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

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

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

Hudvask på kroppens egne vilkår

Anbefalt av

SB
80

00
5

Lactacyd tyntflytende såpe uten parfyme



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 1 2015     5  

LEDER

Et tidsskrift for medlemmer  
i Astma- og Allergiforbundet

Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbundet
Postboks 6764 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Besøksadr.: St. Olavsgate 25 

Telefon: 23 35 35 35 
Faks: 23 35 35 30
Epost: naaf@naaf.no
Nett: www.naaf.no

Ansvarlig redaktør 
Nina Brun
nina.brun@naaf.no

Redaksjonssjef
Bjørnhild Fjeld
bjornhild@tastatore.no

MILJØMERKET

07 AURSKOG  - 241 37
9

Redigerer
Lene Gunvaldsen
lene.gunvaldsen@naaf.no 

Layout
Morten Rugtveit / www.mgt.no

Trykk
Ålgård Offset
 

Annonser 
Add Media AS 
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud, tlf. 99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsprisen i forbundet
Kun abonnement koster 450 kr i året 

Redaksjonene forbeholder seg retten  
til å redigere og forkorte innlegg. 
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet 

i annonsene, med mindre de er merket
«Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund». 
Stoff fra AstmaAllergi kan kun gjengis med  
tillatelse fra redaktøren og med kildehenvisning.

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet 
26. januar 2015 

Neste utgivelse
AstmaAllergi 2/15 kommer 26. mars 2015
Materialfrist for annonser er 10. mars 

Følg oss på sosiale medier

www.facebook.com/astmaogallergi

@astmaallergi

@astmaallergi

Samarbeid og engasjement

Nina Brun  
Redaktør

I flere norske byer er nivåene av luftforurensning langt høyere 
enn det som er anbefalt av helsemyndighetene, og fortsatt 
sliter lærere og elever ved mange norske skoler med dårlig 
inneklima. Slik skal det ikke være, når vi vet at de som har 
astma og allergi er særlig utsatte, og at mennesker som i 
utgangspunktet er friske, kan bli syke av å puste inn dårlig luft. 
Vokser barn opp i et område med mye luftforurensning over år, 
kan det føre til permanent dårligere lungefunksjon. Likevel lar 
overordnede og effektive tiltak vente på seg.

I påvente av større politisk vilje til å foreta tøffere miljøvalg, 
kan det av og til være lurt å ta skjeen i egne hender. Derfor 
er Astma- og Allergiforbundet med på laget sammen med 
NILU – Norsk institutt for luftforskning og SINTEF når et 
EU-initiert forskningsprosjekt skal få innbyggere over hele 
Europa til å engasjere seg i luftproblematikk. Utstyrt med 
mikrosensorer skal folk selv få måle luftkvaliteten i sitt 
nærmiljø – både ute og inne. Norge deltar med to delprosjekt. 
I Vestfold er entusiastiske elever allerede i gang med å 
måle luften i klasserommene, og Oslo-folk skal snart i gang 
med mikrosensorene for å kartlegge byluften. Tanken er 
at aktivitetene skal gi folk økt kunnskap og bevissthet om 
luftforurensning, noe som i sin tur kan gjøre det lettere for 
politikere å ta tøffere miljøvalg. 

Det er mye god helse i aktivitet og engasjement, og til 
og med gøy å gjøre noe selv, når man ser at det virker. For 
ofte er det ikke store tiltak som skal til for å avhjelpe et 
dårlig inneklima for eksempel – bare man blir klar over hvor 
problemet ligger og får tilgang til hjelpemidler. 

En taxi-sjåfør i Oslo forteller til AstmaAllergi at han ønsket å 

gjøre sitt for å bidra til bedre byluft, samtidig som han kunne 
representere et godt eksempel for taxinæringen, som ved sine 
mange turer i bysoner, står for høye utslipp av nitrogendioksid. 
Han har også selv kjent dårlig uteluft på kroppen, gjennom 
pusteproblemer hver gang byluften var som mest forurenset. 
I dag kjører han rundt i el-taxi – en Tesla til og med – og får 
svært mye positiv respons fra kundene. Nå etterlyser han 
bedre tilrettelegging fra myndighetene, slik at flere innen 
transportnæringen får råd og mulighet til å gjøre som ham. 

Noen av våre toppidrettsutøvere har funnet sin helt egen 
måte å minimalisere sine allergiproblemer på. De reiser nemlig 
rundt med plastrull under armen og taper hotellrom med 
plast for å unngå husstøv fra teppegulv. Om vi kanskje ikke bør 
applaudere plastmetoden av andre miljømessige hensyn, så 
hatten av for initiativ og stor kreativitet. 

Svevestøv, nitrogendioksid og kalde dager til tross. Vinteren 
kan være en fin tid for mye morsom aktivitet ute i snøen (NAAF 
har råd for hvordan du kan beskytte sensitiv hud mot kulda) – 
eller til rekreasjon foran TV’en, for snart er det VM på ski  
og skøyter. To indre og vekk med teppegulvet,  
her er NAAF helt med! 
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All allergi under 
samme tak
Stavanger universitetssykehus har samlet all sin kompetanse på allergi under 
samme tak, i byens nyåpnede allergisenter. Marte Norås Sivertsen besøker 
senteret ofte og synes det er kjempebra at hun ikke lenger trenger å gå som en 
nomade rundt til ulike avdelinger på sykehuset for å hjelp med allergiene sine.

Tekst og foto: Øystein Mikalsen

Det er en mørk og våt 
vintermorgen i Stavanger. 
På gaten nedenfor haster 
folk av sted, men inne på 
venteværelset til Allergi-
senteret er stemningen en 
ganske annen. Pasientene 
sitter komfortabelt i et lyst 
og trivelig venteværelse og 
drikker kaffen sin i påvente 
av å bli ropt opp. Seksjonso-
verlege Elin-Johanne Katle 
forteller at det er «business 
as usual» på senteret.

– De som blir henvist 
til oss skal ofte gjennom 
mange tester og langvarige 

vaksinasjonsløp. Derfor 
kjenner vi pasientene våre 
godt og legger vekt på at det 
skal være trivelig å komme 
hit, sier Katle. 

Hele 40 prosent av landets 
befolkning får allergiske 
reaksjoner en eller flere 
ganger i løpet av livet – og 
problemet er økende, ifølge 
Verdens helseorganisasjon. 
Derfor er opprettelsen av 
et slikt senter meget viktig, 
mener hun.

– Her skal pasienter med 
allergi få et tverrfaglig 
tilbud. Vi har både hudlege, 

lungelege og øre-, nese-, 
halslege ansatt hos oss, i 
tillegg til fagsykepleiere, sier 
hun.

Fremtidsrettet. Seksjonso-
verlegen er meget godt 
fornøyd med arbeidsgiveren 
sin, Stavanger universitets-
sykehus. I 2011 fikk de 
regionale helseforetakene i 
oppdrag å etablere tverrfag-
lige miljøer for astma- og 
allergisykdommer. Det 
regionale kompetansesen-
teret for Helse Vest ligger i 
Bergen, men sykehusledel-

sen i oljebyen sa at de ville 
ha sitt eget allergisenter. 
Dette mener Katle er en klok 
og fremtidsrettet avgjørelse. 
Seksjonsoverlegen, som 
tidligere jobbet på øre-nese-
hals trives godt i rollen som 
leder for det nystartede 
senteret.

– Mange av pasientene 
våre har sammensatte al-
lergiplager. Derfor er det 
bra, både for dem og for 
syke-huset, å ha et team 
med ekspertise på mange 
ulike allergier, sier hun. 
Satsingen er ifølge Katle helt 

Lappetest. Seksjonsoverlege Elin-Johanne Katle snakker med an pasi-
ent som gjennomgår en lappetest på det nyåpnede allergisenteret  
i Stavanger.

Sjefen. Seksjonsoverlege Elin-Johanne Katle på det nyåpnede allergisenteret i Stavanger.

Lungetest.  Kjetil Løland får lungekapasiteten sin sjekket av spesialsyke-
pleier Åshild Enevoldsen. I bakgrunnen står seksjonsoverlege  
Elin-Johanne Katle.

i tråd med den nasjonale 
strategien for forebygging 
og behandling av astma- og 
allergisykdommer. Den har 
som hovedmål å gradvis 
redusere forekomsten av 
astma og allergi, og å sikre 
at alle med disse sykdom-
mene kan leve best mulig. 

Sammensatt. På ventevæ-
relset utenfor Elin-Johanne 
Katles kontor sitter Marte 
Norås Sivertsen og nipper 
til kaffen. Hun er i gang med 
et vaksineringsprogram for 
pollenallergi. I dag skal hun 
ha to små doser med vak-
sine; en mot bjørkepollen og 
en mot timotei.

– Jeg er litt spent, med-
gir Marte. Sist jeg var her 
reagerte jeg voldsomt på 
sprøytene. Jeg gav beskjed 
til barna mine da jeg sendte 
dem på skolen i dag at 
det var høyst uvisst hvor 
opplagt jeg ville være i etter-
middag. Har jeg flaks går 
det helt bra, men sånt vet 
man jo aldri. Det er derfor 
jeg har ventet så lenge med 
å begynne å vaksinere meg 
mot pollen. Jeg ville vite 
at ungene var store nok 
til å være litt selvgående 
før jeg startet på et treårig 
program som kan gi sterke 
reaksjoner. 

Sykepleier Åshild Enevold-

sen står tålmodig og venter 
til Marte har snakket ferdig, 
før hun viser vei inn til 
kontoret der de to sprøy-
tene skal settes. På grunn 
av reaksjonen forrige gang 
setter Enevoldsen inn vene-
flon på håndbaken hennes, i 
tilfelle de må ty til noe for å 
bremse reaksjonene. 

Etter første dose må 
Marte vente en 
halvtime før hun får neste.

I tillegg til kraftig pollenal-
lergi har 37-åringen kuldeal-
lergi og astma.

– Før måtte jeg gå som 
en nomade mellom ulike 
avdelinger på sykehuset for 
plagene mine, men nå får 

jeg all den hjelp jeg trenger 
her, og det er supert, smiler 
Marte. Astmaen det viser 
seg at hun er plaget av, ble 
først påvist etter at hun  
begynte å gå til Allergisente-
ret i november i 2014.

Lappeteppe. Bak en av dø-
rene får en pasient bihulene 
sine grundig sjekket, bak en 
annen får en middelaldren-
de dame utført en såkalt 
lappetest. Hele ryggen  
hennes er streket opp i blå  
firkanter, der synlig irrita-
sjon på huden i enkelte av 
«teigene» røper hva hun er 
allergisk mot.

– En viktig jobb for oss er 
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Vaksine. Marte Norås Sivertsen får vaksine mot bjørkepollen av spesialsykepleier Åshild Enevoldsen på det nyåpnede allergisenteret i Stavanger.

Sjekkes grundig. Seksjonsoverlege Elin-Johanne Katle sjekker bihulene til en pasient ved det nyåpnede al-
lergisenteret i Stavanger.

En rask og effektiv løsning ved 

BIHULEBETENNELSE

Endelig en kraftig behandling for 
deg med bihulebetennelse
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 
andre behandlinger mot bihulebetennelse. 

Fra 12 år. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

NYHET!

Fås kjøpt hos

å kartlegge hvilke allergipro-
blemer folk faktisk har, sier 
Katle. De fleste allergiske 
plager skal fortsatt diag-
nostiseres og behandles av 
fastlegene, men i tilfeller der 
det knytter seg usikkerhet 
til diagnosen, og der vanlige 
medikamenter ikke strekker 
til, skal pasientene henvises 
hit til Allergisenteret, sier 
Katle. 

Ettersom de fortsatt er i 
en oppstartfase, får senteret 
en stadig økende pasient-
mengde, i takt med at stadig 
flere fastleger blir obs på 
senterets eksistens.

I tillegg til at pasientene 
får behandling og utredning 
på ett sted, blir det lettere 
for spesialistene å samar-
beide og diskutere problem-
stillinger. Tverrfaglige møter 
er en del av dagsorden. De 
har også regelmessige møter 
med legene fra barneavde-
lingen  som behandler barn 
med allergisykdom.

Regionssekretær i Astma- 
og allergiforbundet, Hildur 
Østbø, er glad for at kom-
petansen nå er samlet på et 

sted, og for at spesialister 
på ulike typer allergier får 
utviklet kunnskapen sin. 

Nybrottsarbeid. Forskning 
og nybrottsarbeid på allergi-
feltet er ifølge Elin-Johanne 
Katle noe det vil bli satset 
mer og mer på. 

– Da vi startet opp, over-
tok vi lange lister av folk 
som skulle vaksineres.  
I første omgang har vi hatt 

masse jobb med å komme 
ajour, men på sikt er det 
meningen at forskning skal 
være en viktig del av arbei-
det vårt, forklarer hun. Det 
mangler ifølge seksjonso-
verlegen ikke på relevante 
problemstillinger å forske 
på, og flere vil det bli. WHOs 
prognoser sier at halvparten 
av jordens befolkning vil 
lide av en eller annen allergi 
innen 2030. Katle er selv i 

full gang med en doktorgrad 
på bihuler.

Størrelsen på senteret, og 
ikke minst ambisjonsnivået 
på forskning og utvikling 
er selvsagt uløselig knyt-
tet til hvilke ressurser som 
stilles til rådighet, men Katle 
mener selve opprettelsen av 
senteret viser en vilje til å 
satse på det brede fagfeltet 
allergi i Stavanger. n
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På venteværelset. 
Bjarte Ristesund Rudi 
(tv), Kjetil Løland og 
Marte Norås Sivertsen 
sitter og venter på tur 
på venteværelset til 
det nyåpnede allergi-
senteret i  
Stavanger.

I Bergen er seksjon 
for klinisk spesial-

allergologi (SKS), Yrkesmedi-
sinsk avdeling, er også Helse 
Vest sitt RAAO (Regionalt 
senter for astma, allergi og 
annen overfølsomhet). Dette 
er en tverrfaglig allergologisk 
spesialpoliklinikk som skal 
supplere den allergologiske 
virksomheten ved andre 
avdelinger på sykehuset.  

SKS har i dag cirka 3 overle-
gestillinger fordelt på 7 leger, 
og 2,1 sykepleierstillinger 
fordelt på 3 sykepleiere, samt 
en klinisk ernæringsfysiolog i 
60 % stilling og en yrkeshygie-
niker i 20 % stilling. Legene er 
fordelt på følgende spesiali-
teter: barnemedisin, gastro-
enterologi, øre-nese-hals og 
lunge. Allergisenteret har et 
godt samarbeid med hudlege 
tilknyttet yrkesmedisinsk 
avdeling, arbeidsmedisinsk 
poliklinikk med provokasjons-
kammer, og Allergilaben (Sek-
sjon for allergi- og proteina-
nalyser) ved Laboratorium for 
klinisk biokjemi (LKB). 

I Bergen ser de på ana-
fylaksi og andre generelle 
reaksjoner, overfølsomhet 

for mat, allergivaksinasjon, 
legemiddelallergi og yrkesal-
lergi. Men også en del andre, 
ofte litt diffuse og kompli-
serte, problemstillinger der 
det er ønsket en avklaring om 
sykdomsbildet kan forklares 
av en allergisk mekanisme. 

− Antall henvisninger er 
økende, og vi forventer å 
måtte gjøre mer, men ikke 
nødvendigvis med økt antall 
ansatte i 2015, sier overlege 
Torgeir Storaas. Han forteller 
videre at de i Bergen tar i mot 
cirka 50 nye pasienter hver 
måned. 

En viktig oppgave fremover 
vil bli kompetansespredning, 
og dannelse av faglige nett-
verk. Storaas er svært glad 
for at man i Stavanger har fått 
opprettet et voksenallergisk 
senter. Han ser det som veldig 
positivt at dette senteret ser 
ut for å ha et godt samarbeid 
med allergiutredningen som 
foregår på barneavdelingen. 
Haukeland har kontakt med 
Helse Fonna og Helse Førde, 
og har tro på at det er en 
riktig strategi å arbeide for 
utvikling av allergisentre også 
på sentralsykehusnivå.

Slik ligger det an i de andre helseregionene
De regionale helseforetakene har fått i oppgave av Helsedirektoratet å 
etablere regionale tverrfaglige kompetansetjenester innenfor astma og 
allergi. Både Bergen og Oslo er godt i gang, mens Trondheim og Tromsø 
fortsatt er på planleggingsstadiet.

Det er planlagt å etablere et  
al- lergisenter ved St. Olavs  
Hospital i Trondheim, men planene er  
så langt ikke realisert. Målet er å  
komme i gang i løpet av 2015,  
og det er gitt øremerkede  
midler til allergisenteret.

Det er planlagt å etablere et allergisenter  
ved Universitetssykehuset Nord-Norge, men  

planene er så langt ikke realisert. Målet er å komme  
i gang i løpet av 2015. Senteret skal etableres under  
Barne- og ungdomsklinikken, som fra før har  
ansvaret med å ivareta pasienter med allergiplager.

I Oslo er Regionalt senter for 
astma, allergi og overfølsom-

het plassert under Medisinsk klinikk, Lunge-
medisinsk avdeling på Ullevål sykehus. 

Senteret som omfatter både regional 
kompetansetjeneste og regionalt behand-
lingssenter, er dannet i et tverrfaglig samar-
beid mellom disse avdelingene i OUS: 

n Lungemedisinsk avdeling  
 i Medisinsk Klinikk 
n Lunge- og allergiseksjonen  
 i Barnemedisinsk avdeling 
n Hudavdelingen 
n Lungeavdelingen i Hjerte-  
 lungeklinikken 
n Miljø- og Yrkesmedisinsk   
 avdeling  
n Øre-Nese-Hals avdelingen 
n Avdeling for gastromedisin 
n Seksjon for medisinsk 
  immunologi, Klin. for  
 diagnostikk og intervensjon 
n Seksjon for klinisk ernæring,  
 Klinisk service. 
Senteret ble etablert novem-
ber 2013.

Overlege Eva Stylianou for-
teller at hver klinisk avdeling 
som er en del av senteret har 
betydelig kompetanse innen 
klinisk allergologisk virksom-
het og utreder kompliserte 
allergipasienter. 

− Vi har satt som mål for 
videre arbeid å prioritere 
oppstart av tilbud der det ikke 
allerede er et godt utbygget  
offentlig tilbud i regionen. Det 
gjelder utredning av fødemid-
delallergi/matintoleranse med 
kostprovokasjoner, utredning 
av medikamentallergi for alle 
aldersgrupper og yrkesal-
lergisk utredning. Pasienter 

med slike problemstillinger 
og komplekse tilstander kan 
henvises senteret direkte, 
eller henvises våre tilknyttede 
avdelinger som tidligere. Da 
vil det der tas stilling til om 
pasientene må henvises vi-
dere til senteret eller tas opp 
i vårt arbeidsforum, forklarer 
Eva Stylianou. 

Regionalt senter for astma, 
allergi og overfølsomhet på 
Ullevål er nå i gang med å 
utarbeide av utredningsprose-
dyrer for matvareallergier 
og det er allerede planlagt at 
de  første pasienter kommer 
til senteret vårt for matva-
reprovokasjoner som ledd i 
utredning av mistenkt mat-
vareallergier. 

– Vi er  også  godt i gang 
med  å utvide utredningstil-
bud  for  medikamentaller-
gier for barn, og jobber for å  
bygge opp utredningstilbud 
for yrkesallergier i ekspone-
ringskammer i samarbeid med 
bl. andre Miljø- og Yrkesmedi-
sinsk avdeling. 

Overlege Stylianou sier at 
målet er å ansette flere, og å 
utvide behandlingstilbudet 
i senteret når økonomi og 
fysisk plass tillater det. 

OptiChamber  
Diamond 
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Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte! 
Jeg håper alle opplever gode vinteruker, selv om stor-

mene har feid over landet vårt. Uværet har medført til dels 
betydelige skader mange steder – skader vi i Norge heldigvis 
klarer å utbedre relativt fort. 

Astma- og Allergiforbundet hadde sin private storm sist 
høst. Bølgene og stormkastene har lagt seg for flere måne-
der siden. Vi er for lengst i ferd med å utbedre våre skader 
og gjenreise organisasjonen slik våre MEDLEMMER mener 
den skal være. 

Alle leddene i NAAF er opptatt av gjenreisningsarbeidet. 
Samholdet, arbeidet som utføres og ikke minst alle initiativ 
som kommer fra enkeltpersoner og organisasjonsledd min-
ner om tidligere tiders dugnadsånd. Denne dugnadsånden 
har bygget NAAF og har vært en vesentlig bidragsyter til 
NAAFs solide omdømme i samfunnet. Slik skal det fortsette! 

