 
fremdriften og samarbeidet. 
Vi har nå 11 deltakere, men 
siden alle sjelden mø ter opp 
samtidig har vi ennå plass til 2 
deltakere til. Er det noen som 
har lyst til å være med, så er 
det bare å melde seg. Vi har 
tre krav til deltakerne  de må 

Trening i basseng uten klor er god medisin for lunges ke. F sioterapeut one ette enger nr.  fra venstre  gir god veiledning.

RÅ HO LT

Bowling i Sør-Varanger
Sør-Varanger Astma- og Allergi-
forening arrangerte bowling 
med pi a i irkenes før jul.  
Store og små bowlet sammen 
før alle fikk gratis pi a. Lokal-
foreningen satser på aktiviteter 

hvor barn og ungdom er fysisk 
aktive. I tillegg til årlig førjuls-
bowling har lokalforeningen til-
gjengelige kort for medlemmer i 
alpinbakken og Barentsbadet.  

være medlemmer av NAAF, 
ha rekvisisjon fra lege og være 
røykfrie.

Alle som har deltatt i over 
et år nå, gir uttrykk for at de 
har fått ei mye bedre helse 
og at livskvaliteten har ø kt 
betraktelig. E n av deltakerne 
kunne fortelle at hun før jul 
ble veldig forkjølet og opp-
sø kte lege. Da viste det seg 

at hun hadde en mye bedre 
lungekapasitet nå, selv om 
hun var forkjølet, enn hun 
hadde før hun begynte med 
treningen. Dette er et godt 
bevis på at trening er den 
beste medisin  også for de 
som har astma eller kols.

    
Solveig Pleym Øien, leder 

NAAF Øvre Romerikestorlag

Nyttårshilsen fra bassenget
En liten nyttårshilsen fra noen 
av oss, som er med på bas-

sengtreningen til Sarpsborg 
Astma- og Allergiforening.

S A RP S BO RG
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Probiotika hjalp  
ikke mot IBS
Melkesyrebakterien L. plantarum MF 129  som skulle ha de beste probiotiske 
egenskapene, viste seg ikke å fungere på irritabel tarmsyndrom (IBS). vert i mot 
fikk deltagerne forbigående mer symptomer.

Tekst:  Anne-Lise Aakervik  F oto:  Anne-Lise Aakervik og olourbo

De e e  et av funnene Solveig 
C atharina Ligaarden gjorde i 
sin doktorgradsavhandling:  
Irritable bowel syndrome. 
Diet and a potential probiotic 
candidate. 

– Dette funnet var veldig 
overraskende, sier Solveig 

atharina Ligaarden, som til 
daglig er klinisk ernæringsfy-
siolog innen fedmekirurgi ved 
Sykehuset Innlandet i Gjøvik. 

– J eg hadde jo trodd at det 
motsatte skulle være tilfellet. 
Men da vi åpnet nøkkelen til 
den dobbeltblinde studien, 

viste det seg altså at akkurat 
denne probiotiske bakterien, 
Lactobacillus plantarum MF 
129 , ikke hadde en positiv 
effekt.  

et  e  Den 
kliniske studien omhandlet 
effekten på symptomene av 
å gi Lactobacillus plantarum 
MF 129  til pasienter med IBS. 
En test u ørt av Nofima på Ås 
(tidligere Ma orsk), viste at av 
22 ulike melkesyrebakterier 
hadde Lp MF 129  de beste 
probiotiske egenskapene.  

Dette var begrunnelsen for at 
Ligaarden benyttet akkurat 
denne melkesy rebakterien i 
sin studie. De 1  deltagerne 
gikk tre uker på probiotika og 
tre uker på placebo med fire 
uker renselse  mellom. Det 
viste seg at 13 av 1  deltagere 
foretrakk placebo fremfor 
probiotika. Pasientene hadde 
mer sy mptomer i retning 
av diaré i perioden hvor de 
brukte Lp MF 129  i forhold til 
placebo-perioden. 

– Denne studien skulle 
væ re med å bevise at denne 

bakterien faktisk virket, men 
vi fikk altså et motsatt resul-
tat. Årsaken til det vet vi ikke 
helt, men en av teoriene er at 
bakterien bidro til en forbigå-
ende ugunstig sammensatt 
tarmflora, sier Ligaarden.  

Det vi vet er at det finnes 
mange ty per melkesy rebakte-
rier – og de gir ulike effekter – 
slik at en som er bra mot diaré 
ikke bør brukes mot forstop-
pelse.  

s  e  Helseun-
dersøkelsen i Oppland fra 
2000/2001 ga data til å 
studere forskjeller i inntak av 
matvarer mellom personer 
med og uten IBS i en generell 
befolkning. Selv om sympto-
mer er relatert til matinntak, 
er det få undersøkelser av 
dette i forhold til IBS. 

S pø rreskjema om mage-
smerter og matinntak ble 
fylt ut av 21 personer. Av 
disse ble 3  menn og kvinner 
diagnostisert med IBS. Delta-
gere med IBS hadde betydelig 
lavere inntak av melkeproduk-
ter og bety delig hø y ere inntak 
av vann, te og kullsyreholdig 
drikker enn personer uten IBS. 

F A KTA I RRI TA BE L TA RM  S Y N DRO M

Irritabel tarm syndrom (Irritable bowel syndrome, IBS) 
kan defineres som mageplager knyttet til et endret 
avføringsmønster uten at man finner noen organisk årsak 
til symptomene. Det kan være genetisk i visse familier, 
dårlig tarmfunksjon og overfølsom tarm kan være  
andre årsaker. Nesten en av ti har IBS.

70 prosent av de som har IBS har symptomer i  
sammenheng med matinntak. Symptomene starter 
gjerne i ung alder og det er flere kvinner enn menn  
som har tilstanden. 
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F O RS KN I N G

Tok doktorgrad. linisk ern ringsf siolog olveig atharina Ligaarden g orde oppsiktsvekkende funn om probio ka og  i sin  
doktorgradsstudie.

Gruppen med IBS hadde også 
betydelig høyere score på en 
rekke sy kdommer blant annet 
psykisk sykdom og muskel-
skjelettplager enn de uten IBS. 

– Denne studien er den 
første til vise at assosiasjonen 
mellom IBS og spisevaner gjel-
der for hele populasjonen, og 
ikke bare for de som har søkt 
medisinsk hjelp, sier Solveig 

. Ligaarden. Hun påpeker at 
det er viktig for de med IBS å 
ha et så fullgodt kosthold som 
mulig. Av og til vil folk med IBS 
utvikle et snevert kosthold i 
frykt for symptomer. 

– Det var forskjeller i 
kostholdet mellom personer 
med og uten IBS, og mellom 
IBS- undergrupper og det var 
sammenheng mellom kost-
hold og alvorlighetsgraden av 
sy mptomer.  