NAAF skal selvfølgelig også i fremtiden være det sole-
klare førstevalget til enkeltmennesker, helsevesenet, skoler, 
barnehager, matindustri, bygningsindustri, hoteller, offentlig 
forvaltning, politikere og ikke minst media når det gjelder 
saker og spørsmål knyttet til astma, allergi, eksem og over-
følsomhetssykdommer. 

Det er NAAF som er ASTMA- og ALLERGIFORBUNDET! 
Ingen andre! Ingen kan dette fagområdet bedre enn oss!

Har du lyst til å bidra? 
Februar og mars er månedene for årsmøter i lokalfore-

ninger, storlag og regioner. Kontakt din lokalforening eller 
ditt regionskontor! Det er ingen grunn til være beskjeden. 

Bruk stemmeretten!
Alle har forskjellig kompetanse. Alle har kompetanse NAAF 
trenger. 

Ønsker du ikke styreverv, kan kanskje andre oppgaver 
være aktuelle. 

Har du brukererfaring fra helsevesenet, tenker du kan-
skje at medlem av brukerutvalg nettopp vil kunne være din 
arena. Kontakt regionskontoret ditt!

NAAF er en demokratisk, medlemsstyrt organisasjon. 
Det er medlemmer som velges til verv i NAAF – uteluk-
kende medlemmer. Benytt din demokratiske rettighet! Møt 
frem på årsmøtene i lokalforeningene! Bruk stemmeretten!

Vi ønsker hjertelig velkommen til et fellesskap tuftet 
på demokratiske verdier der medlemmenes stemmer blir 
hørt. Vi står skulder ved skulder og skal sammen bidra til 
å utgjøre en positiv forskjell i samfunnet. Til hjelp i dette 
arbeidet har alle medlemmene og alle tillitsvalgte et 
sekretariat med kontorer over hele Norge – bemannet av 
dyktige ansatte. Vi er der for nettopp dere. 

Lykke til med årsmøtene i et NAAF som gjør Norge 
friskere! 

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

NAAFUS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Kst. generalsekretær  

BerryAlloc høytrykkslaminatgulv har et laminat som er tykkere og mer slitesterkt enn andre laminatgulv.  
Vår aluminiumslås er markedets sterkeste lås og den sikrer et perfekt leggeresultat. Derfor gir vi markedets beste produktgaranti.
I utviklingen av våre gulv legger vi stor vekt på gulvets utseende i  kombinasjonen av design og styrke og miljø. 
Med et gulv fra BerryAlloc vil du kunne beholde det vakre inntrykket av et nytt gulv lenge. Vår gulv er anbefalt av NAAF.

Lyddempende 
    underlag

AquaResistHøytrykks
laminat

Aluminiums
lås

NAAF aug 2014.indd   1 22.08.14   11.30

Klare for landskonferanse
Vi i styret ønsker alle våre medlemmer ett godt nytt år!

I NAAFU er alt godt i gang med å planlegge årets lands-
konferanse, aktivitet for 2015 og aktivitet ute i naturen, 
så hold av datoen 14. – 15. mars. Dette skal bli gøy. Vi 
kommer med mer info på NAAFU sine sider på nett etter 
hvert. På landskonferansen skal vi blant annet velge nytt 
NAAFU-styre for inneværende år. Er det noen som har 
lyst til å være med i styret, så send oss en mail. Det kan 
være artig, spennende og ikke minst lærerikt  
og ta med seg videre.

Noe dere ønsker vi skal gjøre, spørsmål eller om det 
er noe annet, kan du sende noen ord til oss på epost, 
naafu@naaf.no.

NAAFU-styret
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EKSEMTIPS I KULDA

Hold huden myk  
i vinterkulda

De fleste barn synes det er morsomt med snø og vinter, men kulda gjør dessverre 
ofte tilværelsen verre for de som har eksem og sensitiv hud. Her er noen tips og 
råd til hvordan du kan redusere kløe og eksemplager.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

Atopi betyr annerledes, og for de med atopisk eksem er det 
huden som er annerledes.

Den egentlige årsaken til eksem er ikke kjent, men atopisk 
eksem oppstår ved en kombinasjon av ulike årsaker som arv, 
genetikk, miljø og livsstil. 

De som er disponert for atopisk eksem har færre talgkjertler 
og redusert produksjon av talg. Mange med atopisk eksem har 
en genetisk feil i et protein, fillagrin, i overhuden som er vesent-
lig for det vi kaller for barrierebrist – en hud som tåler mindre 
enn andres. Konsekvensen blir ofte tørr hud med flassing, 
sprekker, sårdannelse og kløe. 

Atopisk eksem kan forekomme hos barn fra tidlig spedbarns-
alder og oppover i barneårene. Hos mange barn avtar plagene 
mot skolealder, og hos noen kan de bli borte. Eksem kan 
imidlertid komme igjen senere, i tenårene eller i voksen alder. 
Enkelte kan ha atopisk eksem hele livet. Det antas at cirka 15-
20 % av barn i Norge har eksem i en periode av barndommen.

Man kan få eksem på alle kroppsdeler, men det er mest 
vanlig med utslett i knehaser og albuebøyer, samt håndledd og 
fotrygg.

Eksem som ikke behandles kan forverres. Ved eksem  
er dessuten immunforsvaret i huden svekket, slik at 
den er mer utsatt for infeksjoner. 

Det er viktig å behandle eksem. Målet med eksem-
behandling er å lindre symptomer som tørr hud, kløe og 
infeksjoner. Behandlingen må følge eksemets svingnin-
ger, og vil i perioder kreve opptrapping til mer intensiv 
behandling. 

Prøv å holde huden så myk og smidig som mulig, det 
gjør den mer motstandsdyktig. Jo tørrere hud, desto mer 
fettinnhold bør det være i fuktighetskremen du bruker. 
Prøv deg frem med hvilken krem som fungerer best. Bruk 
kremer uten parfyme, og gjerne godt dokumenterte kre-
mer fra apoteket. Smør så ofte det er nødvendig, for noen 
er det tilstrekkelig med smøring morgen og kveld, men 
ved veldig tørr hud og mye kløe kan det gjerne smøres 
oftere.

Ved røde, kløende eksemflekker er kortisonkrem oftest 
førstevalget – dette får du på resept etter konsultasjon 
hos lege. 

Hvem får atopisk eksem? Viktig å behandle riktig

FLERE 
EKSEMFRIE 

DAGER

F O R E BYG G E R  T I L B A K E FA L L  AV  ATO P I S K  E K S E M

B E H A N D L E R  T Ø R R  H U D  |  S T Y R K E R  H U D B A R R I E R E N

Når man har eksem fokuserer man kun på en ting. Men, Canoderm gir nesten 50% flere  
eksemfrie dager enn en annen krem*. Du får flere dager der du kan gjøre noe  

annet enn å tenke på eksemet, helt enkelt.

*Behandling med Canoderm gav 22 eksemfrie dager sammenlignet med 15 dager (46,7 % forskjell i mediantid til eksemtilbakefall sammenlignet med en referansekrem med nøytral effekt 
på hudbarrieren, uten karbamid). Canoderm® krem 5 % karbamid. Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av 
atopisk eksem. Les pakningsvedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. Anbefales ikke til personer med overfølsomhet mot karbamid 
eller andre hjelpestoffer. ACO Hud Nordic AB oktober 2014. www.aconordic.com

Canoderm er et reseptfritt legemiddel som fås på nærmeste apotek.N
O
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20
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EKSEMTIPS I KULDA

PHYSIOMER er en skånsom og effektiv behandling 
for tett nese. PHYSIOMER består av naturlig 
sjøvann med over 80 mineraler og sporstoffer. 
Studier viser at PHYSIOMER lindrer tett nese, 
forebygger komplikasjoner i øre og hals, samt 
reduserer antall sykedager. PHYSIOMER er ikke 
vanedannende og kan brukes i kombinasjon med 
annen behandling. Les mer på www.physiomer.no

Prøv du også! PHYSIOMER selges i apotek.

Den naturlige og effektive løsningen for din nese

Lei av tett nese?
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Anbefales av leger
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saltvannspray

Prøv også Physiomer neseskyll!

Spesielle hensyn i kulda
For de fleste som har eksem, blir problemene større om vinte-
ren. Dette skyldes både at det er kaldt, og at det er store  
temperatursvingninger mellom ute og inne. Dessuten blir 
luften mye tørrere om vinteren enn resten av året, og dette 
bidrar til at huden lettere blir tørr og mer følsom.

Både barn og voksne med eksem bør smøres regelmessig 
med en skånsom fuktighetskrem. Fuktighetskrem beskytter 
huden mot irritasjon og uttørring, men ikke mot frostskader. 
Smør gjerne med fet fuktighetskrem i god tid før du skal ut i 
kulden, slik at kremen får tid til å trekke godt inn i huden.

Er det veldig kaldt, bør du uansett dekke deg til mest mulig 
med klær. Ansikt, hals og ører er ekstra utsatt. Velg en lue som 
dekker ørene, lange vanter som beskytter håndleddene og 
gjerne en buff eller finlandshette til å dekke ansiktet. 

Husk også at vask med såpe kan tørke ut huden, og ikke bad 
mer enn nødvendig. Bruk gjerne badeolje eller dusjolje i stedet 
for såpe. OBS: Oljebad bør unngås hvis huden er infisert eller 
barnet har feber.

Smør inn med krem om kvelden før leggetid, slik at huden er 
bedre rustet til å komme ut i kulda neste dag. 

Dersom du eller barnet klør mye om natten, er det lurt å 
bruke eksemhansker for å unngå å klø seg til blods i søvne. 
NAAF anbefaler produktet Granberg Bamboo eksemhansker  
i bambus, som finnes både i voksen- og barnestørrelser.

Ikke sett barn på diett!
Det er sjelden at eksem hos barn skyldes utelukkende allergi, 
men enkelte matvarer kan forverre det atopiske eksemet. Dette 
er en overfølsomhetsreaksjon, ikke allergi. Å utelate matvarer 
til barn anbefales kun når det er fastslått at barnet ikke tåler 
den bestemte matvaren. Ikke sett barnet på diett uten at det  
er i samråd med lege. 

Har du prøvd Jonas-masken?
Jonas varmemaske fra Astma- og 
Allergiforbundet gir god beskyttelse 
i kald og tørr luft, og passer godt for 
mennesker med astma som føler at 
de blir verre i kaldt vær. Med Jonas-
masken beskytter du åndedrett 
og blodomløp mot kulde, og den 
er spesielt gunstig å bruke hvis du 
arbeider ute eller driver med trening 
i friluft vinterstid. Masken fungerer 
slik at den varmer opp luften du puster inn. Du får kjøpt 
Jonas varmemaske og tilhørende luer i ulike farger og 
størrelser i NAAFs nettbutikk, http://nettbutikk.naaf.no.

Mer informasjon:
Du finner flere gode råd om behandling av eksem  
på NAAFs nettsider – www.naaf.no/eksem

FAKTA HVA ER EKSEM?

l Samlebetegnelse for ulike kløende hudsykdommer.  
 De vanligste formene er atopisk eksem, kontaktek- 
 sem, seborroisk eksem og bleieeksem. 
l	 Eksem	kan	være	kronisk	(langvarig)	eller	akutt.	Den	 
	 kroniske	formen	karakteriseres	av	et	kløende	utslett.		
	 Hos	de	fleste	blir	det	bedre	om	sommeren	og	verre		
 og vinteren. 
l Atopisk eksem er en betennelse i huden som gir  
	 kløe.	Det	er	ikke	smittsomt.

Smøring som kosestund
Mange barn synes det er kjedelig å bli smurt inn med 
krem. Det kan også være et problem at barn med eksem 
får mindre kroppskontakt enn andre barn – med klissete 
krem og skjemmende utslett reagerer enkelte instinktivt 
med å holde seg litt på avstand.

Prøv derfor å gjøre smørerutinen til en kosestund for 
deg og barnet, slik at det blir noe barnet gleder seg til i 
stedet for å være et «nødvendig onde». Fysisk kropps-
kontakt er like viktig for alle barn!

Gode råd om klær
En som har eksem, har en hud som tåler mindre enn an-
dre, og du bør derfor ta noen forholdsregler for å unngå 
at kløe og utslett blir verre, særlig om vinteren.

Skal du bruke ull? Når temperaturen kryper ned mot 
minus 10 er det vanskelig å holde seg varm uten å bruke 
ulltøy innerst mot kroppen. Men for de som har eksem 
kan tøy av grov ull virke irriterende på huden. Dette 
gjelder også enkelte kunststoffer. Fleece og silke er 
stoffer de fleste tåler å bruke, og mange opplever også 
at de kan bruke ulltøy dersom de velger kvalitetsplagg 
med fine, myke fibre. De fleste tåler også godt å bruke 
bomull.

Unngå parfyme og kjemikalier. Før et nytt klesplagg 
tas i bruk, skal det alltid vaskes slik at irriterende far-
gestoffer og evt andre kjemikalier vaskes vekk. Når du 
vasker klær, bør du alltid bruke vaskemidler/skyllemidler 
uten parfyme. I stedet for å bruke skyllemiddel kan du 
stryke det eller tørke i tørketrommel for å gjøre det 
mykere.

Tørr på hender og føtter. Ikke gå med våte votter eller 
sko over lengre tid, og bytt sokker ofte sånn at du holder 
deg tørr. Det er også viktig å kle deg slik at du ikke blir 
for varm og svett. Bruk helst plagg/sko som puster i ste-
det for tette gummistøvler, og pass på at skoene er store 
nok. Det å gå med for trange/tette sko over lang tid, kan 
gjøre at eksem på føtter oppstår eller forverres.
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EU-PROSJEKTET CITI-SENSEEU-PROSJEKTET CITI-SENSE

Mener du at forurensning og 
luftkvalitet er politikerne og 
myndighetenes ansvar? Det 
har du for så vidt rett i, men 
det er også ting du selv kan 
gjøre for å skape mer helse-
vennlige omgivelser for deg 
selv og barna dine. For fort-
satt er det flere mennesker 
som dør hvert år som følge av 
luftforurensning fra trafikk, 
enn i trafikkulykker. De som 
har astma og kols er særlig 
utsatt, men også mennesker 
som i utgangspunktet er friske 
kan bli syke av å puste inn 
dårlig luft.

Norges Astma- og Allergi-
forbund deltar sammen med 
to norske forskningsinstitut-

Engasjerer innbyggerne 
for å få bedre luft
Kan du og jeg bidra til bedre luftkvalitet der vi bor? Målet til EU-prosjektet CITI-
SENSE er å skape engasjement og brukermedvirkning knyttet til uteluft og inneklima. 

Tekst: Bjørnhild Fjeld

Inneklima på timeplanen. Fra 
venstre: Vetle Naterstad, Marcus 
Jensen, Erlend Lima og Eirik Osnes 
er elever på teknologi og forskerlinje 
ved Horten videregående skole.
Foto: Sverre Holøs

FAKTA CITI-SENSE

l	 4-årig	EU-finansiert	prosjekt	som	avsluttes	 
 i oktober 2016.
l	 Norge	ved	NILU	–	Norsk	institutt	for	luftforsk-	
	 ning	og	SINTEF	deltar	med	to	delprosjekter	i		
 samarbeid med NAAF som tar for seg inne- 
	 klima	på	skoler,	samt	luftkvalitet	i	Oslo.
l	 Sverre	Holøs	fra	SINTEF	Byggforsk,	Britt	Ann		
 Høiskar fra NILU og Kai Gustavsen fra NAAF  
	 deltar	i	inneklima-prosjektet,	mens	Núria	 
	 Castell	fra	NILU	er	koordinator	for	uteluftaktivi- 
	 teten.	Koordinator	for	hele	CITI-SENSE-prosjek- 
 tet er Alena Bartonova ved NILU.

Mobile måleapparater. Med 
et apparat som dette hengende 
på kroppen kan bybeboere hjelpe 
forskerne med å kartlegge luft-
kvaliteten i Oslo. Foto: NILU

ter, NILU- Norsk Institutt for 
luftforskning og SINTEF, i et 
stort EU-prosjekt ved navn 
CITI-SENSE. – Hovedmålet 
med prosjektet er å skape 
engasjement i befolknin-
gen rundt forurensning og 
miljøfaktorer, sier Britt Ann 
Kåstad Høiskar, som er seni-
orforsker ved Avdeling by og 
industri i NILU. Prosjektet skal 
utvikle ulike verktøy som skal 
gjøre innbyggerne i stand til 
å overvåke luftkvaliteten i sitt 
nærmiljø, og gi informasjon 
om hva man kan gjøre for å 
bidra til bedre luftkvalitet eller 
redusere helsebelastningen. 

– Nøkkelordene for prosjek-
tet er deltakelse og myndig-
gjøring, fortsetter Høiskar. 

– Tanken er at innbyggerne 
mottar teknisk utstyr og verk-
tøy til overvåkning av luftkvali-
teten, og samtidig gis ferdig-
heter til å handle på grunnlag 
av overvåkningsresultatene og 
kommunisere med andre in-
teressenter, som for eksempel 
offentlige myndigheter.

Inneklima på skoler. CITI-
SENSE vil gjennomføre tre 
casestudier som skal foku-
sere på utendørs luftkvalitet, 
utvikling av offentlige rom og 
innemiljø på skoler. Høiskar 
koordinerer arbeidet med 
inneklima på skoler som vil 
involvere i alt tolv skoler i by-

ene Oslo, Horten, Edinburgh, 
Ljubljana og Beograd.  

I Norge er det blitt gjen-
nomført et pilotprosjekt på 
Horten videregående skole i 
Vestfold, som vi også vil skrive 
mer om i neste nummer av 
AstmaAllergi. 

– Her har elevene blant 
annet brukt mikrosensorer og 
målt luftkvaliteten. Målet er å 
gjøre både elever og ansatte 
mer bevisste på inneklimaet, 
og hva de kan gjøre for å for-
bedre det. Det er ofte ikke de 
store tiltakene som trengs, for 
eksempel kan det å rydde opp 
slik at renholderne kommer 
bedre til ha en stor effekt på 
inneklimaet, forklarer Høiskar. 
Aktivitetene er tilpasset slik 
at de passer til fagplanen til 
elever som tar faget Teknologi 
og forskningslære på skolen.

I løpet av 2015 skal prosjek-
tet utvides til å omfatte også 
Lambertseter videregående 
skole i Oslo og Lørenskog vide-
regående skole i Akershus.

Ni byer i Europa. I tillegg til 
inneklima på skoler, skal også 
uteluften i Oslo og åtte andre 
europeiske byer kartlegges 
gjennom CITI-SENSE. 

– Utendørs luftforurensning 
representerer et folkehel-
seproblem. Nivåene av sveve-
støv og NO2 er langt høyere 
enn det som er anbefalt av 

helsemyndighetene. Hoved-
problemet i Oslo er utslipp 
fra dieselbiler, samt svevestøv 
på grunn av piggdekkbruk og 
vedfyring, sier Høiskar.

CITI-SENSE er et samarbeid 
mellom 27 partnerorgani-
sasjoner i Europa. Dette er 
både forskningsinstitusjoner 
og en gruppe private sel-
skaper som skal utvikle og 
levere måleinstrumenter. 
Prosjektet baserer seg på å 
bruke mikrosensorer og annet 
elektronisk utstyr som vi skal 
samle og levere miljødata til 
et online dataregister.  Derfra 
skal deltakerne få tilbake 
skreddersydde data om mil-
jøtilstanden i sitt nærmiljø. Et 
viktig ledd i denne prosessen 
er det såkalte «folkeobserva-
toriet» (citizens’ observatory). 
Det vil gi brukerne og andre 
prosjektdeltakere mulighet til 
å utveksle resultater og få til-
leggsinformasjon om enkelte 
forhold, forklarer Høiskar. 

– De store målestasjonene 
som det finnes 13 av i Oslo, 
har høy nøyaktighet, men er 
veldig store og dyre å drifte. 
Mikrosensorer er langt bil-
ligere, slik at man kan plassere 
dem på mange forskjellige ste-
der. De kan også være mobile, 
for eksempel ved at brukerne 
bærer dem med på kroppen, 
eller at de blir integrert i en 
mobiltelefon. Ved å få infor-

masjon fra mange forskjellige 
sensorer kan vi gi mer detal-
jert informasjon om hvordan 
luftkvaliteten er i de ulike 
gatene i byen, sier Høiskar.

Store variasjoner. Det er 
nemlig ikke sånn at luftkvalite-
ten er på samme nivå overalt i 
byen. Ved en sterkt trafikkert 
gate vil det være dårlig luft, 
mens hvis du går i en gate litt 
lenger unna, kan det være 
mye bedre luft. Hvis man kan 
gi mer detaljert informasjon til 
befolkningen, kan folk lettere 
vite hva de skal gjøre. Man 
kan for eksempel redusere 
helsebelastningen av luftforu-
rensning mye ved å velge rik-
tig rute til og fra barnehagen/
skolen/arbeidsplassen.