– Studien viser for eksempel 
ingen sammenheng mellom 

inntak av melkeprodukter og 
alvorlighetsgraden av sy mp-
tomer. En av anbefalingene 
er å unngå produkter som 
inneholder laktose, siden de 
mistenkes å skape sy mpto-
mer. Men siden folk med og 
uten IBS kan være laktosein-
tolerante, kan det være andre 
komponenter i melken, sier 
Ligaarden. 

C asein er et melkeprotein 
som koagulerer i magen og 
som sy nes å væ re problema-
tisk å fordøye. Histaminer, en 
komponent i enkelte oster, 
kan også gi IBS-symptomer i 
form av diaré og luftproble-
mer.   

e  s e  Det ble også 
tatt blodprøver. Med disse 
ønsket Ligaarden å undersøke 
om IgG-antistoffer mot mat-
varer kunne brukes i diagnos-
tikk av matvareintoleranse 

ved IBS. Blodprøvene ble 
brukt for å studere forskjeller 
i nivåer av IgG-antistoffer mot 
matvarer mellom personer 
med og uten IBS. Mens utskil-
lelse av IgE antistoffer inngår i 
den akutte allergiske reaksjo-
nen, inngår antagelig IgG i en 
langsom reaksjonskaskade.

– IgG-antistoffer mot mat-
varer er noe som ofte sjekkes 
av alternative behandlere, 
som et verktøy for å diagnos-
tisere matvareintoleranse 
som årsak til IBS. Vi fant ikke 
holdepunkter for at dette er 
tilfellet. Faktisk var det ingen 
statistiske signifikante forskjel-
ler av IgG-antistoffer mot 
matvarer mellom personer 
med og uten IBS. Nivået av 
IgG-antistoffer mot mat re-
flekterer kanskje bare inntaket 
av matvarer. 

Oppsummert kan vi si at 
studiene viste at L. planta-

rum MF129  ikke er egnet 
i behandlingen av personer 
med IBS, at personer med 
IBS har et annet kosthold enn 
personer uten IBS, at graden 
av sy mptomer antagelig inn-
virker på kostholdet og at det 
å teste for IgG-antistoffer ved 
diagnostikk av matvareintole-
ranse ved IBS ikke ser ut til å 
væ re hensiktsmessig.

Avhandlingen bestå r av 
fire artikler hvor det over-
ordnede målet var å studere 
kostholdet hos personer med 
IBS og forbedre diagnostikk 
og behandling relatert til 
IBS, kosthold og den poten-
sielle probiotiske bakterien 
L.plantarun MF 129 . Avhand-
lingen er støttet av EkstraStif-
telsen H else og R ehabilitering 
via Norges Astma- og Allergi-
forbund, Sykehuset Innlandet 
HF, Nofima AS og Siemens 
Healthcare Diagnostics AS ■
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A t op i sk eksem  
v i l  man u nng å .

L eng e.

C a n o d e r m  k a r b a m i d  5 %   
e r  e n  m y k g j ø r e n d e   

l e g e m i d d e l k r e m   
f o r  t ø r r  h u d .
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kont akt  med  d i n f ast l eg e.
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SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

KAKER SOM ALLE  
KAN SPISE, OGSÅ  
ALLERGIKERE

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT OG ÅRETS NYSKAPER

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

KAKER SOM ALLE  
KAN SPISE, OGSÅ  
ALLERGIKERE

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT OG ÅRETS NYSKAPER

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:

HA R DU  M I DDA LLE RG I / 
HU S S TØ V A LLE RG I ?

Midd er en av de hyppigste årsakene til  
allergi, og ubehandlet allergi kan utvikle seg  
til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy 

med MiteBlockTM middtrekk reduseres  
kontakten med midd og allergener. 

S e M iteBloc k.no for mer informasj on  
  es   t e   

Tlf. 6 7  11 0 3 17

En rask og effektiv løsning ved

 

BIHULEBETENNELSE

Endelig en kraftig behandling for 

Sinoclear er en unik behandling som renser bihuler 
og nese for sekret, og gir rask lindring av vanlige 
symptomer, for eksempel nesetetthet og smerte i 
ansiktet. Sinoclear tas som en nesespray en gang 
daglig i 7-10 dager, alene eller i kombinasjon med 
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Sinoclear fås kjøpt på ditt Boots apotek . 
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Enkelt å bake 
 fantastisk å smake

Orgran
En god glutenfri

bakst med

Importør: Alma Norge AS – www.alma.no

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

den naturlige og effektive

NYHET!

Finnes på apotek
www.aconordic.com

MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en 
enklere hverdag med gode matopplevelser. 

Hos Ultra, Jacob´s og  Centra �nner du derfor 
over 250 ulike produkter for deg med allergi 

eller matintoleranse. 

Velkommen til en allergivennlig handel!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER

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

  

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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tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på 
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, 
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings -
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NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!

For mange er melkefritt  
livsvikti g, mens andre velger 

det for å føle seg bedre. 
Stadig fl ere velger det fordi 

de helt enkelt sy nes 
det er godt!

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



5 2     AS TMA ALLE R GI 1 2014  ■  W W W .NAAF .NO

A N N O N S E

P å  ø y a  m e d  v e r d e n s  b e s t e  k l i m a ,  t i l b y r  v i :

	 •	 Grunnskole, 1. – 10. trinn
	 •	 Videregående  skole, 
	 	 studiespesialiserende vg1 – vg3

For mere informasjon, se vår hjemmeside 
www.colegio.no

E-post: postmottak@colegio.no

Telefon: 0034 928 15 29 00

Den Norske Skole Gran Canaria

100 % UORGANISK 
POREBETONG

ENKEL PROSJEKTERING 
OG OPPFØRELSE

U-VERDI 0,11 
– BEHAGELIG INNEKLIMA

ØKONOMISK 
LØSNING

m
in
us
ke
l.d
k

Nå introduseres YTONG Energy+ på det norske markedet – en verdensnyhet, 
som setter nye standarder for energieffektivt og bærekraftigt bygg. 
YTONG Energy+ er en tre-komponent blokk fremstilt i 100 % porebetong 
og er sertifisert bærekraftig etter Cradle to CradleCM prinsippet. 

Med YTONG Energy+ behøver du kun å tenke ett materiale til oppførelse 
av råbygget. Det gir en enkel og tett løsning som minimerer mulighetene 
for feil. Med en U-verdi på 0,11 på 50 cm massiv fasadevegg, er det lett å 
oppfylle både energikrav og byggevisjoner, nå og i fremtiden. 

Vi har utviklet blokken – nå er det opp til deg å bygge med den. 
Kontakt oss gjerne for et presentasjonsmøte – les mer på ytong.no

SKANDINAVIAS FØRSTE 
BÆREKRAFTIGE BYGGEBLOKK
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

BASIC

Cradle to Cradle CertifiedCM 
is a certification mark of MBDC.