– Ved å bevisstgjøre befolk-
ningen håper vi også at det 
skal bli lettere for politikerne 
å ta tøffe valg til fordel for 
miljøet. Når folk blir klar 
over hvor ille det faktisk er, 
og hvordan det kan påvirke 
helsa, vil det antagelig være 
lettere å få aksept for å inn-
føre trafikkbegrensende tiltak. 
Det er også noe folk kan gjøre 
selv for å redusere forurens-
ningen; for eksempel la bilen 
stå og reise kollektivt eller gå/
sykle. Ved kjøp av ny bil kan 
man velge en bil som foru-
renser minst mulig, og ikke 
bruke piggdekk. Til sammen 
kan forbrukernes valg gjøre 
en forskjell, mener seniorfor-
skeren.

Høiskar tror at dersom folk 

får mer kunnskap om konse-
kvensene luftforurensning har 
for helsa, vil de kunne legge 
press på politikerne for å 
tvinge frem endringer. n
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Norges Astma- og Allergiforbund 
anbefaler Alvøy dundyner og dun-
puter til baby og barn.

Dunen som benyttes i Alvøy-serien er vasket og 
renset etter strenge europeiske krav, dokumen-
tert gjennom europeisk standard EN12935, og 
din garanti for et trygt dunprodukt.

Produktene vaskes på 60°C, og trekket i myk 
bomullscambric er ekstra tettvevet og duntett. 
Alvøy er spesielt godt egnet for husstøvallergikere. 

Alle våre hudnære babyprodukter er produsert 
etter Økotex Standard 100, klasse 1, som stiller 
de strengeste kravene til produksjon og innhold. 
De har meget lave grenseverdier for kjemikalier. 

Alvøy dunprodukter er et trygt valg, 
meget godt egnet for barn.

Sov trygt og godt med Alvøy.

Anbefales!

KID INTERIØR har mer enn 120 butikker over hele landet. Finn din 
nærmeste KID-butikk på www.kid.no. Vi tar forbehold om trykkfeil og 

utsolgte varer. Vareutvalget kan variere fra butikk til butikk.

Trygt valg!

40% RABATT  
f.o.m. 1/2 t.o.m. 7/3.

Pris dyne: før fra 399,90
I perioden: nå fra 240,-

Kjører utslippsfritt med  el-taxi
Taxisjåfør Trond Strømme har kjent dårlig luftkvalitet på kroppen. Det var en av 
grunnene til at han valgte å gå over til elbil i sitt daglige yrke. Nå er han blitt en 
pioner innenfor næringen, med verdens første Tesla S registrert som taxi.  
Tekst: Maja Aas  Foto: Nina Brun

Norske byer sliter med 
helseskadelig luftkvalitet fra 
veitrafikken. Transportsekto-
ren står for en betydelig del av 
utslippene, der taxinæringen 
bidrar i form av mye småkjø-
ring og venting med biler på 
tomgang i byene. Økt bruk av 
dieselbiler generelt har også 
ført til økt helseskadelig byluft 
i senere år. 

Var alvorlig syk. Taxisjåfør 
Trond Sømme kjører rundt 

med verdens første (!) Tesla S 
registrert som taxi. Årsaken  
til at Trond valgte å bytte ut 
sin Mercedes Benz med Tesla 
var først og fremst personlig; 
han var alvorlig rammet av 
lunge- og hjerteproblemer.  
Etter en hjerteoperasjon i 
2010 var han for alvor nede 
for telling med lungekapasitet 
på minumumsnivå. Med den 
brutalt kalde vinteren det 
året, merket Trond virkelig 
hvordan den dårlige luften 

påvirker menneskekroppen. 
– Kulden forverret den dår-

lige luftkvaliteten og gjorde 
at jeg hadde problemer med 
i det hele tatt å bevege meg 
utendørs, sier Strømme.

– Jeg ønsket å gjøre mitt 
for å bidra til bedre luftkvali-
tet, lavere utslipp og dermed 
bedre helse for folk. Samtidig 
kunne jeg representere et 
godt eksempel for taxinæ-
ringen som med sine mange 
turer i bysoner, står for høye 

utslipp av NOX. Dermed falt 
valget på elbilen Tesla S. 

Tesla S kom på norske veier 
mot slutten av 2012. Da Trond 
tok bilen i bruk september 
2013, var den et helt nytt syn 
for de fleste, og interessen 
og pågang for en tur i Tesla-
taxien enorm. 

– Fortsatt er interessen fra 
passasjerer overveldende. 
Kommentarene er utelukk- 
ende positive, bekrefter 
Trond. 

– Mange er opptatt av 
Teslaen i seg selv. Jeg merker 
også at stadig flere kommen-
terer at den er helt utslippsfri, 
og dermed er gunstig for både 
helse og miljø. Flere og flere er 
opptatt av å kjøre lengst mulig, 
på minst mulig energi. Ved å 
kjøre Tesla S slipper jeg å prate 
om været, ler han.  

Trenger tilrettelegging. Selv 
om Trond synes det å kjøre elbil 
som taxi er helt uproblematisk, 
er det fortsatt svært få andre 
elbil-taxier i Norge. Terskelen 
for å investere i en elbil virker 
høy for mange sjåfører.

– Prisen er et hinder for at 
folk investerer i elbil som taxi. 
En elbil med høy nok ytelse er 
relativt dyr i innkjøp, i motset-
ning til andre typiske taxibiler. 
Selv om elbiler er helt avgifts-
frie i drift, kan engangssummen 
bli for høy for mange, konstate-
rer Strømme. 

– Men likevel er det største 
hinderet for at vi skal se flere 
elbiler med taxiskilter på vei-
ene, selve tilretteleggingen. 
Infrastrukturen må bli bety-
delig bedre. Per i dag er den 

optimal for de som har elbil til 
privat bruk. Det er mange gratis-
parkeringer med ladestasjoner i 
sentrum. Disse er ofte opptatt, 
og har dårlig effekt på opplading. 
Dermed står det på planlegging 
og tidsbruk, to faktorer som kan 
være vanskelig å ta hensyn til i et 
yrke der pågang av turer varierer 
veldig.

På spørsmål om hvem som må 
bidra til bedre tilrettelegging og 
infrastruktur, er ikke Trond i tvil, 
det er myndighetene som må ta 
ansvar. – De må stille krav til oss 
som næring, samtidig som vi må 
få være med i prosessen. Bare 
da vil vi lykkes. Særlig tilgang på 
ladestasjoner må utbedres. Dette 
får ikke bransjen til på egenhånd. 
Elbilene må også holdes helt 
avgiftsfrie, poengterer han.

Elbil-frelst. Med sine positive 
erfaringer ved å kjøre elbil som 
taxi, lurer vi naturlig nok på om 
Trond vil velge elbil også ved 
neste bilkjøp. – Ja, bekrefter 
han. – Det skal mye til for at jeg 
ikke gjør det. Jeg har nok blitt 
elbil-frelst, smiler han, og kjører 
lydløst og helsevennlig videre  
til sin neste tur. n

Populær blant kundene. Taxisjåfør Trond 
Strømme har fått mye positiv respons fra 
kundene for å kjøre utslippsfritt. Interessen 
for hans Tesla-taxi har vært formidabel.

Svevestøv	og	utslipp	av	NOx	er	farlig	for	helsa.	Her	er	12	tiltak	du	
kan	gjøre	selv	mens	vi	venter	på	bedre	luftkvalitet	i	byene: 
 1.	 Sjekk	luftkvaliteten	på	luftkvalitet.info.
 2.	 Unngå	å	være	ute	i	rushtiden.
 3.	 Pust	gjennom	nesa	–	den	fungerer	som	filter	for	store	partikler.
 4.	 Lev	sunt	og	sørg	for	å	ha	god	helse	med	fysisk	aktivitet.
 5.	 Ikke	tren	langs	svært	trafikkerte	gater.
 6.	 Flytt	–	over	tid	kan	luftforurensning	være	skadelig	uansett	nivå.
 7.	 Ikke	luft	mot	trafikkert	gate.
 8. Hold barna unna hovedgatene – barn puster raskere og  
  nærmere bakken.
 9.	 Begrens	reisetiden.	
 10. Unngå bilkøer.
 11.	 Skru	på	resirkulering	av	luft	før	du	kjører	inn	i	tunnell	eller	i	kø.
12. Reis rundt de mest forurensede områdene av byen.

12 måter du kan beskytte deg på

Kilde: Forskning.no
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MATGLEDE!

Stevner Norge for EFTA-domstolen
Rett før jul 2014 ble det kjent at ESA stevner Norge for EFTA-domstolen, for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. 
De fleste regelbruddene skyldes for høye årsmiddelkonsentrasjoner av NO₂ i de største byene de siste fem år. 

I tillegg ble det påpekt at Norge man-
glet gode handlingsplaner som møter 
kravene i direktivet.

Astma- og Allergiforbundet har i 
mange år vært en forkjemper for ren 
og helsetrygg luft for alle. Da myndig-
hetene favoriserte dieselbiler gjen-
nom blant annet å redusere avgiftene, 
advarte forbundet mot konsekvensene. 
I 2011 sendte NAAF derfor en bekym-
ringsmelding til EUs kontrollorgan (ESA) 
der forbundet varslet om at luftkvalite-
ten i de store norske byene var alarme-
rende. Folk ble rett og slett syke.

Luftforurensing måles i alle store 
byer i Norge og har vist at nivåene av 
helseskadelig utslipp av svevestøv og 
nitrogenoksid har vært høye over flere 
år, i flere byer over EUs tillatte grense-
verdier. Forskning viser at dødeligheten 

stiger 3-5 dager etter høye utslipp av 
svevestøv og NOx. Særlig rammer dette 
personer med astma og andre kroniske 
luftveissykdommer, samt hjerte- og 
karsykdommer. Mange barn og voksne 
vil som følge av dette også utvikle 
kroniske sykdommer de må leve med 
resten av livet. 

Selv om avgiften på dieselbiler 
senere er hevet, sliter fortsatt flere 
norske byer med lokal luftforurensning, 
spesielt på kalde vinterdager. 

Og helt på tampen av 2014 ble det 
altså kjent at NAAFs bekymringsmel-
ding ble tatt til følge, og Norge blir 
stevnet for EFTA-domstolen.

– For oss er det en seier at luftkvali-
tetskrisen i Norge endelig blir tatt på al-

vor. Med stevningen fra ESA har vi fått 
fornyet håp om at det snart blir innført 
tiltak som gjør at luften vi puster inn 
er trygg, ikke helseskadelig. Dessverre 
måtte det mange år og dystre tall, samt 
en stevning fra utlandet til, sier Anne 
Elisabeth Eriksrud, konstituert general-
sekretær i Astma -og Allergiforbundet.

Hun synes det er flott at taxinærin-
gen har begynt å ta i bruk elbiler og på 
den måten er med å redusere helseska-
delige utslipp.

– Dette handler tross alt om folkehel-
sen. Da er det viktig at private nærin-
ger går foran, og at myndighetene viser 
ansvar og tilrettelegger for det, sier 
Eriksrud. 

Astma- og Allergiforbundets 
tiltak for renere byluft
- Differensierte lavutslippsso-
ner i de store byene. Innebæ-
rer definerte områder som 
ikke skal forurenses. Dersom 
man likevel skal kjøre inn i 
området, må utslippsavgift 
betales etter hvor mye kjøre-
tøyet forurenser.

- Bedre kollektivtransport. 
Hyppigere avganger, lavere 
priser og bredere rutenett.

- Premiering av samkjøring. 

- Bedre feiing og vasking 
av gatene. Svevestøv virvles 
opp igjen dersom det ikke 
blir fjernet.

- Bil- og miljøavgifter som 
gjør at det lønner seg å velge 
helsevennlig.

- El- og hybridbiler bør 
fritas fra årsavgiften og da-
gens fordeler for elbiler bør 
videreføres. 

FAKTA NOx

l En av de mest helseskadelige komponentene i  
	 eksos	er	nitrogenoksider	(NOx).	NOx	er	en	samle-	
	 betegnelse	for	gassene	nitrogenoksid,	NO,	og			
	 nitrogendioksid,	NO₂.	Det	er	NO₂	som	er	forbundet	 
 med mest helseskade. Dieselbiler slipper ut mer  
	 NO₂	enn	bensinbiler.
l	 Eksponering	for	NO₂	fører	blant	annet	til	at	luftvei- 
	 ene	blir	mer	mottakelige	for	infeksjoner.	Mennes- 
	 ker	med	hjerte-	og	karsykdommer	er	spesielt		  
	 utsatt.	Det	er	derfor	satt	juridisk	bindende	grense- 
	 verdier	for	hvor	høye	nivåer	av	NO₂	man	har	lov	å	 
 eksponere befolkningen for. 
l	 Man	regner	med	at	NO₂-nivåene	vil	øke	fram	mot		
	 2020,	med	mindre	man	tar	effektive	grep	for	å	snu		
 trenden.
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NAAF-KOKKEN

Tekst og foto: Morten Øverbye

NAAF-KOKKEN Morten
Vår faste matspaltist Morten Øverbye er 
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter. 
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter 
som også kan nytes av deg med matallergi.

Forandring skal visstnok fryde, så la oss begynne på kjøkkenet. Asiatisk og  
sør-amerikansk mat er passe sunt og dessuten lett å lage. 

l Stek biffene i stekepannen på høy varme i halvannet  
 minutt på hver side, litt avhengig av tykkelsen. Ha på salt  
 og pepper, trekk til side og la den hvile. 
l Bland sammen dressingen og ha den over kjøttstykkene  
 rett før du kutter den opp. Da vil kjøttet trekke til seg litt  
 av smakene. Skjær biffene i tynne skiver, og husk at litt rød  
 farge i kjøttet gjør retten enda bedre. 
l Legg kokte nudler på et serveringsfat, ha over kjøttet, legg 
  på chilistrimler og rikelig med koriander. Dryss over litt  
 sesamfrø og klem over litt ekstra limesaft. 
l Serveres med resten av dressingen ved siden av.  

 Det er mulig jeg får en del indere på nakken nå, men jeg tar  
 sjansen: Jeg velger nemlig å gjøre om denne indiske fest- 
 retten til et måltid som lar seg lage på en liten halvtime.  
 Standard prosedyre er å la kjøttet marinere seg i en blanding  
 av yoghurt og krydder over natten, men denne varianten er  
 langt mindre krevende: 
l Bland sammen krydderblandingen og ha i kjøttet. Stek  
 kyllingen på middels varme i litt olje til alle sidene har fått  
 en fin og gylden farge. 
l Ha alle ingrediensene til sausen i en foodprosessor og kjør  
 det sammen til en puré. Ha det over kyllingen og la det putre  
 i cirka 30 minutter. Ha i grove biter med paprika de siste ti  
 minuttene for litt ekstra struktur. Smak til med salt og pepper. 
l Serveres med ris, kanskje nanbrød og et godt lag med  
 koriander.

Lett start på 
det nye året

ASIATISK BIFFSALAT
2 biffer, gjerne entrecote
1 bunt koriander, grovhakket 
300 g nudler, kokes som anvist på pakken
1 rød chili, i strimler

Dressing:
2 dl limesaft
4 ss soyasaus (gjerne glutenfri) 
3 ss sukker
2 hvitløksfedd, most 
2 cm ingefær, finhakket
3 ss sesamolje (kan erstattes med annen olje) 
Sesamfrø (kan sløyfes) 

CEVICHE
Salmalaks, stor filet 
1 sitron 
½ fennikel, tynne skiver 
1 avokado, i små terninger 
Estragon 
Olje
Pepper

l Del laksen i tynne skiver og fordel den utover  
 et stort fat. 
l Klem sitronsaften over. Etter noen minutter ser  
 du at laksen begynner å skifte farge. Det betyr  
 at den begynner å bli «kokt» i syren fra sitronen. 
l Riv litt av sitronskallet over fisken på den fineste  
 siden på rivjernet. 
l Legg over avokado, fennikel og tynne skiver av  
 sitron. Ha over litt god olivenolje og dra til med  
 et par runder pepper, så er retten i boks. 

TIKKA MASALA
4 kyllingfileter
Olje 
Ris
1 paprika, grovkuttet
Salt og pepper 

Krydderblanding:
2 ss garam masala 
2 ss paprikapulver 
1 cm ingefær, finhakket 
1 ts salt
Olje

Saus:
2 rødløk 
2 hvitløksfedd
1 ts kajennepepper 
1 boks hermetiske tomater
2 dl fløte (evt. fløteerstatning) 
2 dl yoghurt naturell (evt. soyayoghurt) 
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I 1985 og 1995 gjennomførte 
overlege Jan Holt ved bar-
neavdelingen på Nordland 
Sentralsykehus sammen med 
overlege Roald Bolle en om-
fattende spørreundersøkelse 
blant foreldre til skolebarn i 
Nord-Norge for å finne fore-
komsten av astma, allergisk 
øye- og nesekatarr og eksem. 
I 2008 sendte doktorgrads-
stipendiat Tonje Hansen ut 
spørreskjema med de samme 
spørsmålene til foreldrene til 
6505 skolebarn mellom 7 og 
14 år i Nordland.

– Da vi sammenlignet 
resultatene i undersøkelsen 
fra 2008 med funnene fra 
undersøkelsene i 1985 og 
1995, fant vi at livstidsfore-
komsten av astma var økt fra 
7,3 til 17,6 prosent, forekom-
sten av allergi fra 15,9 til 24,5 

Dramatisk økning  
i astma hos skolebarn
Forekomsten av astma, allergier og eksem blant skolebarn i Nordland var 
to- til tredoblet mellom 1995 og 2008. Det kommer frem gjennom et unikt 
forskningsarbeid.

Tekst: Sissel Fantoft  Foto: Colourbox og privat

prosent, og forekomsten 
av eksem fra 12,2 til 19,3 
prosent. Livstidsforekomsten 
av astma og allergi økte i hele 
perioden, mens forekomsten 
av eksem flatet ut etter 1995. 
Forekomsten av «sykdom 

det siste året» var doblet for 
astma og eksem, mens den 
var tredoblet for allergisk 
øye- og nesekatarr fra 1995 
til 2008, forteller overlege 
Bjørg Evjenth, som sammen 
med Tonje Hansen og Jan Holt 
publiserte disse funnene i 
tidsskriftet ACTA Paediatrica 
i 2013.

Størst i Norge. 4150 foreldre 
svarte på spørreundersøkel-
sen i 2008, som var fase 1 
av studien. I fase 2 innkalte 
Evjenth og Hansen 1144 barn 
til en omfattende klinisk 
undersøkelse. 801 barn møtte 
opp.

– Nordland er Norges leng-
ste fylke, så det nyttet ikke å 
be alle sammen om å komme 
til Nordlandssykehuset i Bodø. 
Derfor etablerte vi forsknings-

stasjoner på fire ulike steder 
i Nordland: Bodø, Fauske, Mo 
i Rana og Sortland, og så inn-
kalte vi barna til undersøkelse 
på disse stedene, forteller 
Evjenth. 

Forskerne brukte halv- 
annet år på å gjennomføre 
alle undersøkelsene.

Prosjektet er et av de stør-
ste innenfor astma og allergier 
blant barn i Norge, og vekker 
oppsikt også internasjonalt. 

For hvert barn med astma 
som ble kalt inn til klinisk 
undersøkelse, ble det også 
innkalt to barn uten astma, 
som utgjorde kontrollgruppa. 

– Alle barna gjennom-
gikk en omfattende klinisk 
undersøkelse med blodprø-
ver, hudprikktest, måling av 
nitrogenoksyd i utpusten og 
spirometri. Deretter lot vi 

barna ta en anstrengelsestest 
ved å løpe på tredemølle, før 
nye målinger av nitrogenok-
sydnivået i utpusten og nye 
spirometrimålinger. I tillegg 
gjorde vi et omfattende inter-
vju med foreldrene, forteller 
Evjenth.

Overdiagnostisering. Mens 
Tonje Hansen forsker videre 
på årsakene til den drama-
tiske økningen av astma og 
allergier blant barn i Nordland, 
har Bjørg Evjenth skrevet sin 
doktorgradsavhandling om di-
agnostikk av astma og allergi, 
blant annet basert på resulta-
tene fra spørreundersøkelsen 
og de kliniske undersøkelsene 
av barna.

– Nitrogenoksydnivået i 
utpusten er økt hos barn med 
allergi og astma, og aller høy-

Blodprøver. Sammenligning 
av resultater fra prikktest og 
blodprøver viste at det er fare for 
overdiagnostisering ved bruk av 
blodprøve i allergitestingen.

Forsker. Overlege Bjørg Evjenth 
forsker på astma, allergi og eksem 
blant barn og unge i Nordland.

est blant dem med allergisk 
astma. Etter anstrengelsestes-
ten falt nitrogenoksid-nivået 
med 27 prosent, noe som 
betyr at det er svært viktig å 
måle dette nivået når barnet 
er uthvilt, ellers måler man en 
falsk lav verdi, sier Evjenth.

Hun fant også at følsomme 
blodprøvesystemer kan føre 
til en overdiagnostisering av 
allergi.

– Tidligere studier har vist 
at det er en god sammenheng 
mellom resultater fra hud-
prikktester og nasale allergi-
provokasjoner. I vår studie 
evaluerte vi  blodprøvesyste-
met IMMULITE, som har en 
skala fra 0,1 til 100, og hvis 
resultatet av prøven ligger 
på over 0,1 regnes det som 
et positivt utslag. Men når 
vi sammenlignet resultatene 

og baserte allergidiagnosen 
på en positiv hudprikktest og 
relaterte allergisymptomer, så 
fant vi at de kliniske grense-
verdiene for å diagnostisere 
allergi er inntil 10 ganger høy-
ere enn deteksjonsgrensen til 
IMMULITE. Dette betyr at hvis 
man bruker deteksjonsgren-
sen for blodprøvesystemet 
for å diagnostisere allergisk 
øye- og nesekatarr så vil dette 
bidra til overdiagnostisering, 
sier Evjenth.

I studien har hun konsen-
trert seg om diagnostikk av 
innåndingsallergier, som for 
eksempel pollenallergi.

– Men jeg har veldig lyst til å 
forske videre også på matal-
lergier, sier hun.

Fikk forskningspris. I påvente 
av Tonje Hansens videre fors-

kningsarbeid tillater Bjørg 
Evjenth seg å spekulere litt  
i årsakene til den voldsomme 
økningen i astma og allergier 
blant barn i Nordland:

– Den arvelige faktoren 
spiller helt klart en rolle – det 
var mange flere foreldre som i 
2008 rapporterte at de hadde 
astma eller allergier enn i de 
tidligere undersøkelsene. Vi-
dere tror jeg at miljømessige 
faktorer som global oppvar-
ming spiller en rolle – tempe-
raturen nord i Europa har økt 
mer enn lenger sør, sier hun.

Bjørg Evjenth og Tonje 
Hansen ble tildelt Klosterstif-
telsens forskningspris 2014 
innen pediatrisk allergologi 
og lungemedisin for sitt unike 
arbeid. Prisen var på 15.000 
kroner og ble delt ut hos  
Helsedirektoratet.

– Det var en stor ære! Vi 
forsker jo utenfor et etablert 
forskningsmiljø ved et univer-
sitet, og det er ikke så vanlig  
i dag. Vi har vært helt over-
veldet over den positive 
responsen vi har møtt blant 
barn og foreldre i hele  
Nordland fylke, sier Bjørg 
Evjenth. n

Prikktest. Barna som deltok i undersøkelsen ble prikktestet for allergier.
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ARBEIDSMILJØ

Er det for varmt der du job-
ber? Er lufta tørr – eller tung 
og dårlig? Lukter det vondt 
der? Er det sjenerende støy  
i arbeidsmiljøet? Eller er lyset 
for dårlig?

Svarer du ja på noen av 
disse spørsmålene, kan du ha 
glede av førstehjelpsguiden 
som gir svar på hvordan det 
bør være og hva du selv kan 
gjøre for å redusere proble-
met. Guiden kan også benyt-
tes som rapporteringsverktøy 
til arbeidsgiver. 

Førstehjelpsguiden er utvi-
klet av SINTEF i nært samar-
beid med Norges Astma- og 
Allergiforbund og Vestfold 
fylkeskommune. Guiden 
finnes under www.naaf.no/
inneklimaguide. Gjennom å 
lage din egen snarvei til siden 
på din PC eller mobiltelefon, 
er det enkelt å finne fram. Den 
kan også lastes ned som ap-
plikasjon for mobiltelefon eller 
nettbrett dersom arbeidsgive-
ren benytter kvalitetsstyrings-
systemet Qm+.

Veiviser. – Målet er å reduse-
re den delen av sykefraværet 
som skyldes dårlig inneklima 
på jobb, en utgiftspost som 
trolig veier tungt i samfunns-
regnskapet. Førstehjelps-
guiden skal gjøre det lettere 
for arbeidstakeren å ta tak i 
inneklimaproblemer så tidlig 

Førstehjelp til  
bedre inneklima
Ikke i form på jobben? En nyutviklet førstehjelpsguide viser vei til tiltak som kan 
bedre innemiljøet på arbeidsplassen din.

Tekst: Nina Brun  Foto: Lene Gunvaldsen

som mulig, og aller helst før 
problemene har rukket å hope 
seg opp, sier Kai Gustavsen, 
fagsjef for inneklima i NAAF. 

– Guiden hjelper deg til å 
gjennomføre en egenkart-
legging av arbeidsplassen, i 
påvente av profesjonell hjelp 
fra driftspersonell eller andre 
ressurspersoner på arbeids-
plassen. Kanskje får du også 

avdekket at det er forhold du 
kan bedre på egen hånd, uten 
å tilkalle hjelp? sier Gustavsen.

Førstehjelpsguiden forteller 
deg hva du bør se nærmere 
på hvis du opplever deler av 
innemiljøet som plagsomt.

Her er noen eksempler: 
For varmt? Ett av sjekkpunkt-
ene guiden gir deg er: Opp-

lever du lufta fra ventilasjons-
ristene som unormal varm? 
Hvis ja, blir du bedt om å 
forsøke følgende: Gi melding 
til leder. Ventilasjonsluften 
skal være undertemperert. 
Anbefalt temperatur er 18-19 
grader.

Tørr luft? Ett av sjekkpunk-
tene: Er det mulig å senke 
temperaturen i rommet? Hvis 
ja: Senk temperaturen slik at 
den ikke overstiger 20 grader.

Ubehagelig lukt? Ett av 
sjekkpunktene: Finnes det 
tegn på fuktskade? Hvis ja: 
Gi melding til leder, som bør 
handle raskt for å utbedre 
skaden. Ett annet sjekkpunkt: 
Lukter det kloakk i rommet? 
Hvis ja: Ta kontakt med drifts-
personell eller renholder for 
å høre om det kan være sluk 
som mangler vann i vann-
låsen.

Detektivarbeid. – Inneklima 
vil alltid være et samspill mel-
lom bruker og systemansvar-
lig. Systemansvarlig skal sørge 
for utbedring og vedlikehold, 
men vil være avhengig av rap-
portering fra de som opplever 
problemene på nært hold. 
Brukeren skal alltid medvirke 
til et godt inneklima, under-
streker Gustavsen. Han har 
stor tro på at førstehjelps-
guiden vil gjøre det enklere 
å rapportere problemene, 

NAAFs fagsjef inneklima. Kai Gustavsen mener inneklima på  
arbeidsplassen alltid vil være et samspill mellom bruker og system-
ansvarlig på arbeidsplassen.

DESIGN
for øynene

TA DE 
SMARTE VALGENE
Visste du at Huntonit malte panelplater og 
panelbord med trefiberkjerne er eneste ferdig-
malte panelplate anbefalt av Norges Astma- og 
Allergiforbund? Platene inneholder ingen 
kunstige tilsetningsstoffer og gir ingen avgassing. 
Se utvalget hos nærmeste 
byggevareforhandler eller huntonit.no
Velg Huntonit for de lekreste interiørvegger. 
Alle andre fordeler får du på kjøpet.
www.huntonit.no
 
• rent naturprodukt
• anbefalt av NAAF
• innehar Inneklimamerket
• patentert kostemalt overflate
• 5 strøk maling, med vernelakk som sistestrøk
• kan brukes i våtrom (ikke våtsone)
• produseres i Norge
• enkel montering og renhold

TID
for nytelse 

sannsynligvis  verdens renesteTAK- OG VEGGPLATER

MILJØ
for alle
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samtidig som den også vil gi 
den enkelte nyttig inneklima-
kompetanse både på arbeids-
plassen og hjemme. 

To forskere ved SINTEF, 
Frode Frydenlund og Elisabeth 
Haugen, har utviklet guiden til 
en egen applikasjon for smart-
telefon og nettbrett. Appen er 
integrert i kvalitetsstyrings-
systemet Qm+, som Vestfold 
fylkeskommune og en rekke 
andre arbeidsgivere bruker. 
Tanken bak er at terskelen for 
innrapportering blir lavere når 
arbeidstakeren kan kontakte 
ansvarlig driftspersonell via 
appen og få tilbakemelding 
om hva som er gjort. Slik kan 
brukeren følge sin egen sak. 

– Men førstehjelpsguiden er 
ikke avhengig av at arbeids-
giver benytter QM+ og at den 
nedlastes som en app. Ved 
hjelp av en snarvei på PC går 
det fint an å benytte guiden, 
og også tilpasse den til det 
rapporteringsverktøyet som 
kommunen eller arbeidsplas-
sen bruker, sier Gustavsen. 
Han mener det har stor 
egenverdi at folk får sjansen 
til å drive litt detektivarbeid 
på inneklimafronten – med 
nettverktøy for hånden. Flere 
vil sikkert også oppleve at 
flere av inneklimatipsene også 
kan brukes hjemme, og i egen 
bolig.

– Gjennom NAAFs inne-
klimaarbeid har vi vært mye 
ute i skoler og barnehager 
og ved andre arbeidsplasser 
der vi har sett at ledere og 
arbeidstakere ofte er passive 
når det handler om eget inne-
klima. Mange sitter nok med 
en følelse av det ikke nytter å 
gjøre noe.  Vi har stor tro på at 
guiden vil gi den nødvendige 
drahjelpen, avslutter NAAFs 
fagsjef for inneklima. n

FAKTA INNEKLIMAGUIDEN

Førstehjelpsguiden	er	et	nettverktøy	som	viser	vei	til	tiltak	som	kan	bedre	innemiljøet	
på arbeidsplassen.  

l	 Du	finner	den	under	www.naaf.no/inneklimaguide.	Lag	snarvei	til	siden	på	din		
 egen PC eller mobiltelefon.

l	 Førstehjelpsguiden	kan	også	lastes	ned	som	egen	app	til	smarttelefon,	nettbrett		
	 eller	PC	dersom	arbeidsgiver	benytter	kvalitetsstyringssystemet	Qm+	(tilgang	til		
 appen vil da være avhengig av brukernavn og passord)

l	 Førstehjelpsguiden	er	utviklet	av	SINTEF	i	nært	samarbeid	med	Norges	Astma-	og	 
	 Allergiforbund	og	Vestfold	fylkeskommune.	Den	er	testet	ut	på	fylkeshuset	 
	 i	Vestfold	og	i	en	videregående	skole	i	Vestfold	fylkeskommune.	
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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.

Ingen 
skadelig 

avdamping 
Anbefalt av 

NAAF!

www.gjoco.no

Ny helsevennlig maling
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Oppbevaring i lokket.

Passer de fl este typer skotøy.
Med låsbart og tett  lokk som holder 

på varmen lenge.

Deilig og mykt Sherpapledd fra Westport 
i beste kvalitet.

Porselen med doble vegger med silikonlokk.
Silikonlokk holder på varmen og er 

sølesikkert. Koppen er laget av to lag 
med porselen. Silikonstopper forhindrer 

at vann kommer inn under oppvask.

FLOTTE VERVEPREMIER!
Verv ett  eller fl ere nye hovedmedlemmer og velg en av våre fi ne premier.

Premien blir sendt når nytt  medlem har betalt konti ngenten. 
Den enkleste måten å verve på er å fylle ut 

verveskjemaet vårt på nett : www.naaf.no/verving
(eller du kan ringe oss på telefon 23 35 35 35)

Fresh Yoghurtbeger

Brodder Thermokopp – Lord Nelson

Sherpapledd

3 kniver. Rosa ti l Chop, blå ti l slice og grønn 
ti l dice. Alle i rustf ritt  stål og slitesterkt 
non-sti ck belegg, tåler oppvaskmaskin

Str: 15 cm/11 cm/8,5 cm.

Jamie Oliver Knivsett 

Powerbank
Mobilholder på arm

Trådløs 
værstasjon

Takeaway-krus 
i porselen

2200 mAh gir nok strøm ti l å lade en mobil 
eller annen enhet.

Passer de fl este smartt elefoner. 

Fresh YoghurtbegerVERV 
1

Premien blir sendt når nytt  medlem har betalt konti ngenten. 

Powerbank

Registrer vervingen din på www.naaf.no/verving

Vinsett 

Kombinert salt- 
og pepperkvern

2 deler. Vinåpner og dråpestopper.

Måler blant annet 
temperatur og luft fukti ghet.

VERV 
2
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telefon 40 00 21 49    e-post kundeservice@renholdssoner.no    nettside www.renholdssoner.no

Best på å stoppe smuss og fuktighet!
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“Tilbakemeldingene er 
det samme overalt – 
renholdssoner® har gitt alle 
en bedre hverdag. Jeg kan 
anbefale renholdssoner®!”

Heidi Sollien
Heidi Sollien
Fagsjef Renhold, Skedsmo kommune

STOPP SMUSS 
OG FUKTIGHET
En rekke tester viser at renholdssoner® stopper opptil 90 % av all smuss og fuktighet fra fottøy. 

Ved å installere renholdssoner®, vil smuss og fuktighet bli fanget opp i inngangspartiet og ikke 

dratt med videre innover i bygget. Som et direkte resultat av dette, kan man forvente en kraftig 

reduksjon av støv og fuktighet i et bygg med renholdssoner®. Med andre ord; Et bedre inneklima 

for dem som jobber og oppholder seg der. Det er bevist at støv kombinert med for høy inne- 

temperatur gir dårlig luft. Støv er også helseskadelig.

Toppidrettsutøvere er fullsten-
dig avhengige av å holde seg 
friske for å kunne prestere 
godt i konkurranser. Samtidig 
bor de på hotell i hele konkur-
ransesesongen, og de fleste 
hotellrommene har tepper på 
gulvene.

Håvard «Lorry» Lorentzen 
(22) har fått påvist støval-
lergi, og merket at kroppen 
ikke fungerte som den skulle 
da han konkurrerte i Asia 
sist høst. Han mistenkte at 
årsaken kunne være at det var 
mye støv og skitt i de heldek-
kende teppene på rommet. 
Før neste konkurranse gikk 
han derfor til innkjøp av en 
rull med plast som han ønsket 
å bruke til å dekke over tep-
pegulvet.  

Pusten ble bedre. Og det 
viste seg raskt at skøyteløpe-
ren hadde rett: Med plastdek-
ket gulv sov han mye bedre, 
fikk bedre pust, og presterte 
bedre på isen. I verdens-
cupstevnet i Berlin gikk han 
seg inn til en sterk 7. plass på 
favorittdistansen 1000 meter.

– Jeg hadde fått med meg at 
Ole Einar Bjørndalen gjør det, 
sier Håvard Lorentzen til  VG, 
på spørsmål om hvordan han 
fikk ideen.

50 kvadratmeter plast 
reddet skøytekarrieren
Hotellrom med heldekkende teppegulv kan bety vinn eller forsvinn for en topp-
idrettsutøver. Teppene skjuler nemlig mye støv og skitt. Skøyteløper og støv-
allergiker Håvard «Lorry» Lorentzen (22) fra Bergen presterer mye bedre på isen 
etter at han begynte å dekke over teppene med plast.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Wikimedia Commons

Og nå blir plasten med i 
bagasjen resten av sesongen, 
det er helt sikkert.

– Når jeg går inn på noen 
av de andres rom, merker 

jeg forskjell på luften. Den er 
bedre inne hos oss. Du skal 
ikke se bort fra at flere vil 
legge plast på gulvet. Det tar 
bare ti minutter å tape det til 

gulvet – mens det ennå er ryd-
dig, sier Håvard Lorentzen.

Også romkamerat Sverre 
Lunde Pedersen (22) merker 
at det blir lettere å puste når 
teppene er dekket til.

– Det er Håvard som har 
slitt mest med støv fra tepper 
på grunn av allergien hans. 
Men plasten har ikke skadet 
for min del, heller. Mange av 
oss har sårbare slimhinner 
fordi luften i hallene ikke er 
god, det er en blanding av 
kald og varm luft, sier Sverre 
Lunde Pedersen ifølge VG.

Holder seg frisk. Skiskytteren 
Ole Einar Bjørndalen (41) er 
som nevnt en annen idretts-
utøver som har med plast for 
å dekke til gulvet på hotell-
rommet. Han er kjent for å ha 
enormt fokus på detaljene, 
og ikke minst å holde seg frisk 
gjennom konkurranseseson-
gen.

– Mitt tidsvindu for å pre-
stere er den timen en konkur-
ranse varer, så det å holde seg 
i form i konkurransesesongen 
er helt kritisk. Jeg må også 
holde meg frisk for å kunne 
trene mest mulig effektivt. 
Sykdom kan bety fravær fra 
trening en hel uke i strekk. 90 
minutter trening betyr rundt 

Norgesmester. Håvard «Lorry» Lorentzen (22) vant Sprint-NM på 
skøyter i 2012.
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Unikt støvopptak

Ekstremt lav vekt

Lang levetid

Unik filtrering

Moderne design

Børsteløs motor

     TRIMAKK ANS          Telefon: 331 35 777
     Postboks 2219
     3255 Larvik                    www.vorwerk.no

Suitable for
Allergic Person
Voluntary test
for house dust

retention
SEGB-47/98

According to TÜV NORD Stan
da

rd

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

Grunnet Vorwerks 
støvopptak og 

gunstige påvirkning 
på inneklimaet under 
og etter bruk, er den 
karakterisert ”egnet 
for allergikere” av 
TÜV i Tyskland.

Unikt støvopptak

Ekstremt lav vekt

Lang levetid

Unik filtrering

Moderne design

Børsteløs motor

     TRIMAKK ANS          Telefon: 331 35 777
     Postboks 2219
     3255 Larvik                    www.vorwerk.no

Suitable for
Allergic Person
Voluntary test
for house dust

retention
SEGB-47/98

According to TÜV NORD Stan
da

rd

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

Grunnet Vorwerks 
støvopptak og 

gunstige påvirkning 
på inneklimaet under 
og etter bruk, er den 
karakterisert ”egnet 
for allergikere” av 
TÜV i Tyskland.

Unikt støvopptak

Ekstremt lav vekt

Lang levetid

Unik filtrering

Moderne design

Børsteløs motor

     TRIMAKK ANS          Telefon: 331 35 777
     Postboks 2219
     3255 Larvik                    www.vorwerk.no

Suitable for
Allergic Person
Voluntary test
for house dust

retention
SEGB-47/98

According to TÜV NORD Stan
da

rd

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

Grunnet Vorwerks 
støvopptak og 

gunstige påvirkning 
på inneklimaet under 
og etter bruk, er den 
karakterisert ”egnet 
for allergikere” av 
TÜV i Tyskland.

Skreppestadveien 46, 
3261 Larvik

FAKTA TEPPEGULV

l Tepper på gulv er ikke anbefalt på oppholdsrom verken for de som har astma og  
 allergi eller andre. Dersom du likevel ønsker å ha tepper, bør det være tepper  
	 som	kan	tas	ut	og	ristes/vaskes,	ikke	heldekkende	vegg-til-vegg-tepper.
l	 Fra	produsenthold	blir	det	hevdet	at	det	finnes	allergivennlige	tepper,	men	et		
	 teppegulv	blir	uansett	aldri	så	allergivennlig	som	et	flatt	gulv.	
l	 Hovedproblemet	med	tepper	er	at	det	er	vanskelig	å	rengjøre	–	uansett	hvor	god		
 støvsuger du har, vil ikke alt organisk materiale med allergener, som for eksempel  
	 støv,	pollen,	dyreflass,	midd	og	matrester	komme	opp.	Dette	gjør	at	et	teppe	vil	 
	 være	en	kontinuerlig	kilde	til	forurensning	av	innemiljøet.	Dessuten	blir	luften	 
	 ofte	litt	for	tørr	med	tepper	i	rommet,	noe	som	gjør	at	slimhinnene	blir	tørre	og	 
	 mer	utsatt	for	smitte.
l Dersom det kommer fukt i teppet kan det bli et oppvekstmedium for bakterier,  
	 muggsopp,	midd	og	annen	mikrobiologi.	Dette	forverres	med	økende	temperatur.		
	 Det	er	mer	bakterier	og	mugg	i	luften	over	teppegolv	sammenlignet	med	andre 
  gulv. 
l	 Et	teppe	kan	også	suge	til	seg	kjemiske	stoffer,	damp,	gasser	og	lukt,	som	det	kan		
	 avgi	i	lang	tid	etterpå.	

Kilde: NAAF.no

24 timer restitusjon. Med en 
infeksjon i kroppen tar resti-
tusjonen fort to til tre ganger 
lenger, først for å komme over 
anstrengelsen og deretter 
infeksjonen. Derfor tar jeg 
noen spesielle forholdsregler, 
forteller Bjørndalen til nett-
stedet Langrenn.com.