16484 norsk annonce Byggeindustrien 210x142.indd   1 05/02/13   09.00

NYHET!
Anbefalt av:

Patentert teknologiHelsetrygt 
alternativ for 
hendene dine. 
Granberg lanserer en serie engangshansker
uten allergene kjemikalier.
Magic Touch® nitrilhansker art. 114.615 
og 114.621 er en teknisk innovasjon og er 
unike i sitt slag. Hanskene gir en utmerket 
beskyttelse samtidig som de er fri for
innholdsstoffer som kan medføre 
kontakteksem og kontaktallergi eller føre til 
utvikling av dette på hånden din.

Mange yrker behøver beskyttelse i 
form av engangshansker,  
f.eks. renholdsbransjen, næringsmiddel-
industrien, helsevesenet, omsorgsyrker, 
laboratorier og håndverkere 
i forskjellige bransjer. De 
akselleratorfrie nitrilhanskene 
Magic Touch® er det 
beste alternativet for 
hendene dine.

 

Granberg AS    Innbjoa, 5584 Bjoa               Sentralbord: 53 77 53 00
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   e  ts t  
 i N A A F ?  
 Fordi jeg ønsker å fremme     
 arbeidet for å normali-    
 sere hverdagen til de  
 som er rammet av over- 
 følsomhet. 
 

   e  e   
   e et  
 Vi har møter cirka en gang 
 i måneden, men føler jeg har hatten på    
 hele tiden.
 

   e   t   e    e  
 ts t  
 Møter nye mennesker og kan spre kunn- 
 skapen. Det er viktig å dele det vi har lært   
 både gjennom kurs, men også gjennom  
 erfaringer.
 

  e  s  e  e  ste  e  
 I stedet for å pakke inn de med over- 
 følsomhet ønsker jeg at vi tilrettelegger  
 så langt det lar seg gjøre i samfunnet.
 

    e e e  t   se  e
 Absolutt – det er både lærerikt og  
 engasjerende. 

 

Navn: lisabeth 
ansen elaas

Bosted: Moss  
Verv: Nestleder i 
Moss og Omegn 
Astma- og  

llergiforbund.
Medle  i  
siden: 2003  

HA LLO
DE R!

Organisasjonskurs i Agder

ktive deltakere på organisas onsskurs. arielle  aren arie og 
rnst ndreas la planer for ere ak viteter i .

egion Agder samlet 15 delta-
kere på organisasjonskurs på 

tsikten hotell i vinesdal 1 . 
– 17. november 2013. 

Generalsekretæ r Trond S ol-
vang holdt innlegg for oss om 
NAAF s handlingsplan og loset 
også godt gjennom samtale 
og diskusjon rundt lokallag og 
storlag som er aktuelt her. Via 
gruppearbeid ble det laget 
forslag til aktivitetsplanen for 
regionen og lokallag 2014. 

egionen har god erfaringer 
med å starte planlegging i 
slike fora hvor det er repre-
sentanter fra helt lokalt. 

Vi hadde tre unge med oss 
på dette kurset. De planla 
ungdomstur med Go art og 

laser-tag  og overnatting på 
leirsenter. K jempegø y  at de 
unge ønsker å delta på et slikt 
kurs og ønsker å være med å 
jobbe for NAAF.

KV I N E S DA L

Medlemshelg i egion Vest

Helgen i forbindelse med 
første søndag i advent samlet 
vi medlemmer til kurs på 
S temnestaden leirsted i Ty s-
vær kommune. Stemnestaden 
ligger 1  km fra Haugesund, 
og er omkranset av flott natur. 

Normisjon eier og driver ste-
det, et fantastisk sted for både 
voksne og barn. 

Deltakerne fikk faglig 
påfyll om matallergi og testet 
dette ut i praksis. Store og 
små bakte julekaker. Inger 

hristine oth akobsen delte 
velvillig sine kunnskaper. Det 
ble også tid til juleverksted, 
bading i basseng, aktivitets-
løype og ikke minst utveksling 
av erfaring og sosialt sam-
vær. akk til deltakerne for 
positivitet og flotte tilbake-
meldinger. akk til personalet 
på S temnestaden som laget et 
hyggelig opphold for oss, og 

som mestret oppgaven med 
å lage allergivennlig mat på 
en mesterlig måte. akk til de 
frivillige som stilte opp slik at 
helgen kunne gjennomføres. 
Og ikke minst takk til de som 
bidro til at egenandelen kun-
ne holdes lav og støttet med 
økonomiske midler – A  til 

BF IM og iebers legat  

S T E M N E S TA DE N
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KRY S S O RD

HAR 
KROPPEN 
GODT AV

INNSJØ

OFRET
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SPISS
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HEL
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RAKTE

SKRATTE
BØR 

VI DRIVE 
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I
LEDEL-

SEN
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TALL
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TIL
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MATT
PARTERE
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DREIE

PLANTE

FOR-
NUFT

EGO
MATE

BØR VI 
IKKE 

UTSETTES 
FOR

UTØY

HALVØY

TOPP

BAK-
ENDE

LÆRREIM

BELEGG

VESKE
ÅPNING

OPPHAV

VÆSKE

STRAFF
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DYRELÅT

ADVERB

HONO-
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SIDE-
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BYGGER

DYR

SKÅTET

MODIG
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VEMME-
LIG

SPRÅK
URO

SPRÅK
NØD-

SIGNAL

BELT
FUGL

SINNE-
LAG

APPARAT

SIKKERT

HVILE

GREIE
FRUKT

BRYGGE

OFRING

BÅT
REDSKAP

DAU
TRASSIG

KEISER

DÅRLIG

SNAKK
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DRETE

PIGG
BIBELSK
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LYD

MIS-
VEKST
TRADI-
SJON

RUSSISK
ELV

LOKKE-
MAT

LIK
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HET

DYRE-
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HEN-
GIVEN

RIKKE
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HJERTES-
LAG

BE-
STEMME

LIKER
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RETNING

FREM-
DELES

KNEIPE

GREIDE

PASSE

GRINETE

BLODVEI

SINN

TRE-
SORT
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TRÅDTE

Vi trekk� ut � vinn� som får � Jasport-maske!
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KRY S S O RD

S lik sv arer du!
O rdgaten er lø sningen. Du kan svare på  to må ter:  
 Send SMS  med kodeord AS MA ordgaten  til 2025. 
K r 3,-pr melding.
 Svar via internett  www.kryssord.no/aa. Det er gratis.
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N A A F s LO KA LKA LE N DE R
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 D  D D  Å rsmø te 
07. februar kl. 18.00 på  R ica H ell H otel  
 D  D  Å rsmø te 25. 

februar kl. 18.00 på  S andmoen K ro i 
Trondheim.
 D    D  Å rsmø te 

25. februar kl. 18.00 på  NAAF s kontor. 
Moaveien 11, 6018 Å lesund.
 D  Å rsmø te 29 . - 30. mars på  

Dombå s H otell.
 D  Å rsmø te på  F ritznerbak-

ken aktivitetssenter i Sarpsborg 25. 
mars. For mer info, kontakt regions-
sekretæ r Mona Louise Marthinussen:  
tlf. 9 2 27 82 20, monam@ naaf.no, 
eller region.os old naaf.no. Alterna-
tiv regionsleder Grete Ny uist, tlf  95 
77 00 77 eller grete.ny uist halden.
kommune.no
 D  D D   Å rsmø te i 

F rikirken 6. februar. F or mer info, kon-
takt lokallagsleder Helle L. Andersen, 
tlf:  9 7 9 7 27 49  eller hellelandersen@
hotmail.com
 D   Å rsmø te på  

Frit nerbakken aktivitetssenter . 
februar. F or mer info, kontakt Terje 
K nutsen, tlf:  45 02 30 05 eller naaf-
sarpsborg gmail.com 
 D    Å rsmø te på  

Skarmyra all-aktivitetshus 13. februar. 
F or mer info, kontakt Tone S andem, 
tlf:  9 7 54 80 08 eller mossastma@
hotmail.com 
 D  D  D  Å rsmø te 

på  Askim K ro 25. februar. F or mer 
info, kontakt Leni Isaksen, tlf:  9 5 9 6 26 
1  eller naafindre gmail.com 
 D  D   Å rsmø te 25. 

februar. F or mer info, kontakt Grete 
Ny uist, tlf  95 77 00 77 eller grete.
ny uist halden.kommune.no 
 D   Å rsmø te 

17. februar kl. 18.00 i kantina på  
ommunebygget, Brumunddal. 
 D     

Å rsmø te 19 . februar kl. 18.30 i 
Skogveien Aktivitetsbygg, Skogveien 
16, E lverum.
 D  D  Å rsmø te 25. 

februar kl. 1 .30 i Langelandshjem-
met, ongsvinger.
 D   Å rsmø te 26. feb-

ruar kl. 18.30. på  Victoria H otell, F lisa.
  Årsmøtene i regionen vedtar 

dagsorden og behandler  
a) årsberetning, b) revidert 
årsregnskap, c) innkomne forslag, d) 

s te

  D
e e  9 4 87 21 07

t t  Mandag/ons/annenhver fredag. 
e sse et  Inger M. udnes. 

st  region.agder naaf.no
etts e  www.naaf.no/agder

  D
e e  62 42 61 62

t t  Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15. 
e sse et : Gunn R auken. 

st  region.hedmark naaf.no
etts e  www.naaf.no/hedmark 

  D    D
e e  47 36 24 18

A esse  Moaveien 11. 6018 Å lesund.
t t  irsdag/torsdag kl. 9-15, 

fredag kl. 11-15
e sse et  Monica Dalseth

st  monica.dalseth@ naaf.no
etts e  www.naaf.no/midt

  D  D
e e  72 3 10 0 /92 2  71 

st esse  Postboks 89 . 7541 K læ bu. 
es s esse  U lseth Nordre. 7540 K læ bu.

t t  Mandag-fredag kl. 9-15.
e sse et  Gina S trø m.

st  gina.strom naaf.no
etts e  www.naaf.no/midt

  D  D D
H envendelser fra medlemmer betjenes 
ved kontorene i Ålesund og læbu.

  D    
 

e e  9 1 9 1 64 10. 
t t  Mandag-fredag kl. 9-15.
esse  Lø kkeveien 4, 9 510 Alta. 

e sse et  Anne-K ari Isaksen. 
st  region.nord naaf.no. 

etts e  www.naaf.no/nord

  D D
e e  9 5 55 26 9 0. 

t t  Hverdager (ikke ons). kl. 9-15. 
esse  Storgata , 00  Bodø

e sse et  H eidi Nilsen. 
st  heidi.nilsen@ naaf.no.

etts e  www.naaf.no/nordland 

  D
e e  2 2 1 2 /95  51 3. 

t t  De fleste ukedager kl. 9-15. 
e sse et  Tove K ristin Lø kken. 

st  region.oppland naaf.no 
etts e  www.naaf.no/oppland

    
e e  23 35 35 32 . 

t t  Mandag-fredag. 
e sse et  E va H ø ili, 

esse  Pb. 6764, S t. O lavs plass, 
0130 O slo. 

st  eva.hoili@ naaf.no
etts e  www.naaf.no/osloogakershus

  T
e e  51 90 3 03/99 12 2  95
e sse et  H ildur Ø stbø . 

st  region.vest naaf.no. 
etts e  www.naaf.no/vest

   D
e e  32 83 69  10 

t t  Mandag-torsdag kl. -15.
e sse et  Mona H . Larsen,  

esse  Postboks 019, Gulskogen, 3005
st  mona@ naaf.no.

etts e  www.naaf.no/ostafjells

   
e e  35 52 15 00

t t  irsdag/ons/tors i partallsuker, 
tirsdag og torsdag i oddetallsuker

e sse et  E li Mathea O lsen
esse  Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
st  eli.mathea.olsen@ naaf.no. 

etts e  www.naaf.no/ostafjells

   D
e e  33 06 39  50 

t t  Mandag-torsdag kl. -15.
esse  Industriveien 2a, 3174 R evetal

e sse et  Ellen Sørby
st  ellen.sorby naaf.no. 

etts e  www.naaf.no/ostafjells

  D
e e  9 2 27 82 20. 

t t  Mandag og fredag kl. 0 -15. 5. 
esse  Ilaveien 9 7, 1605 F redrikstad

e sse et  Mona L. Marthinussen. 
st  monam@ naaf.no eller  

region.ostfold naaf.no 
etts e  www.naaf.no/ostfold

   
Det Norske Helsesenter, alle Bjorn Lyng 

esse  2 E-35120, Arguineguin Gran 
C anaria. 

st  naaf gc hotmail.com
etts e  www.naaf.no/vallemarina

 D  

   
D

st esse  Postboks 6764, S t. O lavs 
plass, 0130 O slo.  

es s esse  St. Olavs gate 25, 
0661 O slo
e e  23 35 35 35

s 23 35 35 30
st  naaf@ naaf.no

etts e  www.naaf.no

versikt over forbundsst ret og ansatte 
nner du på www.naaf.no om naaf. 

nsker du å motta informas on fra 
din region  trenger vi din e post. end 
en mail l det kontoret du lh rer  så 
legger de deg inn i mailinglisten sin.