Og nettopp det å legge plast 
på gulvet, er en av de viktigste 
tiltakene skiskytterveteranen 
gjør. 

– Hotellrom har ofte vegg til 
vegg-teppe, og det gjemmer 
på mer støv enn du liker å 
tenke på. Og der det er støv, 
trives bakteriene, sier han.

Andre ting Bjørndalen gjør 
for å holde seg frisk, er å 
gurgle munnen med vodka (!), 
vaske hendene med Antibac 
og å holde pressekonferan-
sene utendørs. Risikoen for 
smitte er nemlig større når 
mange mennesker er samlet 
innendørs.

Velg teppefrie rom. NAAF 
vil imidlertid ikke anbefale at 

folk flest har med seg egen 
plast når de bor på hotell, av 
miljøhensyn.

– Det er flott at våre topp-
idrettsutøvere har funnet sin 
helt egen løsning på teppe-
plagene, selv om NAAF av mil-

Superveteran. Ole Einar Bjørndalen har vært i verdenstoppen i skiskyting i over 20 år, og har ingen planer 
om å gi seg. 

jømessig hensyn ikke akkurat 
vil anbefale mennesker med 
allergi flest å tape hotellrom 
med heldekkende plast. Vi 
anbefaler heller våre medlem-
mer å etterspørre teppefrie 
hotellrom. Vegg-til-vegg-tep-

per er definitivt en versting 
blant støvsamlerne, og gir 
dårlig inneklima, sier kommu-
nikasjonssjef Bo Gleditsch. n
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ENTEROVIRUS D68ENTEROVIRUS D68

I september i fjor ble et uvanlig 
høyt antall barn innlagt på 
Ullevål universitetssykehus 
med alvorlige luftveissymp-
tomer. En studie utført av 
Folkehelseinstituttet og Ullevål 
universitetssykehus viste at 
33 av 303 innlagte barn hadde 
enterovirus D68 i kroppen. 
Enterovirus er en stor og vanlig 
gruppe virus med mer enn 100 
ulike varianter.

– Enterovirus går vanligvis 
på mage- og tarmregionen, 
men denne typen, D68, virker 
inn på luftveiene, forteller se-
niorforsker Karoline Bragstad 
ved Virologisk avdeling ved 
Folkehelseinstituttet. Hun var 
førsteforfatter for studien.

– Enterovirus D68 har 
eksistert siden 1960-tallet, 
men i Norge har det bare vært 
ett tilfelle som har vært kjent 
tidligere. Også i resten av Eu-
ropa har dette viruset vært lite 
utbredt. Pasienter har sjelden 
blitt testet for det, og viruset 
har ikke tidligere ført til alvorlig 
sykdom, sier Bragstad.

Kjempeutbrudd i USA. Tidli-
gere har enterovirus D68 vært 
mest utbredt i USA.

– Høsten 2014 ble det opp-
daget veldig mange tilfeller av 
pasienter som var smittet av 
enterovirus D68 i USA og som 
hadde utviklet alvorlig luftveis-

Uvanlig mange barn 
innlagt på sykehus
I fjor høst ble uvanlig mange barn syke av enterovirus D68, som kan gi svært 
alvorlige symptomer. Barn med astma ser ut til å være mer utsatt for forverring 
av sin sykdom. Det fins ingen vaksine eller behandling mot viruset.

Tekst: Sissel Fantoft  Foto: Colourbox

Mange syke barn. 33 barn ble innlagt på 
Ullevål Universitetssykehus i fjor høst på grunn 
av enterovirus. (Illustrasjonsfoto)

infeksjon. Det innebar at noe 
hadde endret seg, sier Bragstad.

Viruset smitter ved dråpe-
smitte som ved influensa og 
andre luftveissykdommer. Nå 
frykter man at viruset har  
mutert og blitt farligere, selv om 
de aller færreste som blir smit-
tet utvikler noen symptomer.

– Det ser ut til at barn med 
astma utvikler mer alvorlige 
komplikasjoner av dette viruset 
enn andre, noe som er bekym-
ringsfullt. Enkelte rapporterer 
om en tilstand med akutte 
slappe lammelser som assosier-
es med infeksjonen i luftveiene, 
sier hun.

I Norge ble det registrert to 
tilfeller av barn med astma som 
utviklet akutte lammelser etter 
å ha blitt smittet av enterovirus 
D68.

– I Europa har det tidligere 
kun vært registrert ett slikt 
tilfelle, i Frankrike, mens i USA 
var det flere i forbindelse med 
det store utbruddet i fjor høst, 
sier Bragstad.

10 prosent rammet. På grunn 
av utbruddet i USA begynte 
Folkehelseinstituttet å teste 
barn som var innlagt med 
alvorlige luftveissymptomer 
på Ullevål universitetssykehus 
for enterovirus D68, med en 
spesialutviklet analysemetode. 
Ullevål fant videre at nærmere 
ti prosent av de innlagte barna 
hadde viruset, og dette var 
svært overraskende.

– Av alle som testet positivt 
for enterovirus hadde om 
lag halvparten D68, forteller 
Bragstad.

Folkehelseinstituttet deltar 
nå i en stor europeisk studie 
som skal se på forekomsten 
av enterovirus D68 som årsak 
til alvorlig luftveisinfeksjon i 
Europa.

– Det er helt klart at dette er 
noe vi må ha mye mer fokus på 
i fremtiden, sier hun.

De amerikanske smit-
tevernsmyndighetene CDC 
registrerte i 2014 1121 tilfeller 
i 47 ulike delstater med luft-
veissykdom. 12 pasienter som 
døde, testet også positivt på 
enterovirus D68. I Norge er det 

ikke rapportert om noen dødsfall. 

Reagerer ulikt. Selv om entero-
virus D68 ser ut til å kunne føre  
til lammelser i enkelte tilfeller,  
og viruset tilhører samme gruppe 
som polio, har det ingenting med 
polio å gjøre. 

– Vi reagerer forskjellig på 
infeksjoner, og vi vet ikke årsaken 
til at noen få utvikler akutte slappe 
lammelser, sier Bragstad.

Forskere ved Folkehelseinstitut-
tet og Oslo universitetssykehus 
forsøker nå å se om de kan finne 
forskjeller i viruset som kan for-
klare hvorfor noen utvikler slike 
lammelser, mens andre ikke gjør 
det. 

Sesongbetont. I slutten av no-
vember i fjor var alle de rammede 
astmatikerne utskrevet fra Ullevål 
universitetssykehus.

– Dette kan være et sesongbe-
tont virus som slår til tidlig høst, så 
akkurat nå er det liten grunn  
til å bekymre seg. Men når høsten 
nærmer seg, må vi holde øynene 
åpne, sier hun.

– Fokus på god håndhygiene, 
spesielt hos barn, er viktig for å 
begrense smitte med D68 og andre 
luftveissykdommer. Det står det 
mer om på våre nettsider,  
sier Karoline Bragstad.

Les mer om enterovirus D68  
på www.fhi.no. n

Seniorforsker. Karoline Bragstad 
ved Folkehelseinstituttet.
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LESERINNSPILL

I AstmaAllergi nummer 
6/2014 svarer Linus Anders-
son på min artikkel i samme 
nummer: Syk av kjemikalier, 
ikke lukten.

Jeg takker for svaret som 
etter min mening er konstruk-
tivt, og som lover godt for 
debatten videre. Jeg er først 
og fremst glad for at Linus A. 
distanserer seg fra dem som 
beskriver duftgassene som 
ufarlige. Det kommer nemlig 
stadig flere rapporter som 
avslører innholdet i duftblan-
dingene, og som viser hvor 
farlige stoffer dette dreier 
som om.

I Aftonbladet på nett kunne 
jeg den 27. november 2014 
lese: «Doftljuset kan ge dig 
cancer. Det är EU:s konsu-
mentorgan Beuc som låtit 
testa 76 luftfräschare, alltså 
ljus, sprejer och andra mer 
eller mindre väldoftande 
produkter avsedda att gøra 
luften trevligare att andas – 
eller helt enkelt bara dölja 

en odör. Här är några av de 
gifter man hittade: Acetalde-
hyd. Formaldehyd. Styrén. 
Bensen. Nu kräver Beuc att 
doftprodukterna ska förses 
med varningstexter i de fall 
de innehåller hälsofarlige 
ämnen.» 

Formaldehyd har en stik-
kende, ubehagelig lukt, og de 
fleste ømfintlige, særlig de 
som tidligere er blitt syke av 
formaldehyd, vil lett advares 
av lukten, og komme seg vekk 
fra gasskilden før større skade 
inntreffer. Det er i prinsippet 
samme sak som at soldater 
under første verdenskrig som 
hadde overlevd senneps-
gassangrep, senere reagerte 
voldsomt selv ved den minste 
lukt av sennepsgass.

Andre gasser er ikke så 
lette å lukte. På nettstedet 
www.breastcancerfund.org 
leste jeg den 31. desember 
2014 at etylenoksid, et kjent 
karsinogen som brukes til å 
sterilisere kirurgiske instru-

menter, også skal være fun-
net i kosmetikk, blant annet i 
populære sjampomerker. På 
Wikipedia oppgis grensever-
dien for deteksjon av etylen-
oksid å ligge mellom 250 og 
700 ppm, det vil si at gassen 
vil ha en giftig konsentrasjon 
allerede før den kan luktes. 
Selv da er lukten søt, aro-
matisk og kan lett forveksles 
med den behagelige lukten av 
ufarlig dietyleter.

Når det gjelder de psy-
kologiske virkningene av 
MCS, viser jeg til nettstedet 
MCS-Danmark der jeg den 
2. juli 2014 fant en rapport 
av den amerikanske psyko-
logen Pamela Reed Gibson. 
Hun mener at spørsmålet om 
hvorvidt kjemisk overfølsom-
het er psykisk betinget, skyl-
des manglende viten, fordi 
den forveksler psykologiske 
reaksjoner og symptomer 
med psykologiske årsaker, og 
at hele denne diskusjonen er 
bortkastet tid og energi.  

Jeg mener selvfølgelig ikke 
at Linus Andersson av den 
grunn skal slutte å forske på 
fysiologiske og psykologiske 
reaksjoner på duft, de er 
jo interessante i seg selv å 
få kartlagt. Jeg mener bare 
at den konkrete, fysiske, 
hygieniske siden av saken 
er så viktig at alle andre 
diskusjoner må vike inntil vi 
har fått løst problemet med 
at våre miljøhemmede, også 
små barn (i barnehager og på 
skoler) blir tvangseksponert 
for lukter de ikke liker, og gas-
ser de ikke tåler, gasser som 
endatil er kreftfremkallende! 
Saken er tegn på et velferds-
samfunn i revers, og fordrer 
at våre helse- og miljømyndig-
heter nå tar seg sammen – og 
tar ansvar.

Irene Holko Hansen

Redaksjonen av 
AstmaAllergi setter herved strek 
for denne debatten.

Konstruktivt om duftproblematikk

EnergyMation AS

100 % UORGANISK 
PORebetONG

eNKeL PROSjeKteRING 
OG OPPFØReLSe

U-VeRDI 0,11 
– beHAGeLIG INNeKLIMA
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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

Hudproblemer er en veldig 
vanlig årsak til at folk opp-
søker lege, men det foregår 
likevel svært lite forskning 
på hudsykdom her til lands, 
skriver Forskning.no.

Førsteamanuensis Petter 
Gjersvik fra Seksjon for hud-
sykdommer ved Universitetet 
i Oslo mener Norge ligger 
langt etter våre naboland på 
dette feltet. Han får støtte av 
hudlege og tidligere seksjons-
overlege ved Poliklinikk for 
hudsykdommer ved Ullevål 
universitetssykehus, Claus 
Lützow-Holm: – Det forskes 
mindre og brukes mindre 
penger på hudforskning i 

Norge enn det gjøres i resten 
av Norden. 

Gjersvik mener det for de 
fleste pasientene ikke spiller 
så stor rolle med lite norsk 
hudforskning, de får den be-
handlingen de trenger. Men 
i mer spesielle tilfeller kan 
legene her i landet være for 
lite oppdaterte. 

Det pekes på flere årsaker 
til at det står så dårlig til med 
denne typen forskning. For 
det første er det generelt li-
ten forståelse for at forskning 
krever tid på arbeidsplanen 
– leger med forskerkompe-
tanse blir i stedet kastet inn i 
produksjon med høyt tempo 

og mange pasienter. Forsknin-
gen blir nærmest en hobby.

Mangelen på interessante 
fagmiljøer i sykehusene gjør 
også at mange starter privat 
praksis i stedet. Gjersvik 
mener mange talentfulle hud-
spesialister har følt seg lite 
verdsatt i det offentlige.

Lützow-Holm er en av dem 
som selv har valgt å forlate 
sykehusmiljøet til fordel for 
privat praksis: 

– Dersom det hadde vært 
et forskningsmiljø på sykehu-
set, ville det vært spennende 
å være der. Men slik det er nå 
kan jeg like godt drive for meg 
selv, sier han.

Lite forskning på hudsykdommer i Norge

Hudproblemer. Mange ram-
mes av hudsykdommer, men 
nesten ingen forsker på det. 
Foto: Colourbox
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Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

En uparfymert dusjgel og  
shampoo i ett, som er  
spesielt utviklet for barn 
med ekstra følsom 
hud. Rengjør barnets 
hår og hud med et 
kremet skum som  
er lett å skylle av. 
Inneholder milde  
og veldokumenterte 
ingredienser.
www.ccshc.com

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

MATGLEDE!

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

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

eller matintoleranse. 

Velkommen til en allergivennlig handel!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER

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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For mer informasjon, besøk klesvask.no
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PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved: 
• Neseproblemer, også for barn
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

NYHET!

Finnes på apotek
www.aconordic.com

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

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

!VI ER BEST PÅ DUN

Norskprodusert

ANBEFALT AV

*Les mer om best i test-produktene 
på  www.princessbutikken.no
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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

REMA 1000

MASKINVASK
PARFYMEFRI

COLOR/HVITT

ASKO tilbyr Norges  
eneste vaskemaskin  

anbefalt av Norges Astma- 
og Allergiforbund (NAAF)

www.asko.org

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

MiteBlock middtrekk reduseres 
kontakt med midd og allergener.

MiteBlock middtrekk leveres  
til pute, dyne, madrass og  

som lakenpose.

Refusjonsordning for barn  
under 16 år.

For mer informasjon og fraktfri 
nettbutikk, se MiteBlock.no  

eller ring 67 11 03 17.
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NAAF-LOTTERIET

Reisepremien kom  
alle døtrene til gode
I NAAF-lotteriet kan man vinne både store pengepremier og reiser. Harald Aske 
(87) vant reise og opphold på Valle Marina, og ga premien videre til sine tre døtre.

Tekst: Maja Aas  Foto: Privat

Mange tenker kanskje at det 
er små vinnersjanser i lotte-
rier, men langt flere enn man 
skulle tro får faktisk med seg 
gevinster. I fjor hadde vi vin-
nere av både 250 000 kroner 
og en splitter ny hybridbil i 
tillegg til at mange vant reise 
og opphold på Valle Marina, 
Gran Canaria. 

Én heldig reisevinner er 87 
år gamle Harald Aske. Han har 
i flere år støttet NAAF ved kjøp 
av lodd. Det var således vel 
fortjent da han skrapte frem 
et to ukers opphold på Valle 
Marina. 

Harald hadde dessverre ikke 
mulighet til å reise selv, men 
ønsket å gi premien til sine 
tre døtre. Lot det seg gjøre 
å endre et to ukers opphold 
for to personer, til et en ukes 
opphold for tre personer? Det 

Gavmild far. Tre reiseglade 
søstre er klare for Syden-tur. 
Kari Aske Hansen (f.v.), Else Aske 
Kiledal og Gerd Aske Boleng. Her 
sammen med far og den egentlige 
prisvinneren, Harald Aske.

FAKTAFAKTA VALLE MARINANAAF-LOTTERIET

l Valle	Marina	ligger	på	sydspissen	av	Gran	Canaria.	
l Komplekset består av 80 leiligheter, hvorav   
 NAAF eier 48. 
l Det er et pent, opparbeidet og godt  
 vedlikeholdt lite ferieparadis. 
l	 Området	har	tørt	og	varmt	klima,	minimalt		 	
 med pollen og er godt egnet for alle med   
 allergi, eksem, psoriasis og lungesykdommer. 
l NAAFs leiligheter er røykfrie.
l	 Restauranten	på	området	tilbyr	 
 allergivennlig mat.
l	 Medlemmer	av	NAAF	får	rabatt	på	opphold		 	
	 på	Valle	Marina. 
	 www.naaf.no/vallemarina

NAAF	har	drevet	nasjonalt	lotteri	i	mange	år.	
Inntektene	er	en	avgjørende	del	av	ressursene	
som	kreves	for	å	kunne	jobbe	med	våre	hjerte-
saker; Geilomo barnesykehus, inneklima i skoler 
og	barnehager,	bedre	luftkvalitet	i	byene	samt	
alt	arbeidet	opp	mot	politikere	og	næringsliv	for	
å	påvirke	fremtiden	for	våre	gruppers	beste	og	
hindre	at	flere	blir	syke	på	sikt. 

Loddene koster kroner 30 pr stk, og selges på 
telefon,	eller	kan	bestilles	på	www.naaf.no		
I 2015 er hovedpremien på hele 500 000 kroner, 
samt 50 reiser som bare venter på heldige  
vinnere.

gjorde det, og Syden-turen ble 
dermed overført til Haralds 
tre døtre, Kari, Gerd og Else. 

Vinnergleden kom. – Det 
er klart det var spesielt da 
pappa skrapte frem en reise, 
sier Kari. – Alle har et håp om 
å vinne når man kjøper lodd, 
men å vinne en hovedpremie 
man ikke kan benytte selv, ga 
ikke store gledesrusen med en 
gang. For en eldre mann som 
pappa, passet det ikke å reise 
til Gran Canaria i to uker. Da vi 
fikk gjort om premien slik at 
jeg og mine to søstre kunne 
dra, kom vinnergleden for 
fullt, forteller Kari. Det var en 
like stor glede som at pappa 
skulle reise selv.

Med kun seks år i aldersfor-
skjell mellom yngste og eldste 
søster, har de vært nære hele 

oppveksten. Det er de også i 
voksen alder, men med hver 
sine liv på forskjellige kanter 
av landet, treffes de ikke så 
ofte som de ønsker. Dermed 
blir en ukes ferie en kjærkom-
men anledning til å tilbringe 
tid sammen.

Det er ikke første gang søs-
trene er ute på tur sammen. 
De har blant annet vært i 
London tidligere. 

– Vi snakket om at vi snart 
måtte få til en tur igjen, så 
da pappa vant, og vi kunne 
overta hans premie, var det 
bare å avklare ferie med 
våre arbeidsgivere. April kan 
fortsatt være litt sur og kald 
her hjemme, så en uke i varme 
strøk sammen er noe vi aller 
ser frem til, sier Kari. 

– Pappa gleder seg minst 
like mye som oss. Vi har lovet 

å ta masse bilder og fortelle 
ham om turen når vi kommer 
tilbake. n

Gratis bistand  
ved yrkessykdom

Kan hjelpe deg. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår 
NAAF-medlemmer i saker som angår yrkessykdom. Nils Peter 
Munch-Møller (f.v.), Gøril Karlsen, Thomas Benestad og Erik 
Faye Ree er spesialister på yrkesskadeerstatning, I mars svarer 
de deg på telefon direkte. Foto: Lene Gunvaldsen

Norges Astma- og Allergiforbund er opptatt av å kunne 
bistå medlemmer som er påført yrkessykdommer. Det 
kan for eksempel være at du har utviklet en allergi eller 
eksem som følge av din arbeidssituasjon, eller opplever 
forverring av din astma på grunn av forhold på arbeids-
plassen. Som et ledd i å bistå våre medlemmer, lanserer 
NAAF en kampanje i mars der vi kan tilby gratis telefon-
konsultasjon med våre samarbeidende advokater.   

Dersom du er påført en yrkessykdom, eller dersom du 
tror at du kan være påført slik sykdom, kan du kontakte 
våre NAAF-advokater på telefon 22 98 99 40:

1)  Tirsdag   3. mars 2015 mellom kl 08.00 og 16.00
2)  Onsdag  11. mars 2015 mellom kl 08.00 og 16.00
3)  Torsdag  19. mars 2015 mellom kl 08.00 og 16.00

Du vil få råd og veiledning fra spesialister i yrkessyk-
domssaker, som også vil kunne bistå deg videre i saken 
dersom du skulle ønske det. Når du ringer: husk å be 
advokatfirmaets sentralbord om å bli satt over til en  
av NAAF-advokatene, og du vil få hjelp. Husk å oppgi  
ditt medlemsnummer når du ringer.