Vi er svært glade for alle som støtter oss gjennom Grasrotandelen. For å 

registrere deg som giver, gå inn på www.norsk-tipping.no/grasrotandel-

en/. Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og registre-

re ditt spillerkort slik at de mottar støtte fra deg hver gang du spiller.

arbeidsoppgaver, e) budsjett , f) valg   
styremedlemmer og varamedlem-
mer, revisor, delegater til regionens 
årsmøte og valgkomité. Innkomne 
saker må være storlag/lokallagstyret i 
hende senest fire uker fø r å rsmø tene. 
Dersom noen ø nsker sakspapirene på  
forhånd, meld fra på  region.vest
naaf.no. 
   Årsmøte onsdag 19. 

februar kl. 18.00 på  Vestre S trø mkai 7, 
F F O s lokaler.
  D D  Årsmøte mandag 

27. januar kl. 20.00 på  E lvebø en.
  D  

Årsmøte tirsdag 1 . februar kl. 19.00 
på FFI senteret, valabergveien 
21. På grunn av servering ønsker 
vi påmelding. lf  99 12 2  95.                                                                              
    S e netts-

iden til region vest www.naaf.no/no/
lokale sider/vest/Aktuelt1/                                                                                                                           
 D  D  Årsmøte mandag 

24. februar kl. 18.30, på  Milano på  
Dokka. 
 D   Å rsmø te 

mandag 3. mars kl. 19.00 på Vargstad 
videregående skole.
 D  Lokalforeninger og storlag 

i roms og Finnmark innkaller til 
årsmøter på naaf.no/nord. Årsmøtene 
gjennomføres i løpet av januar/febru-
ar 201 . NAAF egion Nord avholder 
å rsmø te 30.03.2014. Les mer på  
www.naaf.no/nord om tid og sted for 
å rsmø tene samt frister for å  melde 
inn saker. 
  D  Bading på 
uality esort Skjærgården, Lange-

sund for alle NAAF -medlemmer. 3,5 
time for barn, 3-15 å r kr. 80. Voksne 
kr 100. Ta med medlemskort. Det 
holder at én i familien er medlem, så 
blir det rabatt for alle.
   Svømming i var-

mtvannsbassenget på ysthospitalet i 
Stavern hver torsdag kl. 1 .00 – 20.00.  
Medlemmer halv pris, gratis for barn.  
Følger skolens ferier. lf.  Finn Halvors-
en 33 18 42 08.
  D  Å rsmø te 

13. februar kl. 1 .30 i årstugu på 
Ål bu- og behandlingssenter. Leder 
Bente Hovdegard, tlf  930 0  .
    

 Å rsmø te 11. februar kl. 
1 .00 på FFO-huset. Leder Bodil 
Linderud, tlf:  45 23 00 14.
  D  Å rsmø te:  

13. februar kl. 18.30, Ø vre E ikervei 14, 

 D
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egion Midt 
og NAAF  arrangerer 

Bygg Varder for ungdom 
mellom 16-30 å r. Meld 

deg på nå, før det 
er fullt!

 D  D   Matkurs i 
rondheim i løpet av våren. Følg  med 

på  hjemmesiden for mer informasjon.
 D   Tobakksluttekurs. F or mer 

info, kontakt Østfold fylkeskommune, 

 D  D D  Medlems-
møte én gang i måneden i Fredrikstad 
frikirke kl. 19 .00 - 21.00. F or mer info, 
kontakt lokallagsleder Helle L. Anders-
en, tlf:  9 7 9 7 27 48 eller hellelanders-
en@ hotmail.com.
 D  D D  Støttegrup-

pa for Fredrikstad lokallag har møter 
to ganger i måneden. For mer info, 
kontakt Gunn Tori F . O lsen, tlf:  9 0 9 2 
52 87 eller fj-olsen@ online.no.
  D  1. lørdag i 

måneden er det kafétreff kl. 12.00 på 
E ast Lake restaurant. Likeperson er 

s

e e e
 D  D  Temakveld 

i mars. id og sted blir offentliggjort på 
hjemmesiden etter hvert.

 D  D  Brukerkontoret 
Sykehuset Innlandet ongsvinger er 
åpent for dem som ønsker opplysninger 
om astma, allergi, eksem og kols. 
Åpningstid  . februar og . mars kl. 
17.00 – 19.00.
 D  D  Informasjons-

møte og stand  Granheim Lungesyke-
hus, kl. 1 .30 – 17.30. Mandag 3. 
februar, mandag 3. mars og mandag 
7. april.
 D   Deltagelse 

på  brukerkontoret på  Lillehammer 
sykehus  klokken 12.00 -15.00. Mandag 
3. februar, mandag 3. mars og mandag 
7. april.

e e s te

s

Som medlem i Astma- og Allergiforbundet er du tilknyttet en 
lokalforening eller storlag i en region. Du kan delta i en rekke aktiviteter 

og få medlemstilbud lokalt. Sjekk NAAF-kalenderen, eller ta kontakt 
med ditt regionskontor for å få vite mer. 

 D    D  Mos-
jonsgrupper. st  Asbjø rn 
Vollset. Tlf:  41 31 14 58.  
Inger Merethe Mogstad. ontakt  
ingermerethem gmail.com eller tlf  
9 5 84 83 70. e eset  J arle 
Ekroll. ontakt  jarleekroll gmail.com 
eller tlf:  9 7 72 56 78. Mer informas-
jon  www.naaf.no/no/lokale sider/
midt/Aktiviteter/Mosjonsgrupper/ 
 D  Østfold idrettskrets tilbyr 

treningskort til innbyggere i Østfold 
som stå r helt eller delvis utenfor arbe-
idslivet. F or mer informasjon, besø k 
hjemmesiden til Ø stfold idrettskrets, 
eller kontakt Andre H ansen i Ø stfold 
Idrettskrets, tlf  9 35 9 20 / 90  
76 39  eller andre.hansen@ idrettsfor-

Har du lyst til å være aktiv for 

NAAF , enten som bruker-

representant i en lokalforening, 

som frivillig på stand eller andre 

aktiviteter  a kontakt med 

regionskontoret, vi trenger DEG

Drammen. Leder på  tlf:  9 2 25 59  28.
  D  D  

Å rsmø te 6. februar kl. 18.30 på  H olm-
estrand hotell. Leder Anita K olseth 
O lsen tlf:  9 9  04 38 32. Å rsmø tet kom-
bineres med informasjon om astma, 
allergi, eksem, og opphold på NAAF s 
helsesenter på  Gran C anaria.
  D D  Å rsmø te 

17. februar på  F orsmann kl. 18.30.  
Leder Eldbjørg Steensma tlf  33 7 
29  29 .
   Å rsmø te 18. 

februar kl. 1 .00 på Bøkeskogen 
E ldresenter. Leder F inn H alvorsen, tlf:  
9 0 85 9 4 65.
   Å rsmø te 12. 

februar kl. 19 .00 på  Midtlø kken.  Led-
er Britt ennerød tlf  33 32 0 20. 
   Å rsmø te:  

3. februar kl.1 .00 i Blekebakkvn.1 i 
Skien, på regionskontoret.
     Å rsmø te 

med temakveld om matallergi onsdag 
26. februar kl 18.00 i NAAF s lokaler, 
St. Olavsgt 25.
      

 Å rsmø te med temakveld om 
eksem tirsdag 2 . februar kl 19.00 på 
S candic Asker.
     

 Å rsmø te 10. februar kl 
19 .00 på  Gladbakk Aktivitetssenter 
R å holt.

bundet.no
 D  D D  urgruppe 

for deg med kols. Fem turdager til 
våren, og fem  turdager til høsten i 
F redrikstad-marka. K ontakt Mona 
Louise Marthinussen, tlf. 9 2 27 82 
20, monam naaf.no, eller region.
ostfold@ naaf.no.
 D  t og gå med eller uten 

staver. a kontakt med regionskon-
toret for flere opplysninger. 
   Har du lyst til å gå 

tur sammen med LHL på dagtid på 
tirsdager  Alle som har lyst kan være 
med, uavhengig av alder. Asbjørn 
Monsen, aktivt medlem i BAAF, er 
med på turene. ing for å avtale 
næ rmere, tlf:  9 2 40 82 06. 
   Aktivitet i sal på  

Norheimsund Fysioterapi, torsdager 
kl. 11.00 – 12.00. ontakt Marit Heidi 
Seim for mer info og påmelding  
maritheidi gmail.com eller tlf  91 
59  85 82.
 D   Vinterå pne 

løyper  Porsvannshøyden og Lang-
porsvannshøyden.
  D  olstrening 

på Akropolis treningssenter.  Henv. 
leder K jell O . H alvorsen, tlf:  9 2 25 
59  28.
   renings-

gruppe for voksne med lungelidelser 
på Activ Fysioterapi, tlf  33 32 3  70. 
  D D  renings-

grupper for lungesyke på Hvidtgården 
v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. ors-
dager kl. 10.00 – 11.00 og kl. 11.00 
– 12.00. irsdager kl. 12.00 – 13.00. 
Henvendelser til Stig, tlf  97 0  03 91. 
Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.
  D D  rening 

etter musikk for de litt mer spreke 
på Fysioklinikken i Gleditschgården 
mandag og torsdag kl. 10.30 – 11.30. 
Tlf:  9 2 23 53 56. Gratis hvis du har 
rekvisisjon fra lege.
  D D  Barnas 
urlag  Medlemmer i barnegruppen 

kan delta på turlagets turer.  ilbud 
for barn i alle aldersgrupper. Å være 
ute i naturen og bevege seg er bra 
for lungesyke.  Mot kr. 100,- pr. år i 
medlemskontingent, kan man delta 
på arrangementene.

til stede.
   F ormid-

dags-møter på Midtløkken hver annen 
må ned averteres i avisen.
  D D  Onsdag-

skafé på afka  på Hvaltorget. Se 
annonse i avisen. Likeperson er til 
stede.
   F ra januar 

201  ønsker styret å starte opp et fast 
tilbud for eldre medlemmer. Det vil 
være jevnlige møter for å treffe andre 
mennesker i samme situasjon som 
deg selv. ontakt urid G. Odberg tlf  
9 8 64 12 51 for informasjon.
     F or 

vinter og våren har formiddagstreffen 
møter følgende mandager   27. janu-
ar, 17. februar, 17. mars, 14. april, 19 . 
mai l. 12.00 – 15.00 i Grefsenveien 
2 . ontakt Bjørg Simonsen tlf  22  
35 05/9   0  7  eller e-post  bjorg.
simonsen@ live.no, eller Ivar S tubber-
ud tlf  22 25 09 7/9  2 19 02. 

 D
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egion Midt 
og NAAF  arrangerer 

Bygg Varder for ungdom 
mellom 16-30 å r. Meld 

deg på nå, før det 
er fullt!

 D  D   Matkurs i 
rondheim i løpet av våren. Følg  med 

på  hjemmesiden for mer informasjon.
 D   Tobakksluttekurs. F or mer 

info, kontakt Østfold fylkeskommune, 

 D  D D  Medlems-
møte én gang i måneden i Fredrikstad 
frikirke kl. 19 .00 - 21.00. F or mer info, 
kontakt lokallagsleder Helle L. Anders-
en, tlf:  9 7 9 7 27 48 eller hellelanders-
en@ hotmail.com.
 D  D D  Støttegrup-

pa for Fredrikstad lokallag har møter 
to ganger i måneden. For mer info, 
kontakt Gunn Tori F . O lsen, tlf:  9 0 9 2 
52 87 eller fj-olsen@ online.no.
  D  1. lørdag i 

måneden er det kafétreff kl. 12.00 på 
E ast Lake restaurant. Likeperson er 

s

e e e
 D  D  Temakveld 

i mars. id og sted blir offentliggjort på 
hjemmesiden etter hvert.

 D  D  Brukerkontoret 
Sykehuset Innlandet ongsvinger er 
åpent for dem som ønsker opplysninger 
om astma, allergi, eksem og kols. 
Åpningstid  . februar og . mars kl. 
17.00 – 19.00.
 D  D  Informasjons-

møte og stand  Granheim Lungesyke-
hus, kl. 1 .30 – 17.30. Mandag 3. 
februar, mandag 3. mars og mandag 
7. april.
 D   Deltagelse 

på  brukerkontoret på  Lillehammer 
sykehus  klokken 12.00 -15.00. Mandag 
3. februar, mandag 3. mars og mandag 
7. april.

e e s te

s

Som medlem i Astma- og Allergiforbundet er du tilknyttet en 
lokalforening eller storlag i en region. Du kan delta i en rekke aktiviteter 

og få medlemstilbud lokalt. Sjekk NAAF-kalenderen, eller ta kontakt 
med ditt regionskontor for å få vite mer. 

 D    D  Mos-
jonsgrupper. st  Asbjø rn 
Vollset. Tlf:  41 31 14 58.  
Inger Merethe Mogstad. ontakt  
ingermerethem gmail.com eller tlf  
9 5 84 83 70. e eset  J arle 
Ekroll. ontakt  jarleekroll gmail.com 
eller tlf:  9 7 72 56 78. Mer informas-
jon  www.naaf.no/no/lokale sider/
midt/Aktiviteter/Mosjonsgrupper/ 
 D  Østfold idrettskrets tilbyr 

treningskort til innbyggere i Østfold 
som stå r helt eller delvis utenfor arbe-
idslivet. F or mer informasjon, besø k 
hjemmesiden til Ø stfold idrettskrets, 
eller kontakt Andre H ansen i Ø stfold 
Idrettskrets, tlf  9 35 9 20 / 90  
76 39  eller andre.hansen@ idrettsfor-

Har du lyst til å være aktiv for 

NAAF , enten som bruker-

representant i en lokalforening, 

som frivillig på stand eller andre 

aktiviteter  a kontakt med 

regionskontoret, vi trenger DEG

Drammen. Leder på  tlf:  9 2 25 59  28.
  D  D  

Å rsmø te 6. februar kl. 18.30 på  H olm-
estrand hotell. Leder Anita K olseth 
O lsen tlf:  9 9  04 38 32. Å rsmø tet kom-
bineres med informasjon om astma, 
allergi, eksem, og opphold på NAAF s 
helsesenter på  Gran C anaria.
  D D  Å rsmø te 

17. februar på  F orsmann kl. 18.30.  
Leder Eldbjørg Steensma tlf  33 7 
29  29 .
   Å rsmø te 18. 

februar kl. 1 .00 på Bøkeskogen 
E ldresenter. Leder F inn H alvorsen, tlf:  
9 0 85 9 4 65.
   Å rsmø te 12. 

februar kl. 19 .00 på  Midtlø kken.  Led-
er Britt ennerød tlf  33 32 0 20. 
   Å rsmø te:  

3. februar kl.1 .00 i Blekebakkvn.1 i 
Skien, på regionskontoret.
     Å rsmø te 

med temakveld om matallergi onsdag 
26. februar kl 18.00 i NAAF s lokaler, 
St. Olavsgt 25.
      