NAAF-ADVOKATENE

NAAF-advokatene tilbyr gratis veiled-
ning i saker som gjelder yrkessykdom.

KAKER SOM ALLE  
KAN SPISE, OGSÅ  
ALLERGIKERE

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

FOR MER INFO: WWW.HILDEKAKEN.NO
DISTRIBUTØR: ALMA NORGE AS – WWW.ALMA.NO
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Hei igjen, medlemmer, tillitsvalgte og ansatte, og godt nytt 
år!  

Ved starten av dette nye året håper jeg vi alle nå kan 
stå sammen om å gjøre NAAF til en god organisasjon å 
være medlem av, og enes om at organisasjonen primært er 
en organisasjon for personer med astma, allergi, eksem og 
overfølsomhet, i alle aldersgrupper av befolkningen. Det er 
viktig at dette budskapet erkjennes av dere som allerede er 
medlemmer av NAAF, men det er også viktig at budskapet 
kan vekke interesse hos potensielle nye medlemmer.  

Hva gjelder arbeidet i det forbundsstyret som ble valgt 
på Gardermoen i september 2014, er vi allerede et sam-
mensveiset styre, som er kommet godt i gang med vårt 
arbeid. Med bakgrunn i en anstrengt økonomi, har vi hatt 
flere styremøter per telefon. Organisasjonen står som kjent 
overfor flere utfordringer, blant annet av både beman-
ningsmessig og økonomisk art, men så langt har jeg en sterk 
overbevisning om at dette er noe vi vil finne ut av.

Utfordringer vil finnes i enhver organisasjon, og de vi for 
tiden har hatt, og fortsatt har i NAAF, er utfordringer vi skal 
klare å løse på en for NAAF god måte!  

Sammensveiset og godt i gang

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder 

Hva gjelder spesielle satsingsområder for NAAF i det 
kommende året, har vi som kjent en handlingsplan som 
ble vedtatt på landsmøtet i 2013, og som vi fortsatt skal 
forholde oss til. Særlig er det viktig at vi fortsetter å holde 
fokus på inneklima i skoler og barnehager, og på luftkvalite-
ten i våre store byer. Disse forhold må vi som organisasjon 
ikke slutte å dvele ved.  

Jeg håper det kan finnes muligheter for å styrke organi-
sasjonen i det kommende året, både medlemsmessig og 
organisatorisk.

Jeg ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med 
dere alle i 2015! 

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

Jonas varmemaske fra Astma- og Allergiforbundet er spesielt 
egnet for mennesker med lunge- og hjertesykdommer, for 
eksempel astma. Jonasmasken gir god beskyttelse mot 
kald og tørr luft, og er også nyttig for de som driver  
fysisk aktivitet eller arbeider i sterk kulde. Varmen 
fra luften man puster ut lagres i metallfilteret og 
varmer opp luften man puster inn. Metallfilteret 
oppbevarer også den fuktigheten som finnes i ut-
pusten og fukter luften man puster inn igjen, slik at 
den blir behagelig å trekke inn. Filteret er formet 
etter ansiktet og holdes på plass under et 
ribbestrikket område i hals eller lue.

Problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

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

Du finner all informasjon om 
Jonasmasken i vår nettbutikk:

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

tlf: 23 35 35 35.

Velkommen til

Valle Marina
Valle Marina er Astma- og Allergi- 
forbundets feriested på Gran Canaria.  
Her er det deilig sommertemperatur  
hele året og medlemsrabatt på opphold. 
Noen tar ferie fra vinteren her  – mens  
andre sikrer seg sommerværet.

For mer informasjon kontakt NAAF  
på tlf. 23 35 35 35 / 0034 92 8150 222 (booking)
eller send e-post til: vallemarinadnh@gmail.com 

www.naaf.no/vallemarina

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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SPØRSMÅL OG SVARSPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE

KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

rådgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no
Svar:
Det er lett å  
tenke at badele-
kene er rene siden de 
bare har vært i badevannet, 
men også her gjelder det å ta 
sine forholdsregler. Har lekene 
fått sorte prikker eller det 
kommer urent vann ut av dem, 
bør det nemlig ringe noen bjel-
ler. Dette kan bety at lekene 
inneholder muggsopp eller at 
det har oppstått algevekst fra 
stillestående vann. Da er det 
eneste rådet å kaste lekene!

Stillestående badevann 
gir nemlig god grobunn for 
bakterier. I brukt badevann er 
det såpe, hudfett og kanskje 
en skvett urin, noe som er 

også utmerket næring for 
muggsoppen. Dessverre vil det 
nytte lite å skylle eller vaske 
leken. Er man usikker, vil det 
også være bedre å kaste en 
badeand for mye enn en for 
lite. 

For å unngå mugg og alge-
vekst på badelekene, vil det 
viktigste være å sørge for at 
brukt badevann tømmes ut av 
dem med én gang etter bruk 
og legge dem slik at de kan 
tørke innvendig.

Kai

Allergisk  
mot husstøv
Hei! Jeg er plaget med hus-
støvallergi og pleier som 
regel å sove med åpent 
vindu. Jeg er ellers nøye 
med å ha det ryddig på 
soverommet. I vinter har 
det til tider vært for kaldt 
til å sove med åpent vindu, 
og jeg har opplevd at mine 
allergiske symptomer har 
tiltatt, selv om jeg fortsatt 
har vært nøye med å lufte 
godt på soverommet. Hva 
kan jeg gjøre for å få det 
bedre om natten?

Svar:
God luftsirkulasjon kan ha be-
tydning for søvnkvaliteten. Ha 
gjerne døra til soverommet på 
gløtt hvis du ikke ønsker å ha 
vinduet åpent. Ser du kondens 
på vinduet om morgenen, kan 
det være tegn på mangelfull 
luftskifte, for høy luftfuktighet 
eller at du har det for varmt 
inne – eller har et dårlig vindu.

God ventilasjon er vesent-
lig for et godt inneklima, og i 
mange eldre boliger ser vi at 
ventilene i yttervegg ofte er 
tettet og malt over. Spalteven-
tiler over vindu, kan også være 
tettet med tøyrester slik at luft 
ikke skal slippe inn i boligen. 
Sørg for å åpne dem igjen.  

I veggventilene og spalteven-
tilene kan det ligge gammelt 
støv og rester av pollen, så 
rengjør gjerne kanalen innven-
dig med støvsugeren.

Ved husstøvallergi er det 
også viktig å ha minimalt med 
flater og klær som kan samle 
støv. Har du en liten leilighet 
og oppbevarer støvsugeren 
på soverommet? Sørg for å 
bytte pose regelmessig slik at 
støv og matrester ikke tilfører 
soverommet vond lukt, og 
oppbevar helst støvsugeren i 
et annet rom.

Vær også oppmerksom på 
møbler og garderobeskap som 
er plassert mot kald yttervegg. 

Valnøttessens
Hei, jeg har en samboer som 
har blitt nøtteallergiker etter 
kryssallergi med pollen. I 
mange kaker er det brukt 
valnøtter og smaken av val-
nøtter er vanskelig å erstatte 
med bruk av for eksempel 
mandler. Vet dere om det 
finnes kunstig fremstilt val-
nøttessens?

Svar:
Ofte benyttes oljer fra nøtter 
som smakstilsetninger i kaker. 
Oljer som er utvunnet fra nøt-
ter eller peanøtter (valnøttolje, 
hasselnøttolje, peanøttolje) 
skal i prinsippet være renset 
for protein, men fordi man 
ved analyser har funnet urene 
oljer, bør de som har spesielt 
kraftige allergier unngå disse 
oljene. Det skal også finnes 
kunstig fremstilt valnøttessens 
(som ikke er fremstilt fra selve 
nøtten) i noen dagligvarebutik-
ker (Meny, innvandrerbutikker). 
Men husk at også til essenser 
stilles det krav om merking av 
innholdet.

Rådgivningen

Kuldekrem
Har NAAF noen råd/ret-
ningslinjer for bruk av såkalt 
kuldekrem til barn?  Ser for 
meg at det å smøre barna 
med fuktighetsgivende krem 
om kvelden og helst ikke 
vaske ansiktet om morgenen 
kan være lurt for å forhindre 
tørr og sprukket hud. Deretter 

bruke noe ganske fett på sår/
sprukket hud – uavhengig av 
om huden er sprukket/tørr på 
grunn av at barnet hele tiden 
slikker seg rundt munnen, 
eller om det er eksem. Takk-
nemlig for tips og råd.

Else P.

Svar:
Behovet for kuldekrem eller 
andre beskyttende kremer vil 
ofte være svært individuelt 
og avhengig av type aktivitet. 
Dessuten er det er mange 
kremer som kaller seg «kulde-
krem» uten at disse nødven-
digvis inneholder andre stoffer 
enn mange andre vanlig 
benyttede lotions eller kremer.  

Skal barna ut i streng 
kulde, vil det viktigste være 
god beskyttelse av ansiktet 
(buff eller lignende). Skal man 
beskytte huden med krem, vil 
det viktigste være å benytte 

en fettbasert hudbeskyt-
tende krem uten for mye 
vanninnhold. Jo færre øvrige 
innholdsstoffer, jo bedre. Bruk 
av såkalt kuldekrem, der noen 
også inneholder mye fuktig-
het, kan vise seg å gi en falsk 
trygghet. Kremen kan nemlig 
legge seg som en film over 
huden slik at svette ikke kan 
trenge igjennom hinnen og 
frostskader kan oppstå.

Påføring av fet krem bør 
gjøres i god tid før man går 
ut, slik at kremen får tid til å 
trekke inn i huden.  Et godt 

tips er å smøre barna før de 
legger seg om kvelden – for å 
reparere huden dersom barnet 
har vært ute i kulda.

Mange hudleger anbefaler 
Ceridal lipogel som beskytten-
de krem rundt munnen til små 
barn som bruker smukk ute i 
kulden, eller gjerne slikker seg 
rundt munnen. Kremen inne-
holder lite vann og har høyt 
fettinnhold. Men husk også at 
veldig små barn ikke bør være 
lenge ute når gradestokken 
kryper under ti minus.

Rådgivningen

Barneleker i vann
Hei! Jeg har en sønn som 
elsker å bade sammen med 
badelekene sine. På noen av 
disse lekene har vi sett at det 
er kommet svarte  

prikker. Er disse prikkene  
farlige og hvordan kan vi bli 
kvitt dem?

Magnus  

Det kan oppstå kondens mel-
lom vegg og møbel, noe som 
kan gi grobunn for sopp i vegg, 
møbler og klær.

Til slutt: Ikke re opp sengen! 
La dynen ligge slik at pute og 
øvre del av madrassen får 
tørke opp. Dermed «tørker» 
dyna og madrassen etter en 
natts søvn, og midden får 
dårligere levekår.

Rådgivningen

Astma- og Allergiforbundet 
søker hele tiden å tilby våre 
medlemmer gunstige og rele-
vante fordeler. Som medlem 
i Astma- og Allergiforbundet 
får du blant annet: 

- Rabattert opphold på 
Valle Marina, vårt behand-
lingssenter på Gran Canaria.  
- Gode rabatter i vår nettbu-
tikk, www.nettbutikk.naaf.
no, der vi blant annet selger 
hjelpemidler til personer med 
astma og allergi.  
- Du blir prioritert ved hen-
vendelser til vår rådgivnings-
tjeneste.  
- I tillegg får du alle utgavene 
av AstmaAllergi hjem i din 
postkasse.

NAAF har fra 2015 inngått 
et samarbeid med PulsApo-
teket, slik at du som medlem 
får fast 20 % rabatt. Rabatten 
gjelder alle produkter i apo-
teket som ikke er legemidler, 
og du kan benytte den så 
mange ganger du vil. I tillegg 
vil det komme kampanjer 
som gir deg ekstra gode 
priser. Du kan benytte deg 
av rabatten i nettapoteket 
www.pulsapotek.no, og ved 

apotekutsalget på Skøyen  
i Oslo.

PulsApoteket har et stort 
vareutvalg på nett og har 
alt du forventer å finne i 
ditt vanlige apotek. I tillegg 
har PulsApoteket et utvidet 
tilbud av sport- og helse-
produkter som løpetightser, 
brodder og treningsstrikker. 
De fører også et utvalg av 
produkter anbefalt av NAAF.  

Det gis ikke rabatt på lege-
midler.

Når du handler i nettbu-
tikken, er det fremdeles 
de ansatte i apoteket som 
håndterer dine bestillinger. 
På den måten kan du være 
trygg på høy kvalitet, både 
når det gjelder produkter og 
behandling. Du får varene 
sendt direkte hjem til deg  
i diskré forpakning.

Hos PulsApotek på Skøyen  
i Oslo må du vise ditt NAAF-
medlemskort for å få rabat-
ten. 

Ved første kjøp i nettbutik-
ken, send mail til medlem@
naaf.no, eller ring 23 35 35 
35, for å få din rabattkode.

Region Midt har utarbeidet en 
brosjyre som gir en kortfattet 
oversikt over planter og blomster 
som egner seg til bruk i offentlige 
bygg. Bakgrunnen for brosjyren er at 
personer som reagerer på planter og 
blomster skal kunne oppholde seg i 
et offentlig bygg uten å bli syk av for 
eksempel julestjerne. Vi håper bro-
sjyren vil være til hjelp for de som 
har ansvaret for planter og blomster 
i sykehus, kommunale bygg osv.

Brosjyren er sendt ut til alle kom-
muner og sykehus i Norge, og den blir også distribuert  
i NAAFs regioner. Brosjyren kan lastes ned under www.naaf.
no/midt/planter

Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen

Rabatt hos PulsApoteket

Planter og blomster  
i offentlige bygg – ny brosjyre

Nymedlems- fordel:  
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ANNONSEANNONSE

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

Hansjordnesgt 9, 9257 TROMSØ - Tlf. 979 91 550

Colosseumklinikken AS
Fredrikstad

Nygaardsgata 49/51, 1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 24 24

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel

Parkveien 6, 4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Kroken’s
Blikkenslagerservice

Rogneveien 10, 3430 SPIKKESTAD
Tlf. 31 28 06 50 - Mobil 911 30 839

Mesterfarge
Brødr Skolbekken Malerforretning AS

 Knappåsen 35, 2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 949

SF Kino
Stavanger/Sandnes AS

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 07 00

Philips Norge AS
Avd Home Healthcare Solution
 Solheimveien 62, 1473 LØRENSKOG

Tlf. 67 98 01 00

Lungemedisinsk avdeling

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Sivert Nilsens gate 48, 8300 SVOLVÆR
Tlf. 75 40 26 66

Byggmester
Ole M. Johannessen AS
4792 LILLESAND  -  Tlf. 908 25 927

Sola
Regnskapsførerselskap SA

4097 SOLA - Tlf. 51 71 99 30

Stavnem &
Vigrestad AS

Trelasthandel,
stålbjelker og
armeringsjern

4362 VIGRESTAD
Tlf. 51 77 18 80

Philips Norge AS, HHS
Solheimveien 62, 1473 OSLO

Tlf. 67 98 01 00

Quality Airport
Hotel Gardermoen AS

Jessheim Nord, 2067 JESSHEIM
Tlf. 63 92 61 00

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN

Tlf. 924 82 808

Olav Kyrres g. 17, 7030 TRONDHEIM
Tlf. 72 82 98 00

... for et bedre inneklima

Gaular
kommune

gaular.kommune.no
os.hedmark.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

Åfjord
kommune

afjord.kommune.no

Nome
kommune

nome.kommune.no

Sigdal
kommune

sigdal.kommune.no

sveio.kommune.no

Aure
kommune

aure.kommune.nohurum.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

ovre-eiker.kommune.no

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

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

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

meraker.kommune.no

CityMaid HjemmeService AS
Nedre Kalbakken 88, 1081 OSLO

Tlf. 22 32 29 83

vennesla.kommune.no

strand.kommune.no

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE  -  Tlf. 71 21 40 00

E-post: post@himolde.no - www.himolde.no

3864 RAULAND   -   Tlf. 911 24 818

3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00

Teknimek AS
1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 33 20 90

Entreprenør
Sigmund Hvila AS

 3359 EGGEDAL
Tlf. 971 93 703

Notodden
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Radonteknikk
2743 HARESTUA
Tlf. 466 39 196

Knut Langaas AS
3183 HORTEN

Tlf. 33 04 59 87

Martinsen Verktøyog
Plastindustri AS

3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 33 78 59 80

3055 KROKSTADELVA   -   Tlf. 901 22 437

ANONYM
STØTTE

Sigdal
Kjøkken AS

3358 NEDRE EGGEDAL
Tlf. 32 71 40 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 83 16 88

Brødr.
Haugen ANS
1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

Hallingdal
Renovasjon IKS

3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Sarpsborg Snekker
Service AS

1708 SARPSBORG
Tlf. 970 71 990

Isnes
Varmepumper
1710 SARPSBORG

Tlf. 415 75 015

2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Bema AS
4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 29 50

Etto Bygg AS
7011 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 86 00

AMFI Namsos
7800 NAMSOS
Tlf. 74 28 79 88

BL Anlegg AS
4790 LILLESAND
Tlf. 905 90 033

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Elgen
AMFI Steinkjer

Somfy Nordic AB
Norge

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 415 76 639

Norcem Brevik
3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 952 55 850

Malerfirma
Lasse Gundal

2022 GJERDRUM
Tlf. 911 62 436

lasgund@online.no

Flisa
Trykkeri AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 50 60

Tømrer
Morten Rognstad AS

 2335 STANGE
Tlf. 916 46 900

Odal
Regnskapskontor AS

2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 01 14

Block Watne AS
2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

Mirawa
Restaurant
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 98 02

Statoil E6
Berger

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 27 70

AS Miljøbygg
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 13 10 50

Peppes Pizza -
Beitostølen

2953 BEITOSTØLEN
Tlf. 22 22 55 55

Kiwi 020 Dokka
2870 DOKKA

Tlf. 61 11 06 00

Målrettet
Intervensjon AS

2625 FÅBERG
Tlf. 61 01 00 83

Shell Oljesenter
Reidar Beck
& Sønn AS
Tlf. 61 16 34 18

Nils Sund
Boktrykkeri AS
5532 HAUGESUND

Tlf. 52 70 33 70

Marchè Espa
2338 ESPA

Tlf. 62 58 02 27

Båt & Motor
Senteret AS
3186 HORTEN

Tlf. 33 08 30 80

Furnes
Almenning AS
2387 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 17 80

Heimdal
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

Holmestrand
Tlf. 33 09 96 00

Arne Brekke AS
3112 TØNSBERG
Tlf. 33 74 40 10

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Vik
3530 RØYSE

Tlf. 32 15 92 00

RPT
Production AS
4353 KLEPP STASJON

Tlf. 51 78 66 00

Ditt Apotek
Lofoten

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 90 90

Bodø
Bilpleie AS

8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44

Consto AS
8012 BODØ

Tlf. 75 58 52 90

Økonomihuset
Tønsberg AS
3111 TØNSBERG
Tlf. 33 00 37 37

DekkTeam
Sandefjord

3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 08 10

Alfa
Lagerhotell AS
4638 KRISTIANSAND S

Tlf. 906 19 616

Østerhus
Elektro AS

4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 50 80

Ditt apotek
Trekanten Apotek AS

8008 BODØ
Tlf. 75 55 10 70

Egil Bringsverd
Eftf VVS AS
4825 ARENDAL
Tlf. 37 09 76 81

Elektrotema
Agder AS

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 00

ØMI AS
4050 SOLA

Tlf. 51 69 29 00

Vitusapotek
Odden

4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 27 50

Felleskjøpet
Haugesund

5537 HAUGESUND
Tlf. 52 70 54 70

Mesterhus
SI Bygg AS
4360 VARHAUG
Tlf. 51 79 18 80

Rørlegger
Trygve Myrer AS

2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

2818 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Hammerfest
Parkering KF

9615 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 32 28

Lundvoll
Maskinstasjon AS
 9060 LYNGSEIDET

Tlf. 906 59 786

Pedersen
Brøyting AS
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

Nor-Bygg AS
9007 TROMSØ
Tlf. 77 69 88 50

4367 NÆRBØ
Tlf. 51 43 35 22

Anton
Amundsen AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 13 94

Brødrene
Dahl

 6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 52 65

Apotek 1 Askim
1830 ASKIM

Tlf. 69 84 41 40

Norsk
Helseinformatikk AS
 7048 TRONDHEIM

Tlf. 73 89 47 50

Tlf. 03070

Andreas Bottolfs
Verksted AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Brungot’s
Minimaskiner

6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

Hadeland
Maskindrift AS

2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Murstad
Entreprenør Service

3678 NOTODDEN
Tlf. 418 84 000

Vetlesen Stillas as
 3716 SKIEN

Tlf. 35 91 40 50

Tinn Energi AS
3660 RJUKAN

Tlf. 35 08 09 00

Peder
Eiendom AS

1640 RÅDE
Tlf. 69 28 53 64

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Follo
1406 SKI

Tlf. 64 97 78 00

3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 50 00

Elcom AS
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 39 33

3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Centrum Bil DA
 4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

NorthSea
Terminal AS

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 87 90

3730 SKIEN
Tlf. 452 66 633

Midt-Telemark
Regnskap AS

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 00 90

Lidalen
Grustak AS

3677 NOTODDEN
Tlf. 35 02 55 60

Høyanger
Bil A/S

5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

1401 SKI
Tlf. 64 91 57 00

Thorsteinsen
Transport

1408 KRÅKSTAD
Tlf. 934 06 670

Thon
Gardermoen AS

 0106 OSLO
Tlf. 63 92 94 20

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60
www.fiskenett.no

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Autosalg
Jessheim AS
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 94 77 80

Mjøndalen
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 75 04

Kalstad
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 91 80

Uno-X Romerike
Elstad Transport

2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

1541 VESTBY
Tlf. 64 98 60 00

Tlf. 32 08 71 00

GK Norge AS
avd Notodden
 3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 58 50

9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 00

Bø Auto AS
 3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 02 75

Nord Marin A/S
3735 SKIEN

Tlf. 35 59 72 22

Vianor AS
avd Notodden
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 08 46

Norsk Hussopp
Forsikring
 1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

Skaustua
Omsorg AS
1860 TRØGSTAD
Tlf. 479 03 196

Vitengarden
 4367 NÆRBØ
Tlf. 51 79 94 20

Rema 1000
Hammerfest

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 29 85

Fageråsen
Fritid AS
2420 TRYSIL

Tlf. 62 45 00 45

Emil Solbakken AS
 2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

Låsgruppen AS
2816GJØVIK

Tlf. 61 14 56 00

Joker Eidsfjord
8415 SORTLAND
Tlf. 76 12 68 70

ANONYM
STØTTE
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30-årsjubileum. Oddny Høgalmen, 
fortsatt aktiv tillitsvalgt i Ringsaker 
storlag, ble valgt inn i det første 
interimstyret for Hedmark fylkeslag 
23. august 1984.