 Å rsmø te med temakveld om 
eksem tirsdag 2 . februar kl 19.00 på 
S candic Asker.
     

 Å rsmø te 10. februar kl 
19 .00 på  Gladbakk Aktivitetssenter 
R å holt.

bundet.no
 D  D D  urgruppe 

for deg med kols. Fem turdager til 
våren, og fem  turdager til høsten i 
F redrikstad-marka. K ontakt Mona 
Louise Marthinussen, tlf. 9 2 27 82 
20, monam naaf.no, eller region.
ostfold@ naaf.no.
 D  t og gå med eller uten 

staver. a kontakt med regionskon-
toret for flere opplysninger. 
   Har du lyst til å gå 

tur sammen med LHL på dagtid på 
tirsdager  Alle som har lyst kan være 
med, uavhengig av alder. Asbjørn 
Monsen, aktivt medlem i BAAF, er 
med på turene. ing for å avtale 
næ rmere, tlf:  9 2 40 82 06. 
   Aktivitet i sal på  

Norheimsund Fysioterapi, torsdager 
kl. 11.00 – 12.00. ontakt Marit Heidi 
Seim for mer info og påmelding  
maritheidi gmail.com eller tlf  91 
59  85 82.
 D   Vinterå pne 

løyper  Porsvannshøyden og Lang-
porsvannshøyden.
  D  olstrening 

på Akropolis treningssenter.  Henv. 
leder K jell O . H alvorsen, tlf:  9 2 25 
59  28.
   renings-

gruppe for voksne med lungelidelser 
på Activ Fysioterapi, tlf  33 32 3  70. 
  D D  renings-

grupper for lungesyke på Hvidtgården 
v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. ors-
dager kl. 10.00 – 11.00 og kl. 11.00 
– 12.00. irsdager kl. 12.00 – 13.00. 
Henvendelser til Stig, tlf  97 0  03 91. 
Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.
  D D  rening 

etter musikk for de litt mer spreke 
på Fysioklinikken i Gleditschgården 
mandag og torsdag kl. 10.30 – 11.30. 
Tlf:  9 2 23 53 56. Gratis hvis du har 
rekvisisjon fra lege.
  D D  Barnas 
urlag  Medlemmer i barnegruppen 

kan delta på turlagets turer.  ilbud 
for barn i alle aldersgrupper. Å være 
ute i naturen og bevege seg er bra 
for lungesyke.  Mot kr. 100,- pr. år i 
medlemskontingent, kan man delta 
på arrangementene.

til stede.
   F ormid-

dags-møter på Midtløkken hver annen 
må ned averteres i avisen.
  D D  Onsdag-

skafé på afka  på Hvaltorget. Se 
annonse i avisen. Likeperson er til 
stede.
   F ra januar 

201  ønsker styret å starte opp et fast 
tilbud for eldre medlemmer. Det vil 
være jevnlige møter for å treffe andre 
mennesker i samme situasjon som 
deg selv. ontakt urid G. Odberg tlf  
9 8 64 12 51 for informasjon.
     F or 

vinter og våren har formiddagstreffen 
møter følgende mandager   27. janu-
ar, 17. februar, 17. mars, 14. april, 19 . 
mai l. 12.00 – 15.00 i Grefsenveien 
2 . ontakt Bjørg Simonsen tlf  22  
35 05/9   0  7  eller e-post  bjorg.
simonsen@ live.no, eller Ivar S tubber-
ud tlf  22 25 09 7/9  2 19 02. 

 D
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 D   50% rabatt  på  timer i Alta 
Helsebad. 25% rabatt på dagskort og 
15% rabatt for sesongkort Sarves Alta 
Alpinsenter . W eekendtilbud  R ica H o-

 D   imelig hytte til leie for 
alle medlemmer av NAAF .  Mer info:  
www.naaf.no/vaar-utleiehytte/hytte-
paa-blefjell.
  Fin og allergivennlig 

hytte på Blefjell tilgjengelig for 
medlemmer. Innlagt strøm, nytt 
kjøkken og V.  Se www.naaf.no for 
priser og booking. Avtaler gjøres med 
Drammen og omegn AAF v/Grete 

ang Vines, tlf  32 3 0 53 eller jell 
H alvorsen, tlf:  9 2 25 59  28.

e e e

e e s e e

Lei en av 
NAAFs flotte 

hytter  ontakt 
lokalkontoret ditt for 

mer informasjon.

Ønsker du en likeperson å snakke med  

a kontakt med regionskontoret, som 

formidler kontakt med rett likeperson for 

ditt behov. 

 D    D  Skigrup-
per. st  Asbjø rn Vollset. Tlf:  
41 31 14 58. e eset  J arle 
Ekroll. ontakt  jarleekroll gmail.com 
eller tlf:  9 7 72 56 78. Mer informas-
jon  www.naaf.no/no/lokale sider/
midt/Aktiviteter/Skigrupper/ 
 D    D :  Tai C hi. 

st  Lisbeth S vendsen S ø vik. 
K ontakt:  soevikl@ hotmail.com eller 
tlf:  9 3 04 19  64. Mer informasjon:  
www.naaf.no/no/lokale sider/midt/
Aktiviteter/ ai- hi/ 
 D    Bygg Varder på 

Dombås 1 . – 1 . mars, og 17. – 19. ok-
tober. Målgruppen er ungdom med ast-
ma i alderen 1 –30 år. Påmeldingsfrist 
1. mars. For påmelding se www.naaf.
no/naafu eller www.naaf.no/no/loka-
le sider/midt/Aktiviteter/Bygg-Varder/  
F or mer informasjon:  Monica Dalseth, 
e-post:  monica.dalseth@ naaf.no
 D  D  K latrekveld 

i rondheim i løpet av våren. Følg med 
på  hjemmesiden for mer informasjon.
 D  F amilieseminar på  Dombå s 

Hotell 2 . – 2 . september. Påmelding  
region.midt naaf.no. Mer informas-
jon  www.naaf.no/no/lokale sider/
midt/Aktiviteter/Familieseminar-201 /
 D   S irkusaktiviteter 

tirsdager kl. 1 .00 i gymsalen ved Lak-
selvbukt skole. Mer informasjon www.
naaf.no/nord.

s tete

info, kontakt Leni Isaksen, tlf:  9 5 9 6 26 
1  eller naafindre gmail.com 
 D   reningstilbud 

for voksne medlemmer over 18 å r på  
Ankerskogen med instruktør. Startdato 
er ikke fastsatt, ta kontakt for næ rmere 
informasjon. 
   Medlemmer som kan 

vise frem medlemskort med kvittering 
for 201 , kan bade gratis og ta med en 
ekstra person pr. medlemskort i fø l-
gende svømmehaller  Stemmemyren, 
Åstveithallen, Sentralbadet og Slåtthau-
ghallen. Navn og medlemsnummer blir 
notert på liste. Se lenke for åpning-
stider  www.bergen.kommune.no/
tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/fri-
luftsliv/badeplass/svommeanlegg-i-ber-
gen-kommune
  D  Bading i varmtvanns-

basseng på Varatun varmtvannsbas-
seng kl. 19.30 – 20.30. Gratis for med-
lemmer. Påmelding og mer info  region.
vest@ naaf.no eller tlf:  9 9  12 28 9 5.
  D  Bading i varmt-

vannsbasseng på Slettebø onsdager fra 
kl. 17.00 – 1 .00. Gratis for medlem-
mer. Påmelding og info  hsahlsten
hotmail.com eller tlf:  9 0 84 62 17.
 D  D  F amiliesvø m-

ming i Polarbadet første søndag i hver 
må ned. K ontaktperson:  Maja U tmo, tlf:  
9 9  41 31 58 eler maja_ k89 @ hotmail.
com. 
 D   Svømmetrening 

for barn og ungdom med astma-allergi. 
Voksne er også velkommen til å delta.
Sted  Birtavarre øde kors-basseng.

id  Mandager fra kl. 17.00 – 1 .00.
 D   Varmebasseng-

tilbud for medlemmer hver andre 
søndag fra kl. 19 - 20. Siste søndag er 
30. mars 201 . Egenandel  kr 20 og 50 
for familie (3 personer eller  mer).
 D   ime i bassenget 

på St. Elisabeth Hotell og Helsehus i 
romsø  (se www.naaf.no/nord om 

oppstart bassengtilbud i 201 ). 
 D      Loka-

lforeningen har to kort til Barentsba-
det liggende til disposisjon til medle-
mmer. a med gyldig medlemskort.
  D D  Gratis 

bading for medlemmer over 1  år 
i varmtvannsbasseng. Anledning til 
bruk av vanlig basseng i svømme-
hallen i Bugården hver tirsdag kl. 
1 . 5–1 .00. Påmelding, tlf. 33 7 
29  29 .

Ø stfoldhelsa, www.ostfoldfk.no eller 
tlf:  69  11 70 00. 
   F amiliekurs 

7. – 9. mars 2013 på Grand hotell 
ongsberg. Barnelege snakker om 

astma, allergi, eksem, inneklima. 
Legeforedrag om kols. Fysiotera-
peut snakker om fysisk aktivitet for 
personer med astma og kols. Pris  
kr 1250,- for voksne medlemmer for 
helpensjon og kurs.  Gratis for medle-
mmer under 1  år. Påmelding.
  Astmakurs for foreldre 

og pårørende fra Vestfold, elemark 
og Buskerud. Sykehuset i ønsberg 
10. mars kl. .30 – 15.30. Påmelding 
på  tlf:  33 03 82 31 innen 28. februar. 
F oreldre få r permisjon med lø nn.  
Arbeidsgiver får refusjon i etterkant 
gjennom opplæringspenger fra NAV.   
  D  S ammen 

med Frisklivssentralen Aktiv Eiker  i 
Hokksund og om og Dans Drammen 
og ongsberg, arrangeres swingkurs 
i H okksund med oppstart  uke 11. 
Interessert  a kontakt med Buskerud 
på tlf. 32 3 9 10 eller e-post region.
ostafjells@ naaf.no.

     Plass 
til to deltakere til samarbeidsprosjektet 

Frisk som en fisk - uten klor .  rening 
for voksne personer med astma/kols. 
reningen foregår i klorfritt basseng 

i åholt bad under veiledning av 
fysioterapeut. ontakt naaf.ovre.
romerike gmail.com. Deltakerne må 
væ re medlemmer av NAAF , ha rekvisis-
jon fra lege og være røykfrie.
     

Bading på Gjestad lørdager (ikke i 
skolens ferier) for barn og barnefamil-
ier som er medlemmer i NAAF . Voksne 
kr 40, barn kr 20.  To puljer, kl. 12.00 
– 13.00 og 13.00 – 1 .00. Påmelding 
på hjemmesiden eller til Solveig Pleym 
Øien tlf  3 95 27 3/ 1 9 1  90. Husk 
medlemskort.
    :  S vø m-

metilbud på Sørvald Sykehjem for med-
lemmer i Nedre omerike Storlag. Du 
får tildelt en fast badetid, som gjelder 
inntil du sier den opp. Pris kr 25,- pr 
pers pr time. Påmelding til kontaktper-
son S tå le H ansen, tlf:  9 51 05 656 eller 
stale.hansen@ dbschenker.com
 D   Bassengtren-

ing på fredager fra 17.30 – 19.00 på 
Lande skole. Følger skoleruta. For mer 
info, kontakt Terje K nutsen tlf:  45 02 
30 05 eller naafsarpsborg gmail.com. 
Gratis for medlemmer i S AAF .
 D  D  D  ilbyr 

klippekort på  Ø stfoldbadet. F or mer 

 D   Foredrag om astma, 
allergi, matallergi, eksem, kols eller 
inneklima  NAAF region Østfold 
holder foredrag om disse temaene. a 
kontakt med regionskontoret for mer 
informasjon.
 D   Allergifagdag 

for helsefagarbeidere 20. mars på 
ica Elgstua Hotell. Foredragsholder  

Professor dr. med Sverre . Steinsvåg. 
Påmelding til regionskontoret. 
  D  Inneklimafagdag 13. 

februar. H er kan du læ re om praktisk 
inneklima, HMS- og MHV-arbeid i 
skoler og barnehager. Påmelding og 
mer info  region.vest naaf.no eller 
9 9  12 28 9 5.

e

tell Alta med inngang til Nordlysbadet  
2 voksne og 2 barn, kr 1.510,- pr døgn 
(kr 1.310,- er for 1 voksen  1 barn) 
med inngang til badeland
Medlemskort med kvittering må 
fremvises.
  D D  

H elseparken. Medlemmer av S AAF  få r 
rabatt på trening.
 D   H ar du eller barnet ditt astma, 

allergi og/eller eksem  Da kan dere få 
tilskudd til opphold på  Gran C anaria 

. – 1 . juli 201 . Morten enssens 
stiftelse har besluttet å  stø tte reise i 
2014 til Gran C anaria for familier fra 
Nord-Norge. NAAF egion Nord vil med 
midler fra nedlagt stiftelse jøbmand 
Isaksen og hustrus fond gi reisestøtte 
til familier fra F innmark med barn med 
kroniske lungesykdommer (astma, 
bronkitt og cystisk fibrose). Les mer på 
www.naaf.no/nord.

 D





Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til  
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 7  St. Olavsplass,  
0130 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

B

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 

*