Sarpsborg lokallag avholdt sitt 
årlige julemøte i desember 
2014. Her ble det som vanlig 
servert julemat med hjemme-
laget riskrem til dessert. Det 

ble satt ny rekord med over 
60 medlemmer, som alle ble 
gode og mette etter en hygge-
lig kveld.

Ringerike og Jevnaker Astma- 
og Allergiforening har siden 
2004 invitert til juleverksted
på Haugvang første tirsdag i 
desember. Det har vært et po-
pulært arrangement i mange 
år, derfor var det veldig hyg-
gelig at så mange møtte opp 
også i år. Vi var totalt cirka 40 
fremmøtte, deriblant 24 barn.

Det ble bakt pepperkaker, 
laget julepynt og julegaver. 
Mange laget fine dekorasjo-
ner. Opplegget var tilpasset 

forskjellige aldersklasser. 
Vi serverte pølser, saft og 
kaffe og smakte på baksten 
til barna. Det som ble igjen 
av pepperkakene ble fordelt 
på barna og tatt med hjem. 
Nissen kom også besøk og 
ble møtt med sangen «På 
låven sitter nissen», og han 
hadde selvfølgelig med poser 
til  alle barna.

Vi takker alle for en hyggelig 
førjulskveld!

Wenche

I forbindelse med innmel-
ding i NAAF før jul ble tre 
heldige personer trukket 
ut som vinnere av Apple-
produkter. En av dem var 
Christian Victor Peder-
sen (bildet). Han var 
strålende fornøyd med 
sin nye iPhone 6. Bente 
Kvasnes Juvet vant også 
en iPhone 6, mens Agnes 
Zylla Lein vant iPad.

Vi gratulerer vinnerne 
og ønsker alle velkom-
men som medlemmer i 
Norges Astma- og Allergi-
forbund!

Prosjektet har vært en vide-
reføring av suksessprosjektet 
«Heis bestemor i furua» 
og har bestått av turdager 
kombinert med trimopplegg 
og faglig veiledning i Fred-
rikstadmarka for eldre med 
kols. Med på turene har vært 
lungesykepleier og andre 
fagpersoner som har stilt opp 
med veiledning og kunnskaps-
formidling om kols. Målet har 
vært å gi deltakerne bedre 
helse og livskvalitet.

– Opplegget var tenkt 
som et lavterskeltilbud som 
kunne passe mange. Trim og 
trening er et viktig element i 
rehabilitering av kolspasienter 
og regionen har fått mange 
henvendelser om mulig mest-
ringshjelp for eldre personer 
med kols. Noe som kunne få 
dem opp av sofaen, forteller 
Mona M. Marthinussen, pro-

sjektleder og sekretær i NAAF 
region Østfold. 

I løpet av ti samlinger 
fordelt på vår og høst 2014 
har en gruppe på totalt 20 
deltakere trent styrke og pus-
teteknikker samtidig som de 
har kommet seg ut i trivelige 
turomgivelser. Faglig ressurs-
person og rådgiver har vært 
lungesykepleier Hanne F. Lars-
sen ved Moss sykehus.

– Vi ser at det å «slå flere 
fluer i en smekk», mosjon i tri-
velig og trygge omgivelser og, 
samtidig som man møter an-
dre med mange av de samme 
utfordringene, har vært en 
kjempesuksess. Det viktigste 
er at mange av deltakere har 
tatt tak i sine helseutfordrin-
ger etter at de har deltatt i 
prosjektet. Det har gitt dem 
ny og lærerik kunnskap og 
motivasjon til å oppsøke re-

habiliteringssentre og kanskje 
bytte til andre medisiner 
som fungerer bedre for den 
enkelte. Flere har meldt at de 
nå har begynt å trimme mer 
eller sluttet å røyke, og mange 
har fått nye turkamerater, 
forteller Marthinussen.

Også Østfold-helsa i fylkes-
kommunen har vært tilknyttet 
prosjektet som samarbeids-
partnere.

– Tanken er jo at de kanskje 
kan videreføre tilbudet etter 
prosjektperioden som et fast 
tilbud til en gruppe kronisk 
lungesyke som har manglet et 
lavterskeltilbud, sier Marthi-
nussen.

Prosjektet «Heis Bestefar i 
grana» har vært støttet med 
midler fra Extra-stiftelsen.

Ringsaker storlag har et Ex-
traStiftelsesprosjekt: Aktivitet 
i bassenget, som foregår på 
Ankerskogen i Hamar. Siste 
gang før jul var det nisseluer 
i bassenget og sosialt i kan-
tina på Ankerskogen. Leder i 

Ringsaker storlag takker alle 
som har deltatt på vannspin-
ning i høst. Det har vært 
moro. Velkommen til fortset-
telsen i 2015!

Anne E. Wagner, leder

RINGERIKE

RINGSAKER

SARPSBORG

Godt besøkt juleverksted Region Hedmark fyller 30 år

Juleavslutning i bassenget

Region Hedmark kunne i høst 
se tilbake på 30 års virk-
somhet som et selvstendig 
fylkeslag i Norges Astma- og 
Allergiforbund. Det var etter 
at fylkeslaget Hedmark/Opp-
land så behovet for å skille 
lag på grunn av etableringen 
stadig flere lokalforeninger i 
de to fylkene. Fylkeslaget ble 
formelt stiftet 29. oktober 
1984. 

Oppmøterekord. Over 60 medlemmer hadde samlet seg til julemøte  
i regi av Sarpsborg lokallag.  

Rekordstort oppmøte til julemøte

HEDMARK

Gratulerer til Grete 70 år! 
NAAF region Østfold og alle lokal-
lagene i Østfold vil gratulere Grete 
Nyquist med hennes 70-årsdag som 
var den 17. desember 2014. Grete  
Nyquist er regionleder i region Øst-
fold og lokallagsleder i Halden lokal-
lag. Hun har gjort og gjør fortsatt en 
enestående god jobb for NAAF.  
Vi ønsker henne masse lykke til videre i årene som  
kommer.  De beste ønsker og hilsener fra oss i Østfold. 

Heldige  
vinnere

Har gitt pågangsmot og livsglede
FREDRIKSTAD

Gjennom prosjektet «Heis bestefar i grana» har tur og trim i Fredrik-
stadmarka gitt pågangsmot og livsglede blant en gruppe kronisk lungesyke.

Tekst: Nina Brun Foto: Mona Marthinussen

Matpause. Samling om tur og trim i Fredrikstadmarka har gitt en gruppe kronisk lungesyke ny motivasjon 
og kunnskap om egen helse.

På grunn av innsparin-
ger i Eidsvoll kommune 
vil Råholt bad bli renset 
med klor i stedet for det 
klorfrie rensemiddelet 
PoolSan. Øvre Romerike 
storlag av Astma- og Al-
lergiforbund reagerer 
kraftig på at kommune-
styret nå har vedtatt å 
bruke klor i bassenget. 
Den årlige innsparingen 
er beregnet til 400.000 
kroner ved å benytte 
klor i stedet for PoolSan. 
Lokallagsleder Solveig 
Pleym sier til Romerikes 
Blad at hun tror bassen-
get vil miste kunder ved å 
gå over til klor. 

Råholt bad  
får klorvann
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KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i AA nr. 5, side 58.

Slik svarer du:

Løsningen på kryssordet i AA nr 6 2014 finner du på side 58.

Svarfrist: 25. mars 2015

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter: 
 SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2025. Kr 3,-pr melding.
 Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.

Vinn!
Få en mobil- 

holder til arm 
og en power-

bank!Mange sliter med eksem, tilhørende kløe og ubehag på hendene sine. 
De myke hanskene fra Granberg vil hindre en i å klø direkte på eksem/sår, og 
bidra til at krem i området som behandles blir værende lengre.

Vi har jobbet spesielt med å utvikle hansker som skal ha god passform for 
barn, og tilbyr derfor hanskene i fem barnestørrelser. Dette for at barnet skal 
oppleve så få ulemper som mulig ved å bruke hanskene ved lek og andre 
aktiviteter, eller i løpet av natten.

Hanskene er laget av helse- og miljøvennlig, biologisk nedbrytbar bambus. 
De kan vaskes på 60 °C og vil beholde sine gode egenskaper vask etter vask.

Helsevennlige ››

Art. 110.0155 (barn)
      110.0160 (XS-XL)www.granberg.no

www.granberg.no

EKSEMHANSKER.

ENJOs Støvmopp, Gulvmopp universal og Gulvmopp 
grovrent anbefales nå av Astma- og allergiforbundet. 

ENJO har utviklet et innovativt rengjøringssystem bestående av kun fi ber 
og vann. Våre produkter er e� ektive og enkle i bruk, samtidig gir de deg en 
helsegevinst ved å gå over til et kjemikaliefritt renhold.

Vi har produkter til alle typer rengjøringsoppgaver i huset, til bilen og til båten. 
ENJO har også en egen hudpleieserie.  

Vil du vite mer, se www.enjo.no

Kjemikaliefritt hjem 
– helt rent, helt naturlig

ANBEFALT AV
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• HEDMARK, RINGSAKER: Ringsaker 
Storlag avholder årsmøte 10. februar 
klokka 18.00. Sted: Kantina på kom-
munebygget, Brumunddal. 

• HEDMARK, ELVERUM: Elverum og 
omegn AAF avholder årsmøte 26. 
februar kl. 18.00. Sted: Skogveien Akti-
vitetsbygg, Skogveien 16, Elverum.

• HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal 
AAF avholder årsmøte  24. februar 
kl. 19.00. Sted: Langelandshjemmet, 
Kongsvinger.

• HEDMARK SOLØR: Solør AAF av-
holder årsmøte  18. februar kl. 18.30. 
Sted: Victoria Hotel, Flisa.

• MIDT, NORD-TRØNDELAG: Årsmøte 
fredag 27. februar kl. 19.00 ved Arken, 
Sykehuset Levanger. For mer informa-
sjon se www.naaf.no/aarsmoter-midt 

• MIDT, SØR-TRØNDELAG: Årsmøte 
mandag 23. februar kl 18.00 ved 
Sandmoen kro, Trondheim. For 
mer informasjon se www.naaf.no/
aarsmoter-midt

• MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Års-
møte torsdag 26. februar på NAAFs 
kontor i Ålesund. For mer informasjon 
se www.naaf.no/aarsmoter-midt

• MIDT: Årsmøte i regionen lørdag 
21. mars på Tingvoll Fjordhotell. For 
mer informasjon se www.naaf.no/
aarsmoter-midt

• NORD, TROMS OG FINNMARK: 
Lokalforeninger og storlag i Troms 
og Finnmark innkaller til årsmøter på 
naaf.no/nord. Årsmøtene gjennom-
føres i løpet av januar/februar 2015. 

• NORD: NAAF Region Nord avholder 
sitt årsmøte i Tromsø 22. mars 2015. 
Les mer på www.naaf.no/nord om 
tid og sted for årsmøtene samt frister 
for å melde inn saker. 

• OPPLAND, VEST OPPLAND: 
Årsmøte 17. februar 2015 kl. 1830 på 
Milano, Dokka.

• OPPLAND, LILLEHAMMER OG OM-
EGN: Årsmøte 2 mars 2015 kl. 18.00, 
Hvelvet på Lillehammer. 

• OSLO OG AKERSHUS, GRORUD-
DALEN: Årsmøte 2015 avholdes 
mandag 23. februar kl. 18.00 i 
Brobekkveien 53 (Brobekkveien 
eldresenteret)    

• OSLO OG AKERSHUS, FOLLO: 
Follo storlag avholder årsmøte 2015 
onsdag 11. februar kl. 18.30 i Vestby 
Prestegård, Kirkeveien 15, Vestby.

• VEST: Kontakt region.vest@naaf.no 
for info om når det enkelte lokallag/
storlag avholder årsmøte.

• ØSTAFJELLS, REGION ØSTAFJELLS: 
Årsmøtet avholdes torsdag 19. mars 
kl.18.00 på Vardar, Øvre Eikervei 14, 
Drammen. 
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG 
OMEGN AAF: Årsmøtet avholdes 
torsdag 12. februar kl.18.30 på Vardar,  
Øvre Eikervei 14, Drammen.

Årsmøter

NAAFS LOKALKALENDER

Husk å  

oppgi din epost- 

adresse til ditt regions-

kontor, så når vi  

deg lettere med  

informasjon. 

NAAFS LOKALKALENDER
Har du lyst til å være aktiv for 

NAAF, enten som bruker-

representant i en lokalforening, 

som frivillig på stand eller andre 

aktiviteter? Ta kontakt med 

regionskontoret, vi trenger DEG!

▪ REGION AGDER
 Telefon: 94 87 21 07
 E-post: region.agder@naaf.no 
 Nettside: www.naaf.no/agder 

▪ REGION HEDMARK
 Telefon: 62 42 61 62
 Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15. 
 Regionssekretær: Gunn Rauken. 
 E-post: region.hedmark@naaf.no
 Nettside: www.naaf.no/hedmark 

▪ REGION MIDT, MØRE OG ROMSDAL
 Telefon: 47 36 24 18
 Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund.
 Kontortid: Tirsdag/torsdag kl. 9-15, 
 fredag kl. 11-15
 Regionssekretær: Monica Dalseth
 E-post: monica.dalseth@naaf.no
 Nettside: www.naaf.no/midt

▪ REGION MIDT, SØR-TRØNDELAG
 Telefon: 72 83 10 04/92 28 71 46
 Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu. 
 Besøksadresse: Amunddalsveien 303, 
 7541 Klæbu
 Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
 Regionssekretær: Gina Strøm
 E-post: gina.strom@naaf.no 
 Nettside: www.naaf.no/midt 

▪ REGION MIDT, NORD-TRØNDELAG
 Henvendelser fra medlemmer betjenes  
 ved kontorene i Ålesund og Klæbu.

▪ REGION NORD: TROMS/FINNMARK 
 Telefon: 91 91 64 10. 
 Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
 Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta. 
 Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen. 
 E-post: region.nord@naaf.no.  
 Nettside: www.naaf.no/nord

▪ REGION NORDLAND
 Telefon: 95 55 26 90. 
 Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00–15.00.
 Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
 Regionssekretær: Anna Cecilie Jentoft. 
 E-post: anna.cecilie.jentoft@naaf.no. 
 Nettside: www.naaf.no/nordland

▪ REGION OPPLAND
 Telefon: 62 42 61 62 /95 84 51 43. 
 Kontortid: De fleste ukedager kl. 9-15. 
 Regionssekretær: Tove Kristin Løkken. 
 E-post: region.oppland@naaf.no 
 Nettside: www.naaf.no/oppland

▪  REGION OSLO OG AKERSHUS
 Telefon: 23 35 35 35. 
 Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
 E-post: osloogakershus@naaf.no
 Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

▪  REGION VEST
 Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
 Regionssekretær: Hildur Østbø. 
 E-post: region.vest@naaf.no. 
 Nettside: www.naaf.no/vest

▪  REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD
 Telefon: 32 83 69 10 
 Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker,  
 mandag og onsdag i oddetallsuker.
 Regionssekretær: Mona H. Larsen,  
 Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
 3005 Drammen
 E-post: mona.larsen@naaf.no. 
 Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪  REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK
 Telefon: 35 52 15 00
 Kontortid: Tirsdag/ons/tors i partallsuker,  
 tirsdag og torsdag i oddetallsuker
 Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
 Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
 E-post: eli.mathea.olsen@naaf.no. 
 Nettside: www.naaf.no/ostafjells 

▪  REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD
 Telefon: 33 06 39 50 
 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8-15.
 Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
 Regionssekretær: Ellen Sørby
 E-post: ellen.sorby@naaf.no. 
 Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪  REGION ØSTFOLD
 Telefon: 92 27 82 20. 
 Kontortid: Mandag-fredag kl. 08-15.45. 
 Adresse: Ilaveien 97, 1605 Fredrikstad
 Regionssekretær: Mona L. Marthinussen. 
 E-post: monam@naaf.no eller  
 region.ostfold@naaf.no 
 Nettside: www.naaf.no/ostfold

▪  VALLE MARINA
 Det Norske Helsesenter, Calle Bjorn Lyng 
 Adresse: 2 E-35120, Arguineguin Gran  
 Canaria. 
 Telefon: (00 34) 928 150 222
 E-post: naaf_gc@hotmail.com
 Nettside: www.naaf.no/vallemarina

▪  NORGES ASTMA- OG 
 ALLERGIFORBUND
 Postadresse: Postboks 6764,  
 St. Olavs plass, 0130 Oslo.  
 Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 
 0166 Oslo
 Telefon: 23 35 35 35
 Faks 23 35 35 30
 E-post: naaf@naaf.no
 Nettside: www.naaf.no

KONTAKT DITT REGIONSKONTOR

Oversikt over forbundsstyret og ansatte 
finner du på www.naaf.no/om_naaf. 

Ønsker du å motta informasjon fra din 
region, trenger vi din e-post. Send en 
mail til det kontoret du tilhører, så leg-
ger de deg inn i mailinglisten sin.

Husk at du kan følge nyheter fra din 
region på facebook. De fleste regioner 
og også noen lokalforeninger har egne 
facebooksider.

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

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

Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og registrere ditt 

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

• HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal 
AAF ønsker berørte og pårørende 
til vår gruppe velkommen til å 
besøke Brukerkontoret på Sykehuset, 
Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson 
er å treffe den 5. februar i fra kl. 17.00-
19.00. Her har du/dere mulighet til 
å få informasjon, brosjyrer og til å få 
snakke med andre. Vel møtt. 

• OPPLAND, GAUSDAL:  Informasjons-
møte og stand: Granheim Lunge-
sykehus, kl. 16.30–17.30. Mandag 2. 
februar, mandag 2. mars og mandag 
4. mai.

• OPPLAND, LILLEHAMMER: Du 
treffer oss på Brukerkontoret på Lil-
lehammer, kl.12.00–15.00: Mandag 2. 
februar, mandag 2. mars og mandag 
4. mai. Stikk innom for gode råd og 
en hyggelig prat!

• OPPLAND: Region Oppland har 
dratt i gang en lokal vervekampanje 
– Medlemmer i Vest Oppland AAF 
og Lillehammer og omegn AAF 
oppfordres til å hjelpe oss og få flere 
medlemmer. Hovedpremien er spon-
set av Hunderfossen Hotell og Resort. 
En heldig familie får en overnatting, 
middag og inngang i parken. Les 
mer på våre nettsider www.naaf.no/
oppland eller ring regionskontoret.

• NORD, TROMS OG FINNMARK: 
Vafler for alle i Troms og Finnmark  – 
blir du med ? På den internasjonale 
vaffeldagen 25. mars 2015 vil NAAF 
Region Nord med hjelp av frivillige 
rundt om i Troms og Finnmark ser-
vere vafler uten egg, melk og gluten. 
Dersom noen har lyst å stå på stand 
denne dagen og steke vafler sammen 
med representanter fra NAAF, kontakt 
regionssekretær Anne-Kari Isaksen, 
tlf. 91916410, epost: region.nord@
naaf.no.  
Følg med på facebook.com/naafnord 
hvor du kan spise vafler denne dagen.  
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

• VEST: Sett av helgen 13.–15. novem-
ber 2015, blir det medlemshelg på 
Stemnestaden leirsted, som ligger 
like utenfor Haugesund. For mer info: 
region.vest@naaf.no 

Informasjon ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN 
AAF: Foreldre / Barn samlinger for 
gruppen 0 – 5 år. Siste lørdag i måne-
den. For mer informasjon, kontakt Cath-
rine Finnebraaten tlf: 481 29 500. 
 

• OSLO OG AKERSHUS,  
GRORUDDALEN: Formiddagstref-
fen har møte mandag 16. februar kl. 
12.00–14.30 og mandag 16. mars i Gref-
senveien 28. Kontakt Bjørg Simonsen, 
tlf: 22 64 35 05/988 408 74, eller e-post: 
bjorg.simonsen@live.no, eller Ivar  
Stubberud, tlf: 22 25 09 67 / 988 21 902. 
Se også www.gaaf.no

• ØSTAFJELLS, DRAMMEN:  
1. lørdag i måneden er det kafétreff  i 
Drammen og omegn AAF kl. 12.00 på 
East Lake restaurant i Drammen.  Like-
mann er til stede.  Henvendelse: Grete 
Wang Vines tlf: 915 86 926. 
Drammen og omegn AAF fyller 50 år 
16. september 2015. Jubileumsfest 
på Lampeland Hotel lørdag 19.sept. 
kl.18.00. Bindende påmelding. Pris 
kr.100,- Påmelding til Grete W Vines på 
e-post grete.wang.vines@ebnett.no,   
tlf: 91 58 69 26 Påmeldingsfrist 10. mai.

• ØSTAFJELLS, TELEMARK: Torsdag 19. 
mars kl.17.00 blir det seniortreff i Tele-
mark storlag i Blekebakkveien 1, Skien. 

Medlemsmøter

 

• HEDMARK, GRANHEIM: Mestrings-
kurs for lungesyke, kols og astma. 
Granheim Lungesykehus SI arrangerer 
kurset over to dager, den 13. og 20. 
mars kl. 1030-15.00. Påmelding via 
fastlege til Granheim Lungesykehus.  
Søknadsfrist 3. mars.  Eventuelle 
spørsmål kan rettes til: Hilde Bryhn på 
tlf: 61 11 73 06. 

• ØSTAFJELLS: Astmakurs. Sted: LMS – 
Skien, Sykehuset i Skien. Tid: Torsdag 
12 .februar kl.16.00-18.00 og torsdag 
26.febr.kl.16.00-18.00.Påmelding til 
LMS Skien tlf: 35 00 43 44.

• ØSTAFJELLS: Astmakurs for foreldre 
og pårørende fra Vestfold, Telemark 
og Buskerud 
Sted: Sykehuset i Tønsberg. Tid: 
Mandag 9. mars kl. 08.30 – 15.30 
Påmelding: Til LMS tlf: 33 03 82 31 
 innen 28. februar.

• ØSTAFJELLS: Familiekurs på Quality 
Grand Hotel på Kongsberg 13.- 15. 
mars 2015 
Temaer: KOLS, Astma, Allergi, 
Eksem og Barn og Inneklima. Gode 
foredragsholdere. Ungdommene tar 
vi med i slalombakkene. De minste er 
med oss på lekerommet mens fore-
drag pågår.  Kontakt regionskontoret i 
Buskerud for mer info. tlf: 32 83 69 10 
/ 92 08 08 63.

• VEST, STAVANGER: Stavanger og 
Sandnes og omegn AAF inviterer til 
tema Matallergi og Matlaging torsdag 
26. februar kl. 19.00–22.00.  Teoridel/
Erfaringsutveksling kl. 22.00. Sted: 
FFI-senteret, Kvalabergveien 21, 
Stavanger. 
Praktisk del: torsdag 5. mars kl. 
18.00 – 21.00 Sted: Øvre Stokkavei 
19, Stavanger. Hilde Brenne Rugås 
vil «kokkelere» sammen med dere. 
Hun har mange års erfaring med 
matlaging uten bruk av de vanligste 
allergenene. Driver Allergikokken og 
har fått mye kunnskap med seg etter 
flere innleggelser på Voksentoppen, 
www.allergikokken.no/. Pris kr 350 for 
medl. Kr 1 100 for andre. Begrenset 
antall plasser. Påmelding sendes: 
region.vest@naaf.no

• ØSTFOLD: Matkurs. Praktisk mat-
laging og teoretisk matallergikurs i 
løpet av vår/ sommer 2015. Kurset 
passer for voksne som kan lage mat 
selv men har selvsagt nytteverdi for 
alle i familien dersom mor/far har lært 
noe nytt og spennende! For informa-
sjon ta kontakt med regionssekretær, 
Mona L. Marthinussen, tlf: 922 78 220 
eller på e-post: monam@naaf.no eller 
region.ostfold@naaf.no. Prosjektet 
finansieres av Ekstra-Stiftelsen 

Fagdager/kurs

• ØSTAFJELLS, RINERIKE OG JEVNAK-
ER AAF: Årsmøtet avholdes torsdag 
5. mars kl.18.30 i FFO lokalene.

• ØSTAFJELLS, HALLINGDAL AAF: 
Årsmøtet avholdes torsdag 12.fe-
bruar kl.17.00 i Kårstugu på Ål bu og 
behandlingssenter.

• ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG 
OMEGN AAF: Årsmøtet avholdes 
onsdag 11. februar kl.19.00 på 
Midtløkken.

• ØSTAFJELLS, SANDEFJORD AAF: 
Årsmøtet avholdes mandag 16.fe-
bruar kl.18.30 på Forsmannsenteret i 
Sandefjord.

• ØSTAFJELLS, LARVIK OG OMEGN 
AAF: Årsmøtet avholdes tirsdag 
17. februar kl.18.00 på Bøkeskogen 
Eldresenter.

• ØSTAFJELLS, NORDRE VESTFOLD 
AAF: Årsmøtet avholdes onsdag 
11. februar kl.18.30 på Holmestrand 
hotell.

• ØSTAFJELLS, HORTEN AAF: Årsmø-
tet avholdes i februar. Dato er ikke 
fastsatt.

• ØSTAFJELLS, TELEMARK STORLAG: 
Årsmøtet avholdes mandag 2. 
februar 2015 kl.18.30 på kontoret i 
Blekebakkveien 1, Skien. 
 

• HEDMARK, RINGSAKER: Ringsaker 
storlag arrangerer medlemstur til 
Hunderfossen vinterpark den 28. 
februar til 1. mars. For nærmere 
informasjon ta kontakt med leder i 
Ringsaker storlag: Anne Wagner, tlf: 
970 31 197 eller e-post: aejevnak@
hotmail.com. 

• MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chi. 
Ørsta/Volda: Lisbeth Svendsen Søvik. 
E-post soevikl@hotmail.com eller tlf: 
930 41 964. For mer informasjon se 
http://www.naaf.no/taichi 

• MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Ski-
grupper. Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset. 
Tlf: 413 11 458. Skodje/Engesetdal: 
Jarle Ekroll, e-post: jarleekroll@gmail.
com eller tlf: 977 25 678. For mer 

Fritidsaktiviteter

informasjon se http://www.naaf.no/
skigrupper

• NORD, ALTA: Sarves Alta Alpinsen-
ter – medlemmer får 25 % rabatt 
på dagskort og 15 % rabatt for 
sesongkort. 

• NORD, SØR-VARANGER: Medlem-
mer kan benytte kort i Sandnes-
bakken (gratis), Ta med gyldig 
medlemsbevis. Mer info: Toril Synøve 
Millehaugen, tlf: 408 79 417, e-post: 
naafsv@hotmail.com

• NORD, HARSTAD: Gjennomfø-
rer faste aktiviteter som klatring, 
bowling samt bading i Grottebadet, 
følg på på facebook: facebook.com/
HarstadOgOmengStorlagAvNaaf

• OPPLAND, HAFJELL: Region 
Oppland, Vest Oppland AAF og 
Lillehammer og omegn AAF inviterer 
til drømmedag på Hafjell, søndag 8 
mars 2015. Vi tilbyr kursing og bruk 
av alle bakkens fasiliteter. For mer 
informasjon kontakt regionskontoret.  
 

• HEDMARK, HAMAR: Gratis trenings-
tilbud for voksne medlemmer over 
18 år, vannspinning i Ankerskogen 
svømmehall, Hamar med instruktør. 
Startdato er 18. august, kl. 15.45- 
16-45. Tilbudet er hver mandag i 
14 uker. Ledige plasser, ta kontakt 
med leder i Ringsaker storlag: Anne 
Wagner, tlf: 970 31 197 eller e-post: 
aejevnak@hotmail.com for nærmere 
informasjon. 

• NORD, ALTA: Medlemmer får 50 
% rabatt på timer i Alta Helsebad. 
Medlemskort med kvittering må 
fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen, 
tlf: 917 26 628.

• NORD, BARDUFOSS: Familiesvøm-
ming i Polarbadet første søndag i 
hver måned. 
Kontaktperson: Maja Utmo, tlf: 
994 13 158, e-post: maja_k89@
hotmail.com eller Svein Myrlund, tlf: 
991 09 090, e-post: smyrl@online.no

• NORD, HAMMERFEST: Medlemmer 

Svømming

Region Nord markerer den internasjonale vaffeldagen. Vafler for alle, uten egg, melk og gluten i Finnmark og Troms 25. mars.Lyst til å bli med på stand? Kontakt oss på tlf: 91 91 64 10 eller e-post: region.nord@naaf.no

Temadag om matallergi og matlaging torsdag 26. februar og 5. mars i Sta-vanger. Allergikokken deler av sine erfaringer. Les mer under «Fagdager» VEST, SANDNES OG STAVANGER 
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Vinner av kryssord i AA 5:  
Svein A. Severinsen, Ivar Aasensgate 39,  
6005 Ålesund. Gatulerer!

Ønsker du en likeperson å snakke med? 

Ta kontakt med regionskontoret, som 

formidler kontakt med rett likeperson for 

ditt behov. 

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA 6

E A E
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S E E S U G R E I E
T O L L M

S Å S K I S P O R
A S A L S P A O

H I L S O P A K T E
K A K A O K A T S T I R O K K E

T A F F E L U R A R A R A T U L F
E V A G A L E I Ø Y M T E R U
N S G R A S R Y K E E L V I S

R E G I M E K R E T O N G S V
J I N F O O G R L E K S E M

T R E E T O S E E S P R I T V R I
I N N T A R M O L L A P A T I L
A N E R E N R U N D E J L I
L O B E L E T E I D P A R A T

M Ø Y I S T A P R Å E N S
U F S G Å K U T A S S E Ø G

I K L E E S S C K R I S T E N
N J A H E R K T H A I S E I L E
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E R M E T Å K E N O M I N A T I V
S E E N D E K I V N A T R E K E

Her finner  

du de riktige  

ordene fra kryss-

ordet i forrige 

Astma Allergi

får 50 % rabatt på klippekort som 
kan benyttes i Sanitetsbadet, Isbjørn-
hallen og Breidablikkhallen. Kortene 
kjøptes i Sanitetsbadet.

• NORD, KÅFJORD: Svømmetrening 
i Birtavarre Røde Kors-bassenget, 
mandager fra kl. 17.00-18.00 (par-
tallsuker). Kontakt Klemet Anders 
Sara, tlf: 414 08 546, e-post: klemet.
anders.sara@nrk.no

• NORD, PORSANGER: Time i varme-
bassenget, oppstart 18. januar 2015 
kl. 19.00. Timen er annenhver søndag 
(oddetallsuker) ut mars måned.  Pris: 
kr 20/fra 3 familiemedlemmer: kr. 50.

• NORD, SØR-VARANGER: Medlem-
mer kan benytte kort i Barentsba-
det (gratis), Mer info: Toril Synøve 
Millehaugen, tlf: 408 79 417, e-post: 
naafsv@hotmail.com

• NORD, TROMSØ: Familiebad ved 
St. Elisabeth Hotell og Helsehus 
søndager fra kl. 16-17.00.  Voksenbad 
hver første søndag i hver mnd. fra 
kl. 1700-18.00. Egenandel kr 25 pr. 
person, maks. kr 100 pr. familie. Med-
lemmene får rabatt ved å vise frem 
medlemskort med kvitteringsoblat. 
Andre kan delta dersom ledige plas-
ser, de betaler satsene til St. Elisabeth 
Hotell og Helsehus. 

• OSLO OG AKERSHUS, SØRUM: 
Svømmetilbud på Sørvald Sykehjem 
for medlemmer i Nedre Romerike 
Storlag. Du får tildelt en fast badetid, 
som gjelder inntil du sier den opp. 
Pris kr 25 pr. pers pr, time. Påmelding 
til kontaktperson Ståle Hansen, 
tlf:  951 05 656 eller stale.hansen@
dbschenker.com

• OSLO OG AKERSHUS, ØVRE 
ROMERIKE: Svømming for barn/
barnefamilier (medlemmer) hver 
lørdag kl. 12.00 - 14.00 (ikke i påsken) 
på Gjestad, Dølivegen 3, Jessheim. 
Voksne kr. 40, barn kr. 20. 
Trening i Råholt Bad/terapibas-
senget for personer med astma og 
kols tirsdager kl. 11.00 - 12.00 og 
torsdager kl. 09.00 - 10.00. Vi har 
ledige plasser. Er du interessert, så ta 
kontakt med Solveig på tlf: 416 91 
490 for info og påmelding.

• VEST, BERGEN: Medlemmer som 
kan vise frem medlemskort med 
kvittering for 2015, kan bade gratis 
og ta med en ekstra person pr. med-
lemskort i følgende svømmehaller: 
Askøyhallen, Stemmemyren, Åstveit-
hallen og  Slåtthaughallen. Navn og 
medlemsnummer blir notert på en 
liste som ligger der. Se for åpnings-
tider til hallene under www.bergen.
kommune.no/tjenestetilbud/

• VEST, SANDNES: Bading. Varatun 
helsebasseng fredag kl. 19.30 – 
20.30. Nye «badende», både voksne 
og barn er hjertelig velkomne. Kon-
takt region.vest@naaf.no for mer info

• ØSTAFJELLS: Bading på Quality Re-
sort Skjærgården, Langesund for alle 
NAAF-medlemmer i Norge. 3,5 time 
for barn, 3–15 år kr. 80. Voksne kr 100. 
Ta med medlemskort. Det holder at 
én i familien er medlem, så blir det 
rabatt for alle. 
ØSTAFJELLS, LARVIK: Svømming i 
varmtvannsbassenget på Kysthospi-
talet i Stavern hver onsdag kl. 18.00 
– 19.00.  Det er bare å møte opp, 
medlemmer betaler halv pris.  Gratis 
for barn.  Følger skolens ferier. Tlf: 
leder Finn Halvorsen 33 18 42 08. 
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Gratis 
bading for medlemmer over 16 år i 
varmtvannsbasseng og anledning 
til bruk av vanlig basseng i Svøm-
mehallen i Bugården hver tirsdag 
kl. 14.45–16.00. Påmelding, tlf: 33 
47 29 29.

• ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG  
OMEGN: Trening i basseng for 
medlemmer i Drammens badet på 
tirsdag, onsdag og fredag i sam-
arbeid med Drammen og omegn 
revmatikerforening. Ta kontakt 
med leder Kjell O Halvorsen, tlf: 922 
55 928 for informasjon. 
 

• HEDMARK, ELVERUM: Ut å gå med 
eller uten staver. Ta kontakt med 
regionskontoret på tlf: 62 42 61 62 
eller e-post: region.hedmark@naaf.
no   for mer opplysninger. 

• MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Mo-
sjonsgrupper. Ørsta/Volda: Asbjørn 
Vollset, tlf: 413 11 458. Surnadal: 
Inger Merethe Mogstad, e-post: 
ingermerethem@gmail.com eller 
tlf: 958 48 370. Skodje/Engesetdal: 
Jarle Ekroll, e-post: jarleekroll@gmail.
com eller tlf: 977 25 678. For mer 
informasjon se http://www.naaf.no/
mosjonsgrupper 

• NORD, PORSANGER: To vinter-
åpne løyper: Porsvannshøyden og 
Langporsvannshøyden.I info kan 
fås hos leder Renate Pettersen tlf: 
908 54 266. 

• NORD, TROMSØ: Samling for ung-
dommer på Sommarøy fra 20.-22. 
marsk 2015. Mer informasjon på naaf.
no/nord. 

• VEST, STORD: Stord astma og 
allergi har startet trening for unge 
og vaksne. Er du i dårlig form og 
treng å komme deg ut å trene, 
men har problem med å komme i 
gang. Me har lette turar i skog og 
løyper, bassengtrening og me vil ha 
innføring i Yoga. Ta kontakt med Laila 
Stensletten for meir informasjon på 
tlf: 99 23 01 01 (prosjektet er støttet 
av Extrastiftelsen).

Gåturer og trim

• ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG  
OMEGN AAF: Det er inngått firma-
avtale med Akropolis treningssenter 
om trening for medlemmer. Må vise 
medlemskort fra NAAF. 

• ØSTAFJELLS, TØNBERG OG OMEGN 
AAF: Treningsgruppe for voksne 
med lungelidelser på Activ Fysiote-
rapi, tlf: 33 32 36 70. 

• ØSTAFJELLS, SANDEFJORD AAF: 
Treningsgrupper for lungesyke på 
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig 
Eidhamar. Torsdager kl. 10.00–11.00 
og kl. 11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00 
– 13.00. Henvendelser til Stig, tlf: 97 
08 03 91.  Gratis hvis du har rekvisi-
sjon fra lege. Helseparken medlem-
mer av SAAF får rabatt på trening. 
Trening etter musikk for de litt mer 
spreke på Fysioklinikken i Gleditsch-
gården mandag og torsdag kl. 
10.30–11.30, tlf: 92 23 53 56. Gratis 
hvis du har rekvisisjon fra lege. 
Barnas Turlag: Vi tilbyr våre med-
lemmer i barnegruppen å delta på 
turlagets turer. Tilbud for barn i alle 
aldersgrupper. Mot kr. 100 pr. år i 
medlemskontingent, kan man delta 
på arrangementene.

• ØSTFOLD, FREDRIKSTAD: Fysisk 
aktivitet for Mennesker med Kols / 
Astma. Høsten 2015 arrangeres tre 
aktivitetsdager. 4-5 timer hver gang. 
Det er med sykepleier som holder 30 
minutters innlegg om kols. I tillegg 

er det koselig lunsj til alle. For infor-
masjon ta kontakt med regionssekre-
tær, Mona L. Marthinussen, telefon: 
922 78 220 eller på epost: monam@
naaf.no. eller region.ostfold@naaf.
no. Prosjektet finansieres av Ekstra 
Stiftelsen 
 

• NORD: For medlemmer i Finnmark, 
Troms og Nordland vil det bli mulig-
het til å delta på reise til Valle Marina 
18.11. – 02.12.2015. Turen vil bli 
støttet av Morten Jenssens stiftelse. 
Medlemmer vi har e-post adressen 
til vil få tilsendt informasjon med 
søknadsskjema via e-post. Følg også 
med på Facebook www.facebook.
com/naafnord

• ØSTFOLD: Indre Østfold Astma- og 
Allergiforening har tur til Valle Marina 
15.07. - 29.07.2015. For mer informa-
sjon - ta kontakt med Leni Isaksen, 
tlf: 95 96 26 14 eller på e-post: 
naafindre@gmail.com 
 
 
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG 
OMEGN AAF: Utleiehytte på 
Blefjell. Rimelig hytte til leie for alle 
medlemmer av NAAF. Vei frem til 
hytta. Avtaler gjøres på www.daaf.no 
Informasjon v/ Grete Wang Vines tlf: 
915 86 926.

Reiser

Hytteutleie

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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  Ingen løsemidler

  Ingen malingslukt

  Ingen skadelig avdamping

– trygg fra første strøk

SENS er i dag den eneste malingsserien anbefalt av Norges Astma- og 
Allergiforbund. Med SENS kan du trygt male rommet uten å tenke på 
malingslukt eller skadelig avdamping. Du er trygg fra første strøk.

I SENS-serien får du høykvalitetsprodukter til slett vegg og panel, 
samt takmaling og grunning.

ENESTE MALINGSSERIE 
ANBEFALT AV NAAF 

Sens er utviklet i samarbeid med:


