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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.
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På´n igjen
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Redaktør

Det har vært en relativt hard start på året for mange – etter  
at kulda festet et jerngrep over store deler av landet  
i januar. Ikke bare er kulda i seg selv en utfordring for barn 
og voksne med astma, i kald luft er det tyngre å puste, men 
når varsellampene har blinket rødt for betydelig helserisiko 
på grunn av svært forurenset luft i mange byer og tettsteder 
i dagevis, er dette vært svært bekymringsfullt når vi vet at 
høy luftforurensning utgjør en stor helsefare for tusenvis 
av mennesker. Høye konsentrasjoner av svevestøv, og 
nitrogendioksid kan være helseskadelig for alle mennesker,  
og for kronisk lunge- og hjertesyke spesielt. Og små barn  
er særlig utsatt.

Vi ante en større politisk vilje til å ta tak i problemene 
etter at Norge ble dømt av EU for brudd på det europeiske 
luftkvalitetsdirektivet, og etter at Riksrevisjonens undersøkelse 
som ble lagt fram sist november, avdekket at mange 
kommuner bryter nasjonale forskrifter for grenseverdier 
av både svevestøv og nitrogendioksid. Enkelte kommuner 
har riktignok tatt grep for å få redusert lokale utslipp, men 
som Riksrevisjon også påpekte; ansvaret for å nå målene 
for lokal luftkvalitet er pulverisert på grunn av for mange 
forvaltningsnivåer sentralt, og samarbeidet mellom stat og 
kommune er for svakt. 

Norges Astma- og Allergiforbund har pekt det samme i 
årevis. Likevel er vi på’n igjen, nesten hver vinter, når det blir 
kaldt og stillestående luft og luftforurensningen legger seg som 
et lokk over byene. Det er også om vinteren vi bruker mest 
piggdekk, fyrer med ved og bilene slipper ut mest NO2. Vi vet 
det er helseskadelig, vi vet kulda kommer jevnlig og vi vet en 
god del om hvilke tiltak som kan avhjelpe den dårlige luften, 

på kort og på lang sikt. Det meste handler om å redusere 
biltrafikken der folk bor og å legge til rette for en  
mer utslippsvennlig bilpark. Likevel lar tiltakene sørgelig  
nok vente på seg.

Vi gleder oss over at vi kan skrive februar, at det går mot 
lysere tider og at den verste kulda ser ut til å ha sluppet taket 
– for denne gang. Men nå bør vi bruke tiden fram til neste 
vinter godt og effektivt, for det vil komme nye dager med fare 
for rødt lys. Da må de politisk ansvarlige legge hensynet til det 
de tror kan oppfattes som upopulære tiltak til side, og hver og 
en gå i seg selv enten det vil være snakk om tiltak som straffer 
lommeboken eller betyr at bilen må stå. For vi kan ikke lenger 
ha det slik at mange mennesker hindres fra å delta i dagliglivet 
og små barn må holdes inne på grunn av forurensning som  
gjør dem syke. 

En nyere undersøkelse fra Statens vegvesen viser at åtte 
av ti nordmenn mener det er riktig å redusere helseskadelig 
forurensning fra biltrafikken. Så hva venter vi egentlig på?
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Foreldre fortviler over  
råteskadd Ålesund-skole
Emblem skule i Ålesund er preget av forfall, fukt, sopp og råte. Foreldre har i årevis 
advart mot forholdene, men mener kommunen ikke tar situasjonen på alvor.
Tekst: Thor A. Nagell  Foto: Thor A. Nagell og Maria G. Zahl/Aksjonsgruppa for Emblem skule

Foreldrene av elever på 
Emblem skule i Ålesund har i 
årevis stått på barrikadene og 
advart mot forholdene ved 
skolen. Kommunen har gang 
på gang flikket på forfallet 
uten å ha tatt grep i de grunn-
leggende problemene som er 
fukt, sopp og råte, og muligens 
asbest. Nå har en gruppe for-
eldre dannet en egen aksjons-
gruppe på Facebook. 

Men likevel er det ennå 
langt frem før May-Britt Nak-
ken, Kathrine Røys, Beate Slin-
ning og Maria G. Zahl i aksjons-
gruppen kan senke skuldrene 
og feire nytt skolebygg slik de 
endelig har fått løfter om. 

Egen aksjonsgruppe. May-
Britt Nakken var leder i FAU i 
lang tid, men kampen for å få 
bedret det fysiske skolemil-
jøet ble så krevende at det 
ble opprettet en uavhengig 
aksjonsgruppe slik at FAU fikk 
tid til å jobbe med andre saker. 
Nå har dermed hun og de 
andre i aksjonsgruppen kunnet 
konsentrere seg om nettopp 
aksjonen for skolen.

– Vi har brukt mye tid på å 
få politikerne til å skjønne at 
skolen er i en elendig forfat-
ning. Og den er fullstendig 
sprengt. Vi har jobbet intenst 
for å få gehør for at det må 
fremskyndes en løsning som 
innebærer at det skal bygges 
en helt ny skole, sier aksjons-
gruppelederen.

Skolen, som er for elever fra 

1. til 7. klasse, er bygget med 
bare seks klasserom. På det 
meste har det vært 14 klasser, 
som er blitt huset i et tilbygg 
samt stålbrakker. Pr i dag 
er det rundt 160 elever ved 
skolen. 

Lekkasje fra taket. May-Britt 
Nakken forteller at det for hele 
12 år siden ble gjort en teknisk 
gjennomgang som viste at det 
allerede da hadde vært lekka-
sjeproblemer med taket.

– I høsten 2015 fikk vi tatt 
fukt- og luftprøver. De viste 
alarmerende funn av sopp-
sporer. I den ene fløyen rant 
det vann inn. Flere steder ble 
det brukt tiliters-bøtter for 
å samle opp lekkasjevann. 
De måtte tømmes hver dag. 
Kommunelegen stengte et 
klasserom for all bruk, forteller 
Nakken. 

Det er et kommunalt foretak 
som eier skolebygningene, 
som kommunen så leier av 
foretaket. 

– Elever har klaget over 
hodepine og at luften er rett 
og slett for dårlig. I høst ble et 
klasserom og mediatek stengt 
på grunn av fukt og mugg. Vi 
krevde at det ble tatt prøver av 
hele skolen. Vi gjorde ikke det 
for å lage bråk, men mer for å 
berolige. Men det gikk tregt. 
Først da vi kontaktet Arbeids-
tilsynet ble det litt sving på sa-
kene. Nå på nyåret skal det tas 
helseundersøkelser av elevene. 
Det skjer etter at vi også tok 

kontakt med Norges Astma- og 
Allergiforbund, forteller May-
Britt Nakken.

Bygge ny skole. Aksjonsgrup-
pen har fått løfter om at skolen 
skal rives og at det skal bygges 
en ny skole. Men på grunn av 
stor gjeld er Ålesund kommune 
satt på Robek-listen. Det betyr 
at kommunen er «satt under 
administrasjon» og ikke kan 
gjøre større investeringer før 
tidligst 2019.

– Det vi er opptatt av nå er 
derfor at skolemiljøet ikke skal 
være helsefarlig. Skolen har 
sendt 24 avviksmeldinger til 
kommunen – som ikke blir fulgt 
opp. Hva er vitsen med å sende 
avviksmeldinger når ingenting 
skjer? Arbeidstilsynet vil ha 
en gjennomgang på hvor mye 
taket tåler med tanke på snø 
nå i vinter. Takkonstruksjonen 
er totalt råtten flere steder, 
forteller Nakken.

– Det som er mest alvorlig i 
dette, er at kommunen ikke tar 
det på alvor, mener Kathrine 
Røys.

Negativ elevtrend. De mener 
forklaringen på at deres skole 
er blitt taperen kan være at  
Emblem skule har hatt en 
lavere tilgang på nye elever i en 
periode, men nå er det i ferd 
med å snu.

– Jeg satt i FAU i flere år og 
vi fikk signaler om at vi var på 
prioriteringslisten og at snart 
skulle det være vår tur, men 

ingenting skjedde. Vi fikk da råd om 
at vi måtte ta grep. Hvis ikke ville vi 
blitt lagt nederst i bunken. Det var 
da vi fikk dokumentert at forhol-
dene her er under enhver kritikk, 
sier Nakken.

– Vi fikk saumfart byggene og 
fant da både sopp, råte og fuktig-
het, forteller Beate Slinning.

Ålesund kommune har vært på 
Robek-listen flere ganger. I høst ble 
det regimeskifte da Høyre mistet 
makten etter mange, mange år og 
Arbeiderpartiet fikk ordføreren. De 
tre damene håper det kanskje vil 
kunne bety bedre tider, men først 
må kommunen slippe «overformyn-
deriet» Robek-listen innebærer.

– Kommunen har flere hundre 
millioner i etterslep på vedlikehold, 
sier Nakken.

Ikke gi opp. Deres råd til andre i 
samme situasjon er: – Gi aldri opp. 
Gå til media, gå til Arbeidstilsynet. 
Driv lobbyvirksomhet overfor lokal-
politikerne. 

Etter at Ålesund KF overtok eier-
skap til skolen forsvant vaktmeste-
ren. Dermed ble også vedlikeholdet 
forsømt. Alle de tre damene synes 
det er ganske forstemmende at 
et skolebygg som ikke er mer enn 
45 år må rives grunnet manglende 
vedlikehold.

– Det er jo ingen alder for et 
bygg, og den aller nyeste fløyen er 
bare 15 år og må også rives siden 
grunnen svikter og murene sprek-
ker. Vi er ikke ute etter å gi kommu-
nen noen smekk, men vi håper den 
kan få en aha-opplevelse,  
sier May-Britt Nakken. n

Skole i forfall. May-Britt Nakken (fra venstre), Kathrine Røys og 
Beate Slinning er foreldre til barn ved Emblem skule i Ålesund. I årevis 
har de stått for å få slutt på et elendig innemiljø på skolen.

Aksjonsleder. May-Britt 
Nakken satt tidligere som 
FAU-leder ved skolen, men 
jobber nå i aksjonsgruppa  
for Emblem skule.
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– Stenging bør vurderes
– Dette er et eksempel på en skole der stenging bør vurderes. Alt har gått for 
langt på Emblem skule i Ålesund. Det er ganske tragisk, sier Kai Gustavsen, fagsjef 
inneklima, HMS og miljørettet helsevern i NAAF.

Han mener det kunne vært 
gjort ganske små tiltak som 
ville ha forhindret at situasjo-
nen ble så ille. Han kjenner 
saken i Ålesund godt etter at 
aksjonsgruppen tok kontakt 
med ham i fjor høst.

– Dette er en meget viktig 
sak og en klassisk historie som 
viser hvordan man kan møte 
veggen. Lite har fungert på 
denne skolen i Ålesund. Det 
er tragisk å se en skolebygning 
i en slik forfatning og som 
dessuten heller ikke er særlig 
gammel. Det at kommunen er 
på Robek-listen gjør det ikke 
bedre. Det er dårlig kom-
muneøkonomi å la skolebygg 
forfalle og «råtne på rot», sier 
Kai Gustavsen og fortsetter:

– Det er snakk om mang-
lende vedlikehold og ettersyn 

slik at snikende fuktskader 
ikke hadde fått lov til å utvikle 
seg. Oppdages vannlekka-
sjer og tegn til fuktskader er 
det god kommuneøkonomi 
å gjøre utbedringer med en 
gang. Her har foreldrene slitt 
og kjempet i lang tid. Det at 
de har opprettet en Facebook-
gruppe fungerer godt. Da blir 
de synlige!

Gustavsen viser til at det er 
Ålesund Kommunale Eien-
domsselskap (ÅKE) som eier 
og skal vedlikeholde og drifte 
skolebygget slik at den oppfyl-
ler lover og forskrifter for godt 
inneklima.

Rektor må sette krav.
– Opplæringsloven § 9a sier at 
«Rektor er skoleeiers repre-
sentant på den enkelte skole» 
og har ansvar for skolens in-
ternkontroll som skal sikre at 
elever og ansatte har et godt 

skole-/arbeidsmiljø. Oppdages 
avvik, slik som fuktskader, skal 
rektor ta problemet opp med 
ÅKE. 

Kommunens avdeling for 
miljørettet helsevern og sko-
lens bedriftshelsetjeneste kan 
støtte rektor i en slik prosess. 
Skolens ledelse må sammen 
med støtteapparatet sette 
krav til utleieren og eventuelt 
stoppe aktiviteter ved skolen 
når forholdene tilsier det.

– Vi er veldig glade for at 
foreldre generelt er begynt å 
bli flinke til å engasjere seg i 
slike saker rundt i landet. Det 
setter vi pris på. Og også det 
at de tar kontakt med NAAF, 
sier Gustavsen.

– Den gamle vaktmesteren 
er borte mange steder – er 
det en feil måte å styre sko-
lene på?

– Systematisk vedlikehold 
kan ikke organiseres bort. Det 

kan ofte være en forbedring 
at profesjonelle eiendomsbe-
sittere skal drifte de tekniske 
anleggene, men kommunen 
kan ikke organisere seg bort 
fra at skolen forfaller, sier 
Gustavsen. 

– Rektor bør sette foten 
ned?

– Ja. I dette tilfellet er det 
klart det ikke har vært fokus 
på systematisk internkontroll 
som sikrer menneskene i byg-
get, samt manglende rutiner 
for drift og vedlikehold. FDV – 
Forvaltning, drift og vedli-
kehold – er god prioritering 
for enhver eiendomsbesitter 
– også for en kommune og et 
kommunalt foretak. Sett fra 
skolens ståsted er det folke-
helsearbeid i praksis når man 
har fokus på dette.

Ikke alltid dyrt. – Det jeg 
har erfart fra gjennomførte 
inneklima-/HMS-prosjekt på 
flere skoler er at bedring av 
inneklima ikke alltid behøver 
å koste penger. Det er viktig 
at skolens ledelse inviterer 
ansatte, brukere og FAU/SU 
aktivt med i skolens inne- 
klimaarbeid. Satsing på prak-
tisk inneklimaarbeid på skolen 
der alle kan bidra er god kom-
muneøkonomi og et bidrag til 
bedre folkehelse. Når foreldre 
er hjemme med syke barn 
eller ansatte er syke grunnet 
dårlig inneklima på skolene,  
så koster det kommunen  
også penger gjennom tapt 
arbeid og fravær, sier  
Kai Gustavsen. n

Brakkebygrenda. Emblem skule er nedprioritert i Ålesund gjennom 
mange, mange år. Stålcontainerne på skolen var godt brukt allerede  
før de kom til Emblem skule. Rusten renner nedover veggene.

Råteskader. Treverket er råttent 
mange steder.

Svartsopp. Det er flere steder 
konstatert soppdannelser  
i byggene.

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

Best på å stoppe smuss og fuktighet!

LA
ND

SD
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E

TA GREP OM 
INNEKLIMA
Renholdssoner® stopper opptil 90% smuss og fuktighet i inngangspartier, garderober og resepsjons-

arealer, og er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet (NAAF) siden 2008. Dette gjør NAAF fordi 

renholdssoner er et forebyggende tiltak som hurtig kan installeres på skoler og i barnehager, og 

som gir en umiddelbar effekt. Renholdssoner er godt dokumentert og bidrar til økt livskvalitet for 

personer med luftveisplager, i tillegg til å redusere støy med opptil 33 dB.

TIPS FRA NAAF 
TIL BEDRE INNEKLIMA

• Hindre at skitt/smuss og støv dras 
inn i bygget (f.eks. avskrapingsrist/
renholdssoner® ved inngangen)

• Innrede slik at renholdet blir 
enklest mulig (f.eks takhøye skap, 
glatte gulv)

• Unngå støvsamlere (f. eks. tepper, 
lodne puter, åpne bokhyller)

• Bruke moderne rengjøringsme-
toder (mikrofiberkluter/mopper og 
vann- og minst mulig kjemikalier)

– Norges Astma- og Allergiforbund

FRI FOR FTALATER

NYHET
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– Emblem har topp prioritet
– Jeg kan love at Emblem skule 

har førsteprioritet når det gjelder 
nybygg for skoler, sier Sindre Nakken 
(Ap), som er leder for Plan- og byg-
gesaksutvalget i Ålesund.

Men siden kommunen er på 
Robek-listen, blir byggestart tidligst 
i 2019. Nakken forteller at det blir 
avsatt midler til prosjektering av 
skolen, men det skjer først i 2017.

– Hvordan går det an at en skole 
forfaller så til de grader?

– Det er et godt spørsmål jeg 
ikke kan svare på. Det har nok med 
systemet for å håndtere vedlikehold 
og oppfølging av feil og mangler. Her 

er det grunn til forbedring i mange 
ledd. Vi i Arbeiderpartiet har klart 
å «krige inn igjen» budsjett-kutt på 
vedlikehold gang på gang og jeg vil 
påstå det er en glede for skolene i 
Ålesund at vi er kommet i posisjon, 
sier Ap-politikeren.

– La meg understreke at prøvene 
som er tatt viser at det ikke er farlig 
luft i skolen, så selv om skolen ser 
forferdelig ut, så er det ikke farlig å 
oppholde seg der, sier Nakken som 
nok en gang lover at han skal gjøre 
det som gjøres kan for at Emblem 
skal få ny skole så fort som mulig.

Lover ny skole. Sindre Nakken 
(Ap) er leder i Plan- og bygge-
saksutvalget i Ålesund.  
Foto: Ålesund kommune

Kai Gustavsen i NAAF har satte opp disse gode rådene og sjekkpunkt om inneklima i skoler:
 

l Brukes internkontrollsystemet regelmessig av rektor, ledelse og ansatte?
l Er skolen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager?
l Er det etablert samarbeid mellom skolen og byggeier (eiendomsavdelingen)?
l Er det etablert samarbeid mellom skolen og kommunens ressurser på miljørettet helsevern (barn/elever)  
 og bedriftshelsetjenesten (ansatte)?
l Har skolens ledelse etablert samarbeid/samhandling om inneklima mellom, teknisk personell, renholdsansvarlig,  
 skolemiljøutvalget, verneombud og FAU/SU?
l Gjennomføres det regelmessige vernerunder der inneklima og det fysiske miljøet?
l Er det rutiner som sikrer at driftstekniker sjekker de tekniske anleggene som sikrer varme, luft og lys?
l Er det etablert rutiner/system slik at rektor får dokumentasjon som viser NÅ-situasjonen og behov for vedlikehold  
 av skolebygget? (for eksempel bruk av IK-bygg)
l Blir det gitt opplæring i inneklima til ansatte, elever, skolemiljøutvalg, FAU/SU slik at de kan påvirke inneklima?  
 (Her kan miljørettet helsevern og bedriftshelsetjenesten bistå rektor)
l Er det utført spørreundersøkelse blant elever og ansatte om hvordan inneklima oppleves?

l Heng opp et termometer på innervegg ca. 150 cm over gulv
l Påse at temperaturen i fyringssesongen er 20 til 22 grader 
l Sørge for at varmekilder og termostater ikke blir blokkert
l Sjekk om ventilasjonen fungerer – vindu og dør kan brukes
l Bruk utvendig solskjerming aktivt slik at varmen fra sola stoppes ute
l Dra inn minst mulig sand utenfra (bruk avskrapningsrista ute)
l Bruk innesko og heng ytterklær på gangen
l Dra sammen sand og løse partikler fra gulvet så ofte som mulig
l Bær ut organisk avfall og restavfall hver dag
l Rydd rommene slik at renholder får utført renhold av de ulike flater

Sjekkpunkter og råd

Se www.mittinneklima.no

XPRESSION

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Oppdag den nye generation av miljøsmarte gulv.
Xpression og Zero er en verdensnyhet fra Upofloor.

Fri for PVC, mykgørere, phthalater og halogener.

ZERO

The future of flooring
www.ehrenborg.se

Upofloor

Upofloor

Tips til bruk i klasserommet
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LUFTKVALITET LUFTKVALITET

Hun overvåker Østfold-lufta
Helsefarlig luft er dessverre blitt et problem i flere norske byer. I høst fikk også 
Sarpsborg målestasjon som skal sjekke nivået av svevestøv og NO2.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

En gang i uka tar miljørådgiver 
Ingvill Marie Moen turen til 
den nye målestasjonen på 
Alvimhaugen for å sjekke at 
apparatene virker som de skal. 

– Vi har lenge hatt en 
mistanke om at luftkvaliteten 
i dette området ikke er så bra 
som den bør være. Her går det 
flere tungt trafikkerte veier 
rett gjennom et område med 

mange boliger, barnehage og 
skole, forteller Moen.

Ønsker luft-fakta. På denne 
stasjonen måles nivået av 
svevestøv og nitrogendioksid 
(NO2). Svevestøv stammer 
i hovedsak fra veitrafikk og 
forbrenning, og NO2 kommer 
i hovedsak fra dieselbiler. Det 
kan også komme noe sveve-

støv fra vedfyring. 
– For å kunne beskytte de 

svakeste, må vi også ha fakta 
på bordet om hvordan luft-
kvaliteten er. Derfor er denne 
målestasjonen veldig viktig, 
mener Ingvill Marie Moen.

I nabobyen Fredrikstad 
har målinger vist at forurens-
ningsnivået periodevis har 
ligget over tillatte grensever-

dier, og langt over det som 
helsemyndighetene anbefaler. 
Med bakgrunn i dette er det 
ønske om å få mer kunnskap 
om hvordan luftkvaliteten er 
nær store veier i Sarpsborg. 
Miljørådgiver Moen tror det 
er nivåene av svevestøv som 
er det største problemet.

– Spesielt på tørre, kalde 
dager i februar-mars, kan nok 

nivåene være høyere enn vi 
ønsker. 

Interkommunalt samarbeid.
Sarpsborg, Fredrikstad, Moss 
og Halden samarbeider med 
Statens vegvesen og Østfold 
fylkeskommune om å over-
våke luftkvaliteten i Østfold. 
Dette samarbeidet bekoster 
og drifter også den nye måle-
stasjonen. Sarpsborg kommu-
ne har ansvar for den daglige 
driften, men samarbeider 
med Fredrikstad kommune 
slik at de er sikret kontinuerlig 
overvåkning av alle målesta-
sjonene i fylket. I tillegg til den 
nye i Sarpsborg, er det også 
to målestasjoner i Fredrik-
stad, samt en målestasjon for 
svoveldioksid (SO2) som skal 
overvåke forurensning fra 
industrien på Borregaard.

– Ved å overvåke luftkvalite-
ten får vi mulighet til å varsle 
når det vil kunne bli dårlig luft, 
slik at de som er mest sårbare 
kan ta forholdsregler. Målin-
ger vil også være grunnlag for 
å iverksette tiltak som demper 
problemet de dagene det er 
verst, sier ordfører Sindre 
Marthinsen-Evje i Sarpsborg.

– Samarbeidet om å over-
våke luftkvaliteten i Østfold 
er det første interkommunale 
samarbeidet om luftovervåk-
ning i Norge, og trekkes ofte 
frem som et eksempel til 
etterfølgelse av Miljødirekto-
ratet. Dette gode samarbeidet 
ønsker vi å videreutvikle, 
forteller fylkesordfører Ole 
Haabeth.

Det er planlagt en ny måle-

stasjon i Moss i løpet av 2016.

Tiltakspakke. Ved St. Croix 
i Fredrikstad har det flere år 
blitt målt så høye konsentra-
sjoner av svevestøv, at luften 
har overskredet grenseverdi-
ene for helseskadelig luft. 
På grunn av disse målingene 
stilte Miljødirektoratet krav 
om at kommunene skulle ha 
en plan for å få ned sveve-
støvnivåene. 

– Sarpsborg og Fredrikstad 
kommuner har sammen laget 
en tiltaksutredning for å bedre 
luftkvaliteten i Nedre Glom-
ma. Tiltakene retter seg mot å 
redusere mengden svevestøv 
som produseres i regionen, 
samt å fjerne støvet som blir 
produsert. En stor del av dette 
må gjøres med grep som 
feiebiler og langsiktig areal- 
og transportplanlegging. Men 
hver og en av innbyggerne kan 
også bidra, blant annet med 
å bruke piggfrie vinterdekk, 
velge bort gamle dieselbiler, 
og passe på å ha god trekk og 
riktig forbrenning når man 
fyrer i vedovner. Et annet 
viktig bidrag fra innbyggerne 
vil være å bruke sykkel eller 
gå på kortere reiser, sier 
Fredrikstad-ordfører Jon Ivar 
Nygård.

Tar ansvar. Regionssekretær 
i Norges Astma- og Allergifor-
bund Østfold, Mona Louise 
Marthinussen, berømmer fyl-
ket og kommunene for at de 
viser handlekraft og tar ansvar 
for innbyggernes helse.

Ukentlig sjekk. Miljørådgiver Ingvill Marie Moen drar en gang i uken ut til målestasjonen på Alvimhaugen for å sjekke at apparatene fungerer 
som de skal.

FAKTA SJEKK LUFTKVALITETEN

Ønsker du å vite hvordan luftkvaliteten er på  
ditt hjemsted, kan du gå inn på nettsiden  
Luftkvalitet.info. Her publiseres luftkvalitets- 
målingene fra alle målestasjoner kontinuerlig. 
Du kan også registrere deg slik at du får tilsendt 
meldinger om overskridelser på epost og sms. 

OptiChamber  
Diamond 

Nigaard Pharma AS - Storgata 8b, 2000 Lillestrøm 
post@nigaard.com - www.nigaard.com - telefon 815 30030

Inhalasjonskammer for alle  
som benytter spray

Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island

OptiChamber Diamond er antistatisk og 
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes 
med maske. Du rengjør kammeret enkelt i 
oppvaskmaskin. Refunderes på blå resept.

... liten og lett

Nigaard OptiChamber 90x261.indd   1 15.01.15   12:43
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TITTEL

FAKTA SVEVESTØV DREPER

Det er beregnet at det årlig dør mellom 1000  
og 2000 mennesker i Norge på grunn av  
sykdommer forårsaket av svevestøv.  
EFTA-domstolen har dømt Norge for brudd på  
EUs luftkvalitetsbestemmelser. 

Fra åpningen. NAAF Østfolds regionsekretær Mona Marthinussen delte ut Trygg  
luftmasker under åpningen av målestasjonen sist høst. Foto: Privat

– Dessverre er det blitt slik 
at luftkvaliteten må følges 
opp nøyere. Ikke bare er 
dårlig luft, med svevestøv og 
nitrogenoksider problematisk 
på dager med kald stillestå-
ende luft, men den samlede 
belastningen igjennom året 
viser seg å være farlig for sta-
dig flere. Ikke bare de som har 
astma eller andre lungeplager 
fra før, eller hjerteplager 
for den saks skyld, men slik 
forurensning kobles stadig 
oftere til at nye personer 
utvikler plager og sykdommer, 
påpeker Marthinussen.

Hun håper de ansvarlige 

myndigheter følger opp også 
dersom upopulære tiltak må 
gjennomføres.

– Etableringen av denne 
stasjonen er uansett et meget 
viktig tiltak for å sikre fakta-
grunnlaget for beslutninger 
fremover, i tillegg til at den 
hjelper alle som plages av 
dårlig byluft til å følge med på 
situasjonen og lettere plan-
legge sin hverdag for å unngå 
problematisk eksponering av 
skadelige nivåer, sier region-
sekretæren. n

Les mer om luftkvalitet  
på side 32 og 33

Samler forurensning. Ved hjelp av disse 
sensorene samler målestasjonen inn infor-
masjon om svevestøv og NO2 i luften.
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LUFTKVALITET

Et sunt inneklima er viktig for  
god helse og trivsel
Med Flexit balansert ventilasjon i boligen din  

sikrer du et godt inneklima, for trivsel og  

velvære i alle rom, gjennom hele året. Dette 

er spesielt viktig for alle som sliter med astma, 

allergi eller overfølsomhet. 

Flexit – et trygt valg
Flexit er markedsledende og har over 40 års  

erfaring med ventilasjon. Våre løsninger er  

stillegående, energieffektive og enkle å vedlike- 

holde. Vi spesialtilpasser våre løsninger til din 

bolig, slik at du får et trygt og godt inneklima. 

w w w.f lexit .no

Ren og frisk luft for et sunt inneklima

 

Visste du at …  

 

Kilde: Cand Scient Morten Lande, NAAF,  
American Lung Association

90% av tiden vår tilbringer  
vi innendørs. Enten hjemme,  
i barnehagen, på skolen eller  

på jobb. 

I 50% av alle hjem er innemiljøet 
uakseptabelt med tanke på helse.

Nå får du tilskudd til ettermontering av balansert ventilasjon!
Enova gir opptil 20.000 kr i tilskudd til ettermontering av balansert  

ventilasjon. Besøk www.flexit.no eller www.enova.no for mer informasjon.

Flexit hjelper deg
Har du spørsmål om balansert ventilasjon eller Enova-tilskuddet, ta kontakt med oss på  
vår svartjeneste på www.flexit.no eller på telefon 69 81 00 00.
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INFO OM RETTIGHETERINFO OM RETTIGHETER

Viser vei i stø nadsjungelen
Dersom du har et barn med alvorlig, kronisk 
sykdom, kan du har rett til ekstra støtte fra 
NAV eller kommunen som kompensasjon  
for den ekstra innsatsen det krever å ha  
et sykt barn. Men det er ikke alltid like lett  
å finne frem i stønadsjungelen.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

Dag Amdam er klinisk sosionom ved Oslo 
universitetssykehus, har gitt AstmaAllergi 
en kortfattet innføring i de ulike støtte-
ordningene som kan være aktuelle for 
familier med barn som har astma, allergi 
og eksem.

Dette er en fast ytelse fra NAV som utbetales en gang 
i måneden, i barnets navn. Det er barnet/pasienten 
som må søke om stønaden.

– Det forventes at alle foreldre yter en ekstra inn-
sats når barna er syke. Men dersom denne innsatsen 
overstiger 2,5 timer i uken, kan man søke om å få 
hjelpestønad som en kompensasjon for denne ekstra 
innsatsen. Det kan for eksempel være snakk om barn 
som trenger døgnkontinuerlig tilsyn, mye medisine-
ring og annen oppfølging, forklarer Amdam.

I retningslinjene for hjelpestønad er alvorlig astma 
nevnt som en av diagnosene som kan gi rett til hjelpe-
stønad. Det kan også gi rett til hjelpestønad hvis man 
har en mild eller moderat astma i kombinasjon med 
allergi og/eller eksem.

Amdam understreker at hjelpestønad aldri vil kom-
pensere for all den tiden foreldre bruker på å stelle et 
alvorlig sykt barn. I familier med kronisk syke barn kan 
det ofte være nødvendig at foreldrene jobber deltid 
for å få hverdagen til å gå rundt – hjelpestønad vil da 
være et kjærkomment tilskudd til familieøkonomien.

– Hjelpestønad skal dekke omsorg for barnet som 
kan karakteriseres som en helsetjeneste, den innsat-
sen foreldrene gjør som ellers måtte ha blitt gjort av 
helsepersonell. På sett og vis kan man si at barnet 
kjøper noen ekstra tjenester av foreldrene, forklarer 
Amdam.

Satsen for hjelpestønad er pr i dag 1201 kroner per 
måned, altså 14.412 kroner i året. Når barn under  
18 år søker om hjelpestønad skal NAV alltid vurdere 
om det kan være aktuelt med forhøyet hjelpestønad. 
Hvis hjelpebehovet er stort, kan man innvilges inntil 
seks ganger ordinær hjelpestønad, eller 7206 kroner 
per måned.

Hjelpestønad innvilges vanligvis for en periode  
på to eller tre år, med en ny vurdering av barnets 
sykdom før det fattes nytt vedtak.

Dersom barnet har en alvorlig sykdom som krever svært mye  
oppfølging og pleie, kan foreldrene søke kommunen om omsorgs-
lønn. 

– Dette er en kommunal ytelse, og det er ikke en fast sats for 
hvor stor denne omsorgslønnen skal være. Det er også opp til 
hver enkelt kommune å avgjøre hvem som kan få omsorgslønn, 
forklarer Dag Amdam.

Dersom det er snakk om alvorlig astma med lange sykdoms-
perioder for barnet, kan det være aktuelt å søke om omsorgslønn.

Hvis barn eller andre du har omsorg for, blir akutt syke og 
innlegges på sykehus, kan du innvilges pleiepenger. Dette er en 
ytelse fra NAV som følger reglene for sykepenger.

– Det kan søkes om pleiepenger etter en sykehusinnleggelse 
eller annen alvorlig sykdom som har vart i minst 7 dager, sier 
Dag Amdam.

Pleiepenger kan gis til den ene eller begge foreldrene 
samtidig hvis det er snakk om alvorlig sykdom med langvarig 
sykehusinnleggelse, som ved kreft, prematurfødsel, etc.

Til vanlig har yrkesaktive foreldre rett til inntil 10 dager lønnet 
permisjon per år for å være hjemme med syke barn under 12 
år, eller 20 dager hvis du er aleneforsørger. Har du omsorg for 
flere enn to barn, kan du få 15 «sykt barn-dager» eller 30 hvis 
du er aleneforsørger.

Hvis barnet har en kronisk sykdom eller er funksjonshem-
met, kan foreldrene søke om å få ekstra omsorgsdager. Hver av 
foreldrene kan få 10 ekstra dager for hvert barn med kronisk 
sykdom, eller 20 ekstra dager hvis du er aleneforsørger. Den 
utvidete retten gjelder frem til barnet er 18 år.

Eksempel: Har du to kronisk syke barn kan du få lønnet 
permisjon fra jobben i inntil 30 dager, eller 60 dager hvis du er 
aleneforsørger.

Det er i alt 27 diagnoser som gir rett til ekstra omsorgsdager, 
blant annet astma. Retten til utvidet antall dager må forhånds-
godkjennes av NAV, etter søknad fra lege.

Arbeidsgiver betaler for de første 10 dagene du er hjemme 
med sykt barn, mens de utvidete dagene betales av NAV etter 
vanlige sykepengeregler. Arbeidsgiver kan kreve legeattest  
etter samme regler som ved arbeidstakers egen sykdom.

Dersom du må være borte fra jobben for å delta  
i opplæring og/eller kurs ved en godkjent helseinsti-
tusjon eller et kompetansesenter, kan du ha rett til 
opplæringspenger. 

Dette gjelder for eksempel hvis barnet ditt er på 
behandlingsopphold på Gran Canaria, eller på  
Geilomo barnesykehus. 

Det kan gis opplæringspenger for inntil 14 dager  
for behandlingsreiser.

Ekstra omsorgsdager

OmsorgslønnOpplæringspenger

Hjelpestønad

Pleiepenger NAVs gradering av astma

Mer informasjon

Mild astma
Ved mild astma er man ikke avhengig av fast medisinering, 
og man har færre enn seks episoder av bronkial (tetthet  
i brystet) pr år. Det er også lange symptomfrie perioder 
med normal lungefunksjon.

Mild astma gir vanligvis ikke rett til hjelpestønad.  

Moderat astma
Ved moderat astma er man avhengig av fast, daglig medi-
sinering i form av inhalasjoner ved hjelp av spray/pulver-
preparat/forstøverapparat. 

Dersom det er påvist moderat astma hos barn, kan vilkå-
rene for rett til hjelpestønad sats 1 være oppfylt. Eventuell 
rett til forhøyet hjelpestønad må vurderes individuelt. 

Alvorlig astma
Ved alvorlig astma vil man som regel ha forstøverapparat 
hjemme som brukes enten daglig eller bare ved anfall, og  
i tillegg inhalasjons-kortikosteroider i spray eller pulver-
preparater, eventuelt som forstøvervæske. Mange vil ha 
behov for nøye oppfølgning. Alvorlig astma setter store 
krav til foreldrene. 

Ved alvorlig astma trengs mer eller mindre overvåkning 
for anfallsfare, samt støtte, omsorg og tilsyn ved anfall.  
Nattevåk er vanlig. Man må være inne i lengre perioder og 
man må begrense lek/aktivitet på grunn av anstrengelses-
astma. Alvorlig anfall kan trenge sykehusbehandling og kan 
være livstruende med behov for respiratorbehandling.

Ved alvorlig astma hos barn og unge under 18 år vil vilkå-
rene for rett til hjelpestønad sats 1 være oppfylt. Forhøyet 
hjelpestønad vurderes individuelt.  

Astma i kombinasjon allergi/eksem
I praksis forekommer astma ofte i kombinasjon med allergi 
og/eller eksem. I slike tilfeller er det samlede hjelpebehov 
som må legges til grunn ved vurdering/fastsettelse av 
stønad. 

Dette kan innebære at mild grad av astma, som alene 
normalt ikke gir rett til hjelpestønad, sammen med  
betydelig grad av eksem, fører til et hjelpebehov så stort at 
ordinær hjelpestønad kan tilstås. 

På nettsiden www.naaf.no/minguide finner du en samlet 
oversikt over hvilke stønader du kan søke på, dersom du 
eller dine barn har varig sykdom.
 
OBS: Reglene for pleiepenger og omsorgslønn er foreslått 
endret og forslaget litt nå til behandling i Helse- og  
omsorgsdepartementet.

Skriv en god søknad
For å få innvilget hjelpestønad, kreves det at du  

gir en god dokumentasjon på hvor stort pleiebehov barnet 
har. – Beskriv så godt som mulig hvordan hverdagen er.  
Hvor mye medisinering, er det nattevåk, må barnet ofte  
til lege, og så videre. Før gjerne dagbok over en periode  
og konkluder med antall ekstra timer du bruker, råder  

klinisk sosionom Dag Amdam.
Det er også viktig at legen gir en god beskrivelse  

av sykdommen og utdyper diagnosen så  
godt som mulig. 

Dersom du synes det er vanskelig å skrive  
en søknad, kan du kontakte en  

sosionom på sykehuset.
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Støtte til deg som har eksem
Hvis du eller barnet ditt har eksem, kan det være vanskelig å finne informasjon 
om hvilke rettigheter du har til dekning av utgifter. På nettsiden Eksemskolen.no 
har Universitetssykehuset i Nord-Norge samlet mye nyttig informasjon om eksem, 
behandling og rettigheter.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

Selv om eksem ikke regnes 
som en alvorlig sykdom i me-
disinsk forstand, gir det ofte 
store utgifter til kremer og 
behandling for de som er ram-
met. Har du atopisk eksem, 
vil du kunne få kortisonsalve 
utskrevet på resept. 

Kjøp av fuktighetskrem. Men 
for å få en god behandling 
av eksem, kreves det jevnlig 
påføring av fuktighetskrem. 
Gjennom NAV kan du derfor 
få støtte til utgifter til salver, 
kremer og oljer som ikke 
anses som legemidler. Ytelsen 
er hjemlet i Folketrygdloven § 
5-22 og omtales som «bidrag 
til spesielle formål». Dette er 
den «enkleste» trygdeytelsen 
som de fleste pasienter med 
moderat og alle med alvorlig 
eksem vanligvis vil få innvilget.

For at du skal kunne få 
slik støtte, er det et vilkår at 
hudlidelsen forventes å bli 
varig, altså at eksemplagene 
sannsynligvis vil vedvare i to 
år eller mer. 

Ved oppstart av behandling, 
og deretter hvert tredje år, 
skal du få en erklæring på be-
handlingsbehovet og aktuelle 
produkter fra en spesialist i 
dermatologi (hudlege), eller 
en spesialist i pediatri (barne-
lege).

Det er ikke krav om at 
produktene skal være kjøpt 
på apotek for at de skal kunne 
dekkes. Hvis det ikke er snakk 
om reseptbelagt medisin (på 
hvit resept), må lege søke 

bidrag til de aktuelle pro-
duktene – dette gjelder for 
eksempel oljer og bandasjer.

Samle kvitteringer. Egen-
andelen for dekning av salver 
og kremer er for tiden 1732 
kroner pr år. Dersom du har 
større utgifter enn dette, kan 
du få dekket 90 prosent av det 

overskytende beløpet. Men 
du bør samle kvitteringer helt 
fra start, det er kun utgifter 
som er dokumentert som vil 
bli dekket.

Grunnstønad og  
hjelpestønad. Dersom du 
har svært store utgifter til 
eksembehandling, kan du 

FAKTA EKSEMSKOLEN

l På nettsiden Eksemskolen.no finner du mye  
 nyttig informasjon om eksem og eksembe- 
 handling. Blant annet kan du se bilder og  
 videoer av hvordan du kan behandle eksem.
l Eksemskolen på nett er utviklet gjennom et  
 samarbeid mellom Barneavdelingen, Hudav- 
 delingen, Nasjonalt senter for telemedisin og  
 Lærings- og mestringssenteret ved UNN, samt  
 brukerrepresentanter.

søke grunnstønad. For at 
du skal være berettiget til 
grunnstønad må de måned-
lige utgiftene være minst 670 
kroner pr måned, eller 8040 
kroner pr år. 

Hjelpestønad kan ytes der-
som det på grunn av sykdom 
eller skade er et særskilt pleie- 
og tilsynsbehov. Hjelpestøna-
den er for tiden kroner 14.412 
pr år, eller 1201 pr måned.

Personer med lett eller 
moderat eksem vil vanligvis 
ikke få innvilget grunn- eller 
hjelpestønad. Dersom ekse-
met er alvorlig, kan du få hjelp 
av en sosionom til å skrive en 
god søknad.

Støtte til behandlingsreiser.
Gjennom Oslo universitets-
sykehus, Seksjon for be-
handlingsreiser, kan du søke 
behandlingsreise til utlandet 
i tre eller fire uker. Behand-
lingsreiser for barn og unge 
med kronisk lungesykdom 
og/eller atopisk eksem går til 
Valle Marina på Gran Canaria. 

Stortinget har bestemt at 
voksne og ledsagere til barn 
betaler en egenandel/egenbe-
taling på 116 kroner per døgn. 
For fire uker blir dette kroner 
3248 og 2436 for tre uker.

Søknadsfristen for behand-
lingsreiser i september 2016 
til februar 2017 er 15. mai 
2016. Du finner mer informa-
sjon på nettsidene til Oslo 
universitetssykehus, søk på 
«behandlingsreiser». n

ENJOs moppesystem anbefales  
nå av Astma- og allergiforbundet. 

ENJO har utviklet et innovativt rengjørings- 
system bestående av kun fiber og vann.  
Våre produkter er effektive og enkle i bruk,  
samtidig gir de deg en helsegevinst ved å  
gå over til et kjemikaliefritt renhold. 

Vil du vite mer, se www.enjo.no
eller kontakt oss på tlf. 31295980

– helt rent, helt naturlig

ANBEFALT AV

Kjemikaliefritt hjem

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)

EKSEMHANSKER.
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NAAFS JUSSEKSPERT

Gjennom lovverket er barne-
hagene gitt ansvar for å fan-
ge opp barn med særskilte 
behov og sørge for at disse 
kan inkluderes i barnehagens 
fysiske- og sosiale miljø. For 
barn med astma og allergi 
vil det ofte være behov for 
spesiell tilrettelegging. Dette 
fører til at man noen ganger 
må finne løsninger som ba-
lanserer ulike, og noen ganger 
motstridende, behov. 

Kommunen har, etter 
søknad, plikt til å tilby bar-
nehageplass i bostedskom-
munen til alle barn under 
opplæringspliktig alder. In- 
kludert i denne plikten ligger 
ansvar for tilrettelegging av 
barnehagetilbudet for barn 
med nedsatt funksjonsevne. 
Barnehagene kan derfor ikke 
uten videre nekte et barn 
nødvendig tilrettelegging på 
grunn av dårlig økonomi eller 
manglende ressurser. Selv om 
det er kommunen som bærer 
ansvaret for å tilrettelegge 
barnehagetilbudet, er barne-
hagene underlagt en rekke 
lover som skal ivareta disse 
barnas behov. 

Alle skal og må delta. Det 
følger av barnehageloven 
§ 2 at barnehagen skal ta 
hensyn til blant annet barnets 
alder og funksjonsnivå, og 
at barnehagen i utgangs-
punktet skal være tilrettelagt 
for alle barn, uavhengig av 
funksjonsnivå, kjønn, sosial-, 
etnisk- og kulturell bakgrunn. 
Gjennom samme paragraf er 
barnehagene lovpålagt å følge 
kunnskapsdepartementets 
«Rammeplan for barnehagens 

Kan barnehagen kreve at barn holdes hjemme i kulda?
Når utelufta blir for kald, vil mange barn med kraftig astma oppleve så stort pustebesvær 
at de ikke kan være utendørs. Noen barnehager velger da å anbefale at barnet holdes 
hjemme, fordi de ikke har kapasitet til å ha personale innendørs sammen med barnet. 
Har de lov til å gjøre dette?

Ikke for alle. Det er gøy å leke i snøen, men for barn med astma 
kan utendørsaktiviteter på kalde dager gjøre sykdommen verre. Men 
også disse barna vil ha krav på tilrettelegging i barnehagen.
Foto: Colourbox

innhold og oppgaver». 
Lovverket legger altså klart 

opp til at både kommunen 
og barnehagen skal strekke 
seg langt for å imøtekomme 
barns individuelle fysiske, 
psykiske og kulturelle behov. 
For å understreke og presisere 
det vernet barn med nedsatt 
funksjonsevne allerede har et-
ter reglene i barnehageloven, 
har man uttrykkelig lovfestet 
denne retten i diskrimine-
rings- og tilgjengelighetsloven 
§ 16: «Barn med nedsatt funk-
sjonsevne har rett til egnet 
individuell tilrettelegging av 
kommunale barnehagetilbud 
for å sikre likeverdige utvi-
klings- og aktivitetsmulighe-
ter.» Her sies det uttrykkelig at 
barnet har krav på nødvendig 
tilrettelegging. 

Uforholdsmessig byrde? Den 
eneste begrensningen i denne 
rettigheten er at kommunen 
ikke skal pålegges en «ufor-
holdsmessig byrde». Ved vur-
deringen av om den aktuelle 
tilretteleggingen innebærer en 
slik byrde, skal det legges vekt 
på tilretteleggingens effekt 
for å nedbygge funksjonshem-
mende barrierer, de nødven-
dige kostnadene ved tilret-
teleggingen og virksomhetens 
ressurser. 

Det første momentet bør 
veie tyngst i en slik vurdering, 
men det vil finnes noen få 
tilfeller hvor den nødven-
dige tilpasningen ikke kan 
gjennomføres i den aktuelle 
barnehagen. Da kan barnet 
gjerne være bedre tjent 
med en plass i en alternativ 
barnehage, og noen ganger 

finnes det også en allerede 
tilpasset barnehage i samme 
kommune. Det bør for øvrig 
understrekes at forarbeidene 
til diskriminerings- og tilgjen-
gelighetsloven sier at kom-
munen kun unntaksvis skal 
kunne påberope seg denne 
begrensningen. 

Tilretteleggingsplikt. Det 
fantes tidligere et øremerket 
tilskudd som skulle bidra til at 
barnehagene kunne tilrette-
legge for barn med nedsatt 
funksjonsevne. Ordningen ble 
avsluttet i 2011, og midlene 
ble lagt inn i rammetilskud-
det til kommunene. Overfø-
ringen var ikke ment å skulle 
svekke tilbudet til barn med 
nedsatt funksjonsevne, og 
kommunene har fortsatt 
plikt til å tilrettelegge. Mange 
kommuner har fortsatt en 
slik søknadsbasert tilskudds-
ordning, hvor barnehager 
kan søke om tilskudd for å 
imøtekomme barnets behov. 
Tilskuddet kan blant annet gis 
som midler til utstyr, beman-

ning, opplæring av ansatte eller 
lignende. Selv om en kommune 
ikke har en slik ordning, har den 
fortsatt en tilretteleggingsplikt, 
og barnehagene bør etter dette 
ikke påberope seg mangel på 
personale for å begrunne at et 
nødvendig tiltak ikke kan gjen-
nomføres.  

Selv med krav på tilretteleg-
ging er problemet ikke alltid 
løst. Tilrettelegging dreier 
seg ofte om endringer i selve 
bygningsmassen og utemiljøet 
i barnehagen. For barn med 
astma og allergi vil det gjerne 
være tiltak som krever løpende 
oppfølging, for eksempel re-
striksjoner på visse matvarer, 
rutiner for matservering- og 
oppbevaring eller innendørsak-
tiviteter på svært kalde dager. 
Resultatene for barnet er i stor 
grad avhengig av at personale, 
foreldre og  
andre barn  
følger tiltakene.

Rådgiver. Hogne 
Skogesal i NAAF.

Lactacyd tyntfl ytende såpe uten parfyme fi nnes på ICA supermarked og Maxi
L  
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Hudvask på kroppens egne vilkår

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

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

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

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

Hudvask på kroppens egne vilkår

Anbefalt av

SB
80

00
5

Lactacyd tyntflytende såpe uten parfyme
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NAAF-KOKKEN

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.

l Fres løk og ingefær mykt i olje. 
l Tilsett rødbeter i terninger og stek videre i et lite minutt mens du rører.  
 Ha i sukkeret og la det karamelliseres lett. 
l Ha i kraften og la det hele koke under lokk i cirka 20 minutter til  
 grønnsakene er møre. 
l Kjør suppen i en blender eller med stavmikser slik at den jevnes. 
l Pisk inn smørterninger og smak til med salt, pepper og saften fra sitronen. 
l En liten kvist med timian setter en fin smak og farge på det hele. 

PASTA MED TOMATSAUS
1 boks hermetiske tomater 
(gjerne med basilikum) 
2 ss tomatpuré
1 finhakket løk
2 fedd hvitløk, finhakket  
Olivenolje 
Parmesan eller annen ost
Spagetti, gjerne glutenfri

 Dette er en klassisk tomatsaus i all sin enkelthet. Her  
 kan du gjerne spe på med ekstra grønnsaker, urter og  
 smaker fra andre typer råvarer. Grunnoppskriften kan  
 også lages i store mengder og fryse ned. Da har du  
 alltid et godt utgangspunkt, enten du skal ha en saus til  
 pasta, en gryterett eller suppe. 

l Fres løk og hvitløk i olje. 
l Tilsett tomatpuré og sukker. La det frese sammen i et  
 lite minutt. 
l Tilsett tomatene og la det putre i fem minutter. 
l Kok pasta som anvist på pakken. 
l Server pastaen med tomatsaus over. Dryss på godt  
 med ost og ha gjerne litt brød ved siden av. 

BULGURSALAT

RØDBETESUPPE

250 g bulgur
100 g soltørkede tomater
2 stangselleristenger 
150 g brokkoli 
½ sitron 
Fetaost (kan sløyfes) 
Oliven

2 ss olivenolje 
3 sjalottløk, finhakket
20 g ingefær, finhakket
450 g rødbeter
2 ts sukker 
10 dl kraft
75 g smør, gjerne melkefri 
1/2 sitron, kun saften  

Tekst og foto: Morten Øverbye

l Kok bulguren med dobbelt så mye vann som bulgur.  
 Koketiden kommer an på hvilken type bulgur du velger,  
 men etter 15-20 minutter er den klar. 
l Finhakk soltørkede tomater og stangselleri. 
l Kok små buketter av brokkoli i et lite minutt så de blir  
 litt møre. Avkjøl i iskaldt vann. 
l Bland sammen bulgur, tomater, stangselleri, brokkoli,  
 saften fra sitronen, litt revet sitronskall, fetaost og  
 oliven. 

Kjøttfri hverdag
Det er godt for kroppen, lommeboka og miljøet.  
Det beste med vegetarmat er allikevel de rene smakene. 
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TITTELNAAFUS HJØRNE

De eneste pølsene utviklet sammen 
med Norges Astma- og Allergiforbund

pOlseNE ALLE 
pOlseelskere KAN spise!

pølser

From Hønefoss with love

Siste forbruksdag:

Nå er det ikke lenge til Astma- og Allergiforbundets ung-
domsorganisasjons (NAAFU) årlige landskonferanse.  
Den skal være 16. og 17. april 2016.

Landskonferansen er NAAFUs høyeste myndighet og  
avholdes hvert år. 

På landskonferansen skal det velges nytt styre til NAAFU. 
Valgkomiteen skal innstille kandidater til NAAFUs styre. 

Styret består av leder, nestleder, 2 medlemmer og 2 vara-
medlemmer. Valgperioden for styret er 1 år. 

Representanter fra NAAFU i forbundsstyret, sitter  
i forbundsstyreperioden som er 3 år. 

NAAFUs oppgaver er å:
l Ivareta ungdommens interesser i NAAF.
l Utføre sitt arbeid i henhold til NAAFs forfmålsparagraf,  
 jf. § 1-1.
l Bidra i samarbeid med andre organisasjonsledd og NAAF  
 sentralt til at NAAFs formålsparagraf, vedtekter, visjoner, 
  strategier og handlingsplaner blir fulgt opp.

Klare for landskonferanse i april
Styret i NAAFU hadde 16. og 17. januar styremøte, der det ble 
gjort noen forandringer i styresammensetningen. Hilde Myhre 
er nå fungerende leder av Astma- og Allergiforbundets ung-
domsorganisasjon.

Det ble bestemt at årets Landskonferanse skal holdes  
16. – 17. april. Husk å holde av denne helgen!

For oppdateringer om Landskonferansen 2016, anbefaler vi 
at dere følger med på NAAFUs facebook side, www.facebook.
com/astmaallergiungdom/ og nettside, www.naaf.no/naafu

Styret

Tid og sted. Følg med på NAAFUs nettside og facebookside 
for nærmere oppdateringer om landskonferansen i april. 

Valgkomitéen søker kandidater til styret
l Sørge for at NAAFUs vedtekter, visjoner, strategier og  
 handlingsplaner blir fulgt opp. 
l Ta initiativ til og vise engasjement for debatter i det  
 offentlige rom som angår våre sykdomsgrupper. 

Ansvar for NAAFUs arbeid ivaretas av NAAFUs styre. 
Styret er NAAFUs øverste organ mellom Landskonfe-
ransene. 

Hvis du kan tenke deg til å stille som kandidat til styret  
og/eller har noen spørsmål, kan du sende en e-post  
til sarah_isabel_87@hotmail.com

Frist for å sende inn forslag til kandidater er 16. mars 2016.

Vennlig hilsen NAAFUs valgkomité.
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ALVORLIG MELKEALLERGIALVORLIG MELKEALLERGI

Allergi mot kumelk er den 
vanligste typen matallergi hos 
små barn. Lille Sofie var bare 
noen måneder gammel da hun 
fikk påvist melkeallergi. Siden 
toårsalderen har hun fått 
alvorlige allergiske reaksjoner 
med anafylaksi fire ganger. I 
tre av disse tilfellene vet for-
eldrene sikkert at reaksjonen 
kom på grunn av melk.

Lefser og pølser. – Den siste 
gangen hadde vi julepølser 
med lefser til middag. Ingen av 
disse produktene var dekla-
rert med at de inneholdt melk, 
så vi trodde det var trygt. 
Men det tok ikke lang tid før 
Sofie fikk allergiske reaksjoner, 
forteller Linn Hanssen fra Fjell-
hamar i Akershus.

I ettertid har både produ-
senten av lefsene og julepøl-
sene trukket produktene fra 
markedet, fordi det viste seg 
at de likevel inneholdt små 
mengder melk. 

For de fleste med melkeal-
lergi vil det gå greit selv om de 
får i seg små mengder melk. 
Det kan være at de får reak-
sjoner og ubehag, men ikke i 
den grad som for hyperaller-
giske Sofie.

– Problemet med å være 
hyperallergisk mot melk er 
at det er så vanskelig å holde 
seg unna det. Det finnes melk 
i utrolig mange matvarer, sier 
Linn.

Spiste feil grøt. Et par uker 
før episoden med lefsene og 
pølsene fikk hun ved en feil 

Sofie (3) fikk anafylaksi av  melk i lefser
Spor av melk i lefser var nok til å utløse anafylaksi hos melkeallergiske Sofie (3). 
Mamma Linn Hanssen sier mange ikke er klar over at melkeallergi kan gi så  
alvorlige reaksjoner.
Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

i seg to skjeer vanlig risgrøt 
med kumelk. Også da reager-
te hun med pusteproblemer, 
elveblest og oppkast. Hun fikk 
adrenalinsprøyten som hun 
alltid har med seg, og deret-
ter bar det i ambulanse til 
sykehuset.

– Det som er skremmende 
er at det skal så utrolig lite 
til før hun blir dårlig. Hun vet 
godt at hun ikke tåler kumelk, 
men hun er jo bare tre år, så 
hun har ikke oversikten over 
alt som inneholder melk.

Flere matallergier. I tillegg til 
melkeallergi, har Sofie også 
allergi mot nøtter, egg og fisk. 
Ingen av de andre i familien 
har matallergi, heller ikke sto-
rebror Emil på seks. Det kom 
derfor som et sjokk da det 
viste seg at Sofie er hyperal-
lergisk mot flere matvarer.

– Hun spiste dårlig gjen-
nom hele den første delen 
ammeperioden, og da hun var 
drøyt fire måneder gammel, 
prøvde vi å gi henne grøt for 
aller første gang. Da ble hun 
umiddelbart veldig dårlig og 
kastet opp, forteller Linn. 

Etter å ha tatt henne med 
til lege, fikk de påvist at Sofie 
hadde melkeallergi. Linn 
sluttet å drikke melk i resten 
av ammeperioden, og Sofie 
unngikk alle matvarer med 
melk.

Men det er som sagt ikke 
lett å holde seg helt unna 
melk, og da Sofie var to år 
gammel, fikk hun en alvorlig 
reaksjon med anafylaksi for 
første gang. De var da på ferie 
i Spania, og Sofie spiste en 
saftis på stranda. Saftis inne-
holder jo ikke melk, trodde 
foreldrene. 

Få minutter etter hun hadde 
spiste isen, fikk hun elveblest 
over hele kroppen, og deret-
ter fikk hun pusteproblemer 
og opphovnede lepper. 

– Vi visste ikke hva vi skulle 
gjøre. Først vurderte vi å be 
om hjelp til å kontakte spansk 
ambulanse, men så endte vi i 

stedet med å kaste oss i bilen 
og kjøre tilbake til ferieleilig-
heten, der vi visste vi hadde 
en flaske med Zyrtec. Hun ble 
dårligere i bilen, og vi var selv-
sagt veldig redde. Heldigvis gikk 
anfallet over av seg selv etter 
en kort time. I ettertid forsto vi 
at vi burde ha ringt etter am-
bulanse, og at antihistaminer 
ikke er løsningen i så alvorlige 
tilfeller.

Hele familien fikk seg en 
støkk, for de var i likhet med 
de fleste andre ikke klar over at 
melkeallergi kunne gi så sterke 
reaksjoner.

Etter dette skrev legen umid-
delbart ut resept på adrenalin-
penn til Sofie.

Foreldre oversatte ingredi-
enslisten på saftisen fra spansk 
til norsk, og da oppdaget de at 
isen faktisk inneholdt melke-
proteiner.

Grundig utredet. Sofie har nå 
fått en grundig utredning av al-
lergien, og er jevnlig på sykehu-
set for å ta blodprøver. Hun har 
også gjennomgått kostprovoka-
sjon flere ganger. Siden hun er 
allergisk mot flere matvarer, er 
det viktig å få kartlagt også hva 
hun ikke er allergisk mot, slik at 
hun kan ha et så fullverdig kost-
hold som mulig. For eksempel 
får hun soyamelk i stedet for 
kumelk. 

Foreldrene sender også med 

Sofie egen mat som hun spiser 
i barnehagen.

– Vi prøver så godt det er 
mulig å lage mat som hele 
familien kan spise. Når vi har 
fisk til middag, må Sofie få noe 
annet, men ellers holder vi oss 
stort sett til én meny, forteller 
Linn.

Utfordringene kommer når 
de spiser andre steder enn 
hjemme, for eksempel på 
restaurant eller på besøk hos 
andre. For det at et kjøttstyk-
ke er stekt i smør, kan i verste 
fall være nok til at Sofie får 
reaksjoner. 

– Jeg merker at det stres-
ser meg, og at jeg er kon-
stant redd for at hun skal få 
i seg noe hun ikke tåler. Men 

samtidig kan jeg ikke la det gå 
utover livsutfoldelsen hennes, 
sier Linn.

Hun tror nok at foreldrene 
er mer preget av allergien enn 
datteren er, og Sofie er på alle 
andre måter en frisk treåring. 

– Hun er mindre syk enn de 
fleste andre på den alderen, 
sier moren.

Misforståelser. Det å «ikke 
tåle melk» er de siste årene 
blitt en slags trend i enkelte 
miljøer. «Melkeallergi» blir 
brukt som en samlebeteg-
nelse på laktoseintoleranse 
og mer uspesifikk intoleranse 
mot melk. Mange mener de 
får en bedre fungerende mage 
ved å holde seg unna kumelk, 

Trygg mat. Sofie (3) har flere alvorlige mat-
allergier, men mamma Linn Hanssen passer på 
at maten hun blir servert er uten allergener.

Frisk treåring. Bortsett fra mat-
allergi og atopisk eksem, er Sofie 
en frisk og fin treåring som synes 
det er kjempegøy å leke med 
pappa Daniel Sannum Lauten.

selv om de ikke har påvist al-
lergi eller laktoseintoleranse.

– Mange tror melkeallergi er 
det samme som laktoseinto-
leranse. Men laktosefri melk 
er akkurat like farlig for Sofie 
som annen melk.

Ved melkeallergi reagerer 
man nemlig ikke på laktosen 
(melkesukkeret), men på pro-
teiner og peptider i melken. 
Disse proteinene finnes i alle 
typer melkeprodukter, også 
ost. Mange som har laktosein-
toleranse kan for eksempel 
fint spise hvitost, fordi dette 
inneholder veldig lite lak-
tose. For et barn med alvorlig 
melkeallergi kan selv en liten 
hvitostsmule være skjebne-
svangert.

– Når vi forklarer hvor al-
lergisk Sofie er, blir vi tatt på 
alvor. Men det er nok ukjent 
for mange hvor alvorlig melke-
allergi faktisk kan være for de 
som er så allergiske som Sofie, 
sier Linn Hanssen.n

Les mer om alvorlig allergi  
og anafylaksi på side 30 og 31
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– Man regner med at 2-3 
prosent av småbarna er al-
lergiske mot melkeprotein. 
Noen får symptomer alle-
rede under amming, ved at 
barnet får reaksjoner på at 
mor drikker melk. Men for 
de fleste oppdages allergien 
første gang de får grøt eller 
morsmelkerstatning, sier Vi-
beke Østberg Landaas som er 
klinisk ernæringsfysiolog ved 
Oslo universitetssykehus.

Cirka halvparten av sped-
barna som reagerer på melk 
har en IgE-mediert melkeal-
lergi, altså en allergi som vil gi 
utslag på blodprøver og prikk-
test. De fleste av disse barna 
vokser av seg melkeallergien 
innen 10-12-årsalderen.

– Det er svært få voksne 
som har allergi mot melkepro-
tein. Dette gjelder trolig under 
0,1 prosent av befolkningen, 
sier Landaas.

For de som har en ikke- 
IgE-mediert melkeallergi, er 
prognosene enda bedre. Da  
er de fleste kvitt allergien  
i løpet av første leveår.

Årsaken til at melkeal-
lergi oppstår, er en forsinket 
læringsprosess i kroppen. 
Immunforsvaret reagerer på 
melk som om det skulle være 
en parasitt. Men etter hvert 
utvikler man toleranse slik at 
man kan drikke melk uten å  
få reaksjoner. 

– Dersom et barn har  
melkeallergi, bør man unngå 

 
 

 
 

FAKTA

FAKTA

ALLERGI MOT KUMELKSPROTEIN

LAKTOSEINTOLERANSE

l Ved kumelkeallergi overreagerer kroppens   
 immunsystem på melkeproteiner. I kumelk  
 finnes over 25 ulike proteiner som kan gi  
 reaksjoner hos melkeallergikere. Noen er  
 allergiske kun mot en av dem, mens de fleste   
 har allergi overfor flere. 
l Melk fra andre pattedyr som geit, hest og bøffel  
 inneholder mange av de samme proteinene slik  
 at de aller fleste melkeallergikere må holde seg  
 borte fra melk fra alle pattedyr. Man kan ikke  
 bli allergisk mot morsmelk, men hvis moren selv  
 drikker kumelk kan kumelksproteiner overføres  
 til barnet via morsmelken og sensibilisere og  
 eventuelt gi plager hos barnet.
l Vanlige symptomer ved melkeallergi er plager  
 fra mage- og tarmsystemet, kløe i munn og hals,  
 hovne slimhinner og pustebesvær, eksemopp- 
 bluss og elveblest i huden.
l Omkring 1–3 prosent av norske småbarn  
 (0-3 år) har melkeallergi. Barna utvikler raskt  
 toleranse, og noen er kvitt allergien etter  
 allerede et halvt år, og de fleste går over innen  
 de er tre år. Noen lever med allergien livet ut.  

Kilde: NAAF.no

l Laktose er et annet navn på melkesukker, altså  
 karbohydrater fra kumelk og andre pattedyr.  
 Morsmelk inneholder store mengder laktose,  
 slik at nesten alle spedbarn og småbarn tåler  
 godt laktose.
l Symptomene på laktoseintoleranse inntreffer  
 vanligvis 3-4 år etter avsluttet amming. Det  
 som skjer er at nivået av enzymet laktase  
 i tarmen blir så lavt at laktosen ikke lenger  
 absorberes skikkelig. Laktoseintoleranse gir løs  
 avføring, og noen ganger kvalme og oppkast.
l Blant nordmenn er 2-3 prosent av befolkningen  
 laktoseintolerante, men på verdensbasis regner  
 man med at 70 prosent av den voksne befolk- 
 ningen har laktoseintoleranse.

Kilde: NAAF.no

Melkeallergi kan gi alvorlige reaksjoner
For de som har melkeallergi kan symptomene være alt fra milde reaksjoner som 
eksem eller løs mage, til anafylaksi. Men heldigvis vokser de aller fleste av seg 
melkeallergien innen tidlig skolealder.

melk fra alle typer pattedyr, 
sier ernæringsfysiologen.

For å sikre at barnet får i seg 
de næringsstoffene det tren-
ger, anbefales det at man de 
første tre årene gir et mors-
melkerstatning fra apoteket, 
altså et melkehydrolysat som 
ikke inneholder melkeprotei-
ner. Denne drikken har imid-
lertid en meget spesiell smak, 
så hvis du skal få barnet til å 
drikke det, bør du introdusere 
det så tidlig som mulig, helst 
før 8-9 måneders alder. 

– Dersom du ikke får barnet 
til å drikke denne morsmel-
kerstatningen, kan du bruke 
soyamelk eller havremelk 
fra det er ett år. Disse er ikke 
næringsmessig fullverdig, så 
her er man avhengig av å sup-
plere med enkelte vitaminer 
og sporstoffer i form av kost-
tilskudd, sier Vibeke Østberg 
Landaas. n

norsk - engelsk - tysk - spansk - fransk - italiensk
gresk - kinesisk - thai - arabisk - polsk - kroatisk

Diettkortene finnes på  
www.naaf.no/diettkort

NAAFs diettkort  
for alle med matallergi

Diettkortet finnes på følgende språk:
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er et hjelpemiddel som inneholder opplysninger 
om innehavers matallergier og som kan brukes 
ved matbestillinger i Norge og i utlandet.

Soyamelk. Hver kveld før legge-
tid får Sofie et glass soyamelk.
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– Det er en utbredt misfor-
ståelse at anafylaksi betyr 
det samme som anafylaktisk 
sjokk, sier Aud K. Herland Ber-
stad, som er spesialist i pedia-
tri og overlege ved Haukeland 
universitetssykehus.

Flere symptomer. Kjenne-
tegnet på anafylaksi er at det 
er en plutselig reaksjon med 
symptomer fra to eller flere 
organsystemer. Disse sympto-
mene kan for eksempel være 
elveblest/utslett på huden, 
tung pust, magesmerter og 
oppkast. 

– Dersom man ikke kommer 
raskt i gang med behandling, 
kan anafylaksi utvikle seg til 
anafylaktisk sjokk, sier Berstad.

Ved anafylaktisk sjokk, også 
kalt allergisk sjokk, får pasien-
ten blodtrykksfall. Dette kan i 
noen tilfeller ha dødelig utfall. 
Også i Norge har det skjedd 
dødsfall som følge av allergiske 
reaksjoner, men det finnes 
ikke sikre tall for hvor mange 
ganger det har skjedd.

Når allergien blir livstruende
Anafylaksi er en potensielt livstruende allergisk reaksjon som kan utløses av 
allergener i mat, medikamenter eller insektsstikk. Rask behandling med adrenalin 
er svært viktig dersom en person får anafylaksi.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

– Selv om det er en sjelden 
reaksjon, er det svært viktig  
å ta den på alvor, understreker 
hun.

Anafylaksi og anafylaktisk 
sjokk kan ramme både barn  
og voksne.

Adrenalinbehandling. I man-
ge tilfeller vil personen med 
anafylaksi komme seg igjen 
uten å ha gått i anafylaktisk 
sjokk. Det er imidlertid umulig 
å vite om reaksjonen er slik 
at det er fare for anafylaktisk 
sjokk, så hvis det er mistanke 
om anafylaksi, skal det alltid 
settes i gang behandling med 
adrenalin.

– En person som har påvist 
alvorlig allergi med risiko 
for anafylaksi, skal alltid ha 
en adrenalinpenn tilgjenge-
lig. Nærmeste pårørende, 
barnehage-/skolepersonell og 
andre som har kontakt med 
personen til daglig, bør få 
opplæring i hvordan de skal 
bruke denne adrenalinpen-
nen, sier Berstad.

En adrenalinpenn skal settes 
midt på låret. 

– Hva gjør du dersom en 
person får anafylaksi, og du 
ikke har adrenalin tilgjengelig?

– Da må du ringe nødtelefo-
nen 113.

Ved anafylaksi bør lege 
uansett kontaktes, da det ikke 
alltid er tilstrekkelig å sette én 
dose adrenalin. I noen tilfeller 
må det gis en sprøyte til for 
å få stoppet den allergiske 
reaksjonen.

– Ved riktig behandling med 
adrenalin blir de aller fleste 
friske igjen ganske raskt. Man-
ge føler seg litt sjabre og syke 
i noen dager etterpå, men 
utover det har ikke anafylaksi 
noen varige fysiske reaksjo-
ner, sier Berstad. Mange har 
imidlertid psykiske reaksjoner 
i etterkant, naturlig nok.

Livreddende førstehjelp.
Dersom personen går i ana-
fylaktisk sjokk, kan det som 
nevnt være fare for livet. Hvis 
personen er bevisstløs med 

blodtrykksfall, men puster 
selv, legger du personen ned 
med beina høyt. Ved pus-
testans/hjertestans, setter du 
i gang hjerte-lungeredning. 

– Alle bør kunne førstehjelp, 
påpeker Aud Berstad.

Dersom du aldri tidligere 
har sett en person få anafy-
laksi, er det ikke opplagt at 
du skjønner hva det er. Noen 
vil kanskje tenke at det er en 
annen sykdom, for eksempel 
epilepsi. 

– Heldigvis blir man sjelden 
bevisstløs ved anafylaksi. 
Dersom du er nær en person 
som får en slik reaksjon, er det 
derfor viktig å spørre ved-
kommende om han eller hun 
er allergisk, og om det er en 
adrenalinpenn tilgjengelig.

Gjelder svært få. Det er hel-
digvis kun et mindretall av de 
som har allergi, som har risiko 
for anafylaksi. 

Alvorlige allergiske reaksjo-
ner med anafylaksi kan utlø-
ses av ulike allergener. Hos 

Rett i låret. En autoinjektor for 
adrenalin, ofte kalt adrenalin-
penn, skal settes midt på låret. Du 
trenger ikke å ta av buksene før 
du setter dosen.

FAKTAFAKTA FAKTAADRENALINANAFYLAKTISK SJOKK ANAFYLAKSI

Hormon som produseres naturlig i kroppen, og 
som oppstår når sentralnervesystemet stimuleres 
slik som ved frykt, opphisselse eller sinne. 
Syntetisk adrenalin har flere viktige medisinske 
funksjoner, blant annet ved behandling av hjerte-
stans og alvorlige allergiske reaksjoner.  

Kilde: Store Medisinske Leksikon

Kalles også allergisk sjokk.
Uten behandling kan anafylaksi føre til krampean-
fall, nedsatt bevissthet på grunn av blodtrykksfall 
og i verste fall åndedrettsstans og hjertestans.

Potensielt livstruende tilstand, der symptomer eller 
funn fra to eller flere organsystemer oppstår plutselig, 
i rask rekkefølge etter hverandre eller samtidig. 
Vanligste årsaker til anafylaksi er matallergi (nøtter/
peanøtter, melk, egg, fisk, skalldyr), medikamenter  
og insektsstikk (veps).
Vanligste symptomer er kløe og utslett i hodebunn, 

barn er allergi mot mat den 
viktigste årsaken til anafylaksi, 
mens det hos voksne ofte 
skyldes allergi mot medika-
menter. Insektsstikk (veps) 
kan også gi anafylaksi.

– Nøtter og peanøtter er de 
matvarene som oftest utløser 
anafylaksi. Men man kan også 
få anafylaksi av melk, egg, fisk 
og skalldyr og andre matvarer, 
sier Aud Berstad.

Dersom det har vært ana-
fylaktisk reaksjon på bi-/veps-
stikk, og allergi mot denne 
insektgiften kan påvises, skal 
allergivaksinasjon tilbys. Ved 
matallergi finnes det per i dag 
ingen vaksinasjon utenom i 
forskningsstudier, så der er 
eneste forebygging at du må 
holde deg unna de matvarene 
du er allergisk mot.

Antihistaminer hjelper ikke.
Men selv om du tar alle mu-
lige forholdsregler, kan du få i 
deg en matvare du er allergisk 
mot ved et uhell. Derfor bør 
personer med så alvorlig aller-

gi at det er fare for anafylaksi, 
alltid ha en adrenalinpenn 
tilgjengelig på kroppen. 

Ved anafylaksi vil det nemlig 
ikke hjelpe å gi antihistaminer 
eller andre medikamenter. 

Aud Berstad sier at det er 
svært viktig at personer med 
alvorlig allergi gjennomgår 
en grundig utredning av en 
spesialist i allergologi. Det er 
viktig at den allergiske perso-
nen og nærmeste pårørende 
får opplæring i hvordan nye 
anfall kan unngås, og hvordan 
eventuelle anfall skal hånd-
teres. 

Informasjon om alvorlig 
allergi bør legges inn som «kri-
tisk informasjon» i pasientens 
journal, nå også den såkalte 
kjernejournalen. 

– Det jobbes også med 
å utvikle et halskjede eller 
noe lignende som bæres på 
kroppen som informasjon om 
allergien, forteller Berstad. n

håndflater og fotsåler, opphovning, tetthet i luftveier og 
nese, magesmerter med oppkast, uro og katastrofefølelse. 

Kilde: Aud K. Herland Berstad//Norsk veileder  
i praktisk anafylaksihåndtering,  

Den norske legeforening 2014
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Fortsatt helseskadelig byluft
Luftkvaliteten i mange norske byer er helseskadelig og arbeidet som gjøres for å 
bedre forholdene er dårlig samkjørt og komplisert å iverksette. Dette kom fram  
i en rapport fra Riksrevisjonens i november 2015.
Tekst og foto: Nina Brun

Riksrevisjonen har undersøkt 
myndighetens arbeid for å sik-
re god luftkvalitet i perioden 
2005–2014. Resultatene viser 
at 11 av 14 kommuner fortsatt 
er langt unna å nå nasjonale 
mål for svevestøvnivåer, og at 
byer som Bergen, Drammen, 
Oslo, Trondheim og Stavan-
ger har hatt gjentatte brudd 
på forurensningsforskriftens 
grenseverdi for nitrogendiok-
sid (NO2). Her er veitrafikken 
den dominerende kilden til 
luftforurensningen.

– Disse fem store kom-
munene har nær 1,4 millio-
ner innbyggere. Mange kan 
dermed få forringet helse på 
grunn av langvarig ekspone-
ring av for høye nivåer av både 
svevestøv og nitrogendioksid, 
sier riksrevisor Per-Kristian 
Foss i en pressemelding.

Pulverisering av ansvar. 
Riksrevisjonen slår videre fast 
at kommunenes etterlevelse 
og myndighetenes oppfølging 
av forurensningsforskriften 
ikke er god nok. Fordeling av 

ansvar og oppgaver går på 
tvers av sektorer og for-
valtningsnivåer og gjør det 
krevende og vanskelig å nå 
målene for lokal luftkvalitet. 

Det er kommunene som 
skal sørge for å overvåke 
luftkvaliteten og i iverksette 
tiltak og pålegg dersom gren-
severdiene for svevestøv og 
NO2 er for høye, men mange 
kommuner sliter med å få 
tiltakene gjennomført.

Her viser Riksrevisjonen til 
Trondheim kommune som 
påla Statens vegvesen hyppi-
gere vasking av statlige veier  
i kommunen, men at påleg-
get ble avvist av vegvesenet. 
Oslos midlertidige forbud 
mot tungtransport og diesel-
personbiler ble ikke gjennom-
ført fordi Statens vegvesen, 
som anleggseier av statlige 
veiene innenfor kommunen, 
ikke ønsket forbudet.

– Når kommunen er tildelt 
ansvaret som forurens-
ningsmyndighet, bør stat-
lige anleggseiere akseptere 
kommunens pålegg om tiltak, 

mener Riksrevisjonen.
Klima- og miljødeparte-

mentet har det overordnede 
ansvaret for de nasjonale 
målene, men er avhengig av 
at Samferdselsdepartementet 
legger til rette for lokale vir-
kemidler og at kommunene 
tar disse i bruk.

Klare anbefalinger. Riksrevi-
sjonen gir i sin rapport klare 
anbefalinger til departemen-
tene og forvaltningsnivåene 
om bedre samordning og 
bedre veiledning til kommu-
nene. Kommunene er på sin 
side nødt til å tørre å iverk-
sette tiltak, selv om disse er 
lokalpolitisk kontroversielle.

– Samferdselsdepartemen-
tet må gjennomgå oppgave- 
og ansvarsfordelingen og Mil-
jødepartementet må sørge for 
at Miljødirektoratet forsterker 
sin veiledning og oppfølging 
av kommunene, heter det i 
rapporten.

Gjennombrudd. Astma- og 
Allergiforbundet (NAAF) 
mener fjoråret ble et gjen-
nombrudd for forbundets 
mangeårige innstats for å 
oppnå bedre luftkvalitet lo-
kalt. Først ved EFTA-dommen 
som slo fast at Norge bryter 
EUs luftforurensningsdirektiv, 
og deretter Riksrevisjonens 
rapport som viser gjentatte 
brudd på nasjonale grensever-
dier for utslipp av svevestøv 
og nitrogendioksid.

– Med dette bakteppet er 
det umulig for myndighetene 
ikke å ta affære, det er godt 

nytt for alle som blir syke av 
den helseskadelige luften. 
Riksrevisjonen setter dessuten 
et betimelig fokus på de nasjo-
nale helsemålene, ikke bare 
EUs direktiver, sier generalse-
kretær i NAAF Anne Elisabeth 
Eriksrud.

NAAF har i mange år påpekt 
mange av de faktorene Riks-
revisoren konkluderer med. 
At problemstillingen er blitt 
en kasteball mellom departe-
ment og statlige forvaltnings-
organer og at ansvaret dyttes 
frem og tilbake mellom stat og 
kommune. 

Budsjett-lyspunkt. NAAF har 
videre etterlyst tiltak som kan 
fremme en mer helsevennlig 
bilpark så som høyere avgift 
for diesel og flere insentiver 
som kan øke bruken av elbiler. 
Det er dieselbiler som står for 
de høyeste utslipp av NO2.

Da forslaget til statsbud-
sjettet for 2016 ble lagt fram 
i fjor høst, forelå det ingen 
endringer i engangsavgiftene 
og heller ingen endringer i die-
sel- og bensinavgiftene. Men 
etter at budsjettjettforhand-
lingen var sluttført i slutten 
av november, ble det klart at 
engangsavgiftene likevel blir 
endret. Det skal nå legges mer 
vekt på å straffe utslipp av 
både NOX (nitrogenoksidene 
NO og NO2) og CO2. Men 
fortsatt er avgiften for diesel 
lavere enn for bensin.

– Vi er glade for økningen i 
NOX-komponenten i engangs-
avgiften. Dette løser likevel 
ikke problemet med den 

lokale luftforurensningen i 
bynære strøk. Her bør vi vekk 
fra diesel og over på hybrid 
og elektrisk, sier assisterende 
generalsekretær Bo Gleditsch 
i NAAF. Han mener likevel at 
det i det vedtatte budsjettet 
for 2016 finnes flere tegn på at 
myndighetene innser at dette 
er veien å gå.

Symbolpolitikk. Julaften 
2015 ble det også klart at 
Klima- og miljødepartemen-
tet innfører nye og strengere 
grenseverdier for svevestøv 
gjeldende fra 1. januar 2016. 
Departementet opplyser at 
de nye grenseverdiene er 
strengere enn minstekravene 
i EUs luftkvalitetsdirektiv, og 
at bakgrunnen for innskjer-
pingen er ny forskning som 
viser at det er større helsefare 

FAKTA
FAKTA

SVEVESTØV
NOX

En betegnelse på svært små partikler med  
diameter under 10 µm (mikrometer). 
Veitrafikk og gamle vedovner er viktige kilder til 
svevestøv i byer og tettsteder. Gamle biler uten 
katalysator og dieselbiler uten filter slipper generelt 
ut langt mer partikler enn nyere biler. 
Svevestøv øker risikoen for sykdommer i luftveiene- 
og hjerte og karsystemet. Folk med astma og kols 
og hjerte- og karsykdommer er særlig utsatt.

En av de mest helseskadelige komponentene i 
eksos er nitrogenoksider (NOX). NOX er en samle-
betegnelse for gassene nitrogenoksid, NO, og 
nitrogendioksid, NO2. Dieselbiler slipper ut mer 
NO2 enn bensinbiler.
Eksponering for NO2 fører blant annet til at luftvei-
ene blir mer mottakelige for infeksjoner. Folk med 
astma eller andre kroniske lungesykdommer kan 
reagere med nedsatt lungefunksjon etter kort tids 
eksponering for NO2.

Holder ikke mål. Flere bykommuner sliter fortsatt med helseskadelig 
utslipp fra veitrafikken. Riksrevisjonen etterlyser tiltak og krever bedre 
samordning mellom ansvarlige myndigheter sentralt og lokalt.

enn tidligere antatt knyttet 
til lavere konsentrasjoner av 
svevestøv.

– Det er vel og bra med inn-
føring av strengere grensever-
dier, men dette kan vanskelig 
ses på som stort annet en 
symbolpolitikk all den tid vi 
fortsatt er langt fra å nå både 
nasjonale og europeiske mål 
for lokal luftkvalitet, slik som 
Riksrevisjonen har påpekt, 
understreker Gleditsch. 

I løpet av januar måned i 
år ble det i flere dager meldt 
om farlig høy luftforurens-
ning, såkalt rødt nivå, i Oslo, 
Bergen, Ålesund, Trondheim 
og Tromsø. Mennesker med 
kronisk lungesykdom som 
astma og mennesker med 
hjertelidelser ble anbefalt  
å holde seg inne. n

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 130 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!

Pris dyne fra 399,90

l
l

l

l
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Cøliaki blir av mange omtalt 
som glutenallergi. Dette er 
ikke helt presist. Sykdommen 
skyldes en immunologisk over-
ømfintlighet for gluten, men 
skiller seg fra allergier som 
nøtteallergi og pollenallergi. 
Sånn sett har sykdommen mer 
til felles med autoimmune 
sykdommer som leddgikt og 
multippel sklerose. Ludvig M. 
Sollid har forsket på cøliaki si-
den midten av 1980-tallet, og 
han og hans medarbeidere har 
ved møysommelig arbeid over 
år klart å finne de underlig-
gende årsakene til at sykdom-
men oppstår.  

T-cellene misforstår. Løsnin-
gen fant Sollid og hans team 
på molekylært nivå:

– Vevstyper, også kalt 
HLA-molekyler, finnes hos alle 
mennesker i arvelig bestemte 
varianter. HLA-molekylenes 
oppgave er å binde fragmen-
ter av proteiner som brytes 
ned inne i cellene, transpor-
tere fragmentene til cellens 
overflate og vise dem frem til 
T-lymfocyttene. 

T-lymfocyttene, ofte kalt 
T-celler, er en bestemt type 
hvite blodlegemer som er 
viktige for immunforsvaret. T-
cellene overvåker celler for å 
se om kroppen er infisert med 
virus eller bakterier. Måten 
den oppdager en slik infek-
sjon på er ved å finne rester 
av virus eller bakterier som 
fragmenter bundet til HLA-
molekyler. Hvis den oppdager 
noe slikt vil immunforsvaret 
starte en immunreaksjon som 

Norsk forsker løste cøliakigåten
Professor Ludvig M. Sollid og hans forskerteam gikk i dybden og fant årsakene til at 
cøliaki oppstår. For dette har Sollid mottatt den prestisjetunge Jahreprisen for 2015.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

sørger for å eliminere viruset 
eller bakterien. 

– Ved cøliaki tror T-cellene 
at gluten er en bakterie og 
forårsaker dermed en immun-
reaksjon som vi opplever som 
en infeksjon og påfølgende 
ubehageligheter. Det at T-
celler reagerer på fragmenter 
av glutenproteiner som er 
bundet til HLA-molekyler, er 
årsaken til cøliaki, sier Sollid.

Ligger i genene. Gjennom 
sin forskning fant forskerne 
også ut at de personene som 
utvikler cøliaki har bestemte 
varianter av HLA-molekyler. 
Disse variantene av HLA-
molekyler er spesielt gode til 
å binde fragmenter av gluten. 
Det er derfor disse variantene 
disponerer for sykdommen. 
Dersom en person ikke har 
genene som koder for disse 
HLA-variantene, kan personen 
heller ikke få cøliaki. Dette ut-
nytter man i klinikken som en 

test for å utelukke cøliaki. Ikke 
alle som har disse bestemte 
variantene av HLA-genene, ut-
vikler imidlertid sykdommen. 
Det trengs noe mer – andre 
gener og kanskje miljøfaktorer 
i tillegg til gluten. Arveligheten 
av cøliaki minner om mønste-
ret for arvelighet ved andre 
autoimmune sykdommer.

Ved cøliaki danner også 
pasientene antistoffer mot 
et enzym i kroppen – trans-
glutaminase. Dette er såkalte 
autoantistoffer. Ved utred-
ningen for cøliaki undersøker 
man om pasienten har slike 
autoantistoffer mot transglu-
taminase. Ved cøliaki oppstår 
det en reaksjon mot kroppen 
selv som en konsekvens av at 
immunsystemet reagerer på 
fremmedstoffet gluten. Sollid 
lurer på om tilsvarende reak-
sjoner på fremmede stoffer 
kan være involvert ved andre 
autoimmune sykdommer. Det 
kan være en bakterie eller et 

virus, men hva det er ved de 
forskjellige sykdommene, vet 
vi ikke ennå.

Lett å gi diagnose. – Cøliaki 
er en sykdom som er relativt 
lett å diagnostisere. Så lenge 
personen spiser gluten, vil det 
komme forandringer i slimhin-
nen i tarmen, som kan avdek-
kes ved tarmbiopsi, forklarer 
Ludvig M. Sollid.

Like fullt går mange rundt 
med sykdommen uten å ha 
fått en diagnose, og får større 
eller mindre plager som følge 
av kosthold med gluten.

– Det er varierende hvor 
mye symptomer den en-
kelte har. Men det vi ser når 
vi undersøker personer med 
cøliaki, er at selv de som ikke 
har noen særlige symptomer, 
også har skader på tarmen 
hvis de ikke holder seg til et 
glutenfritt kosthold. 

FAKTA LUDVIG M. SOLLID

l Professor ved Institutt for klinisk medisin ved   
 Det medisinske fakultet.
l Leder for Senter for immunregulering (CIR) som  
 er et senter for fremragende forskning (SFF) ved  
 Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.
l Forskergruppen hans ble i vår utpekt til ett av  
 fem verdensledende forskningsmiljøer ved  
 Universitetet i Oslo.

Anerkjent forsker.  
Professor Ludvig M. Sollid.

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

Trygg bolig for babyen
Helsedirektoratet har i sam-
arbeid med Norges Astma- og 
Allergiforbund (NAAF) og Norsk 
Forum for Bedre Innemiljø for 
barn (NFBIB) utarbeidet et nytt 
faktaark som inneholder råd til 
nybakte foreldre om inneklima 
i babyrommet. Her vil foreldre 
finne råd om blant annet op-
pussing av babyrom, valg av 
seng og madrass, temperatur, 
lufting og oppvarming samt råd 
om oppbevaring av barneut-
styr. 

Det er store forventninger 
når en venter barn, og foreldre 
ønsker å legge til rette for en 
best mulig start i livet. Mange 
planlegger et eget barnerom. 
Godt inneklima i boligen og 
særlig på barnerommet er 
viktig, spesielt for de minste 
barna. Vi oppholder oss mye 
innendørs, ofte mer enn 90 
prosent av tiden. De minste 
ofte enda mer. Sammenset-
ningen av kjemiske stoffer, 
bakterier, virus og muggsporer 
i innelufta er annerledes enn 
den ute og kan for noen gi 

uønskede helseeffekter eller 
plager. 

Reduksjon av stoffer som kan 
være irriterende eller allergi-
fremkallende i luftveiene og på 
hud er derfor viktig. Samtidig 
må barn være i kontakt med 
sitt naturlige nærmiljø for å ut-
vikle et velfungerende immun-
system. Det er ikke tilfeldig at 
småbarn smaker på alt. 

Ingen kan gjøre alt perfekt, 
men små grep kan forebyg-
ge og redusere helseplager. n

FAKTA ROM FOR SPEDBARN

l Rommet som babyen ligger i, bør være enkelt  
 å rengjøre.
l Babyrom bør ikke ha heldekkende teppegulv. De  
 kan gjerne være lakkert eller malte tregulv, lami-
 nat av god kvalitet (spør forhandler eller  
 NAAF) eller parkett. 
l Rommet bør ha minst mulig støvsamlende  
 møbler og tekstiler, «Kosedyr» og tekstil-
 produkter bør vaskes og luftes ved behov.  
l Godt renhold bør gjennomføres jevnlig,  
 inkludert lister, vegger, gardiner og skaptopper.
l Vognen til barnet bør være ren, tørr (fri for  
 fuktskader) og godt utluftet. Det samme gjelder  
 madrassen. Husk også å gi barnet god sirkulasjon  
 med frisk luft mens det ligger i vognen. Unngå
 derfor å dekke til barnevognen med tykke eller  
 tette tepper.

Faktaarket er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsi-
der, www.helsedirektoratet.no

Babyrom. De som venter barn 
bør forberede den nyfødtes inne-
miljø godt. Foto: Colourbox
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Enzymer i pilleform. Mange 
opplever det som krevende å 
klare å holde seg til et strengt 
glutenfritt kosthold, særlig 
når de inntar måltider andre 
steder enn hjemme.

Når man vet årsakene til at 
sykdommen oppstår, kan man 
også begynne jobben med  
å finne effektiv behandling. 
Per i dag er den eneste 
behandlingen mot cøliaki at 
man holder seg til et strengt 
glutenfritt kosthold. Ved flere 
miljøer i verden jobbes det 
nå med å utvikle nye typer 
behandling for cøliaki. Blant 
annet jobbes det med å lage 
en pille som inneholder enzy-
mer som skal hjelpe cøliakere 
å bryte ned gluten.

– Dette kan være til hjelp 
for de med cøliaki for eksem-
pel når de er på reise eller 
spiser på restaurant, og det er 
vanskelig å ha full kontroll på 
om maten inneholder gluten, 
sier Sollid.

Undersøkelser viser at 
dersom en person med cøliaki 
spiser noe som inneholder 
gluten, vil dette gi betennel-
sesreaksjoner i tarmen. Disse 
reaksjonene kommer selv av 
en liten mengde gluten, for 
eksempel hvis det er hvetemel 
i en saus eller at fisk er panert 
med litt kavring. Håpet er at 
enzym-pillen skal kunne hin-
dre disse tarmskadene. 

Kan ikke forebygges. Det 
er blitt gjort flere studier for 
å finne ut om det er mulig å 
forebygge at en person utvi-
kler cøliaki. 

I Sverige på midten av 
1980-tallet begynte barne-
leger å rapportere om en 
markant økning i antallet 
småbarn med cøliaki. I pe-
rioden mellom 1984 og 1996 
ble antall registrerte tilfeller 
av cøliaki blant barn under 
to år ble plutselig firedoblet, 
sammenlignet med årene før. 

FAKTAFAKTA CØLIAKIJAHREPRISEN

l En alvorlig form for glutenintoleranse som fører  
 til betennelse i tynntarmen og kan hindre at   
 kroppen tar opp næringsstoffer fra maten.
l Rammer antakelig 1–2 prosent av den norske   
 befolkningen. Cøliaki er delvis arvelig. 
l Eneste behandling i dag er glutenfri diett. Har du  
 cøliaki kan du få støtte fra NAV til å dekke ekstra- 
 utgiftene et glutenfritt kosthold krever.

Anders Jahres medisinske priser belønner frem-
ragende forskning innen basal og klinisk medisin. 
Prisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant 
de største innen medisin i Norden. 
Sist nordmenn mottok hovedprisen var da  
May-Britt og Edvard I. Moser ved NTNU fikk prisen 
i 2011. Moser-ekteparet ble i 2014 tildelt Nobel-
prisen i medisin.

Etter 1996 sank imidlertid 
forekomsten igjen.

To år før epidemien brøt 
ut hadde svenske myndighe-
ter lagt om kostholdsrådene 
for spedbarn, nettopp for å 
forebygge cøliaki. Mens de 
tidligere rådene oppga at det 
var greit å gi litt glutenholdig 
mat allerede fra fire måneders 
alder, sa retningslinjene fra 
1982 at foreldrene burde ut-
sette første møte til spedbar-
net var over seks måneder.

Erfaringene fra Sverige 
tyder på at det er gunstig 
å introdusere gluten i kos-
ten fra fire måneders alder. 
Andre studier, blant annet en 
stor felles europeisk studie 
(PreventCD) som nylig ble 
avsluttet, ga derimot ikke 
holdepunkter for at tidlig 
introduksjon av gluten  
i kosten påvirker forekomsten 
av cøliaki.

– Så langt har vi dessverre 
ikke klart å finne en måte 

å forebygge cøliaki på, sier 
Sollid.

Tilstander som ligner. Som 
nevnt er cøliaki vanligvis 
relativt enkelt å fastslå, mens 
derimot intoleranse mot 
gluten som ikke er cøliaki er 
vanskelig å diagnostisere. 
Ved ikke-cøliakisk glutensen-
sitivitet er det ikke sikkert at 
immunsystemet er involvert, 
slik som ved cøliaki, selv om 
symptomene kan ligne.

– Som lege skal man ta 
pasienten på alvor. Ved 
systematisk forskningsarbeid 
kan man avdekke komplekse 
sykdomsmekanismer slik vi 
sett ved cøliaki. Vi kan håpe at 
forskning i årene som kommer 
kan avdekke mekanismer for 
sykdommer vi i dag ikke fullt 
ut forstår, avslutter Sollid. n

Problemkost. Brødvarer som inneholder gluten må elimineres fra kosten  
for de som har cøliaki.

Ytterøy har siden sekstitallet produsert kvalitetskylling for det norske markedet. Mer enn halvparten  
av de drøyt tre millioner kyllingene vi leverer i løpet av året vokser opp på Ytterøy, og har mindre enn  

et kvarter reisevei fra fjøs til slakteri. De resterende kyllingene blir hentet fra fastlands-Innherred.

Ytterøykylling har utviklet mange nye produkter, og vi produserer blant annet nuggets, panetter,  
karbonader, kjøttboller, pølser og ulike typer spekepølser av kylling. Alt vi produserer er helt  

fritt for gluten, melk, soya og de andre viktigste matallergenene.

YTTERØYKYLLING AS
Telefon 74 08 40 50  |  ytteroykylling.no  |  facebook.com/ytteroykylling
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Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

Slik holder du  
deg frisk i vinter
For deg som har astma eller andre 
luftveisproblemer, kan vinter og kulde 
by på utfordringer. Men tar du de riktige 
forholdsregler, kan du fint komme deg 
ut og nyte den kalde, fine tida.

Gå en tur!
Får du «brakkesyke» av å være inne, kan du for 
eksempel gå en tur, og unngå områder med mye 
biltrafikk. Hvis det er glatt, kan du bruke brodder 
eller piggsko, og med hodelykt er du heller ikke 
avhengig av å gå et sted med gatelys.

Beskytt  huden
Kulde og vind sliter på både eksem-
hud og normal hud. Fuktighetskrem 
beskytter huden mot irritasjon og 
uttørring, men det er viktig å være 
klar over at ingen fuktighetskremer 
eller kuldekremer (med eller uten 
vann) gir god beskyttelse mot sterk 
kulde. Mange kremer kaller seg «kul-
dekrem» uten at disse nødvendigvis 
inneholder andre stoffer enn mange 
andre vanlige kremer. En kuldekrem 
vil ikke nødvendigvis beskytte, bare 
senke ubehaget av kulde og gjøre 
at man oppholder seg lengre tid ute 
i kulden enn man ville gjort uten 
kremen, og således øke risikoen for 
frostskader. Hvis man likevel ønsker 
å bruke kuldekrem, bør det være en 

fet krem med høyt innhold av fett og 
ikke fukt.

Smør gjerne med krem om kvelden 
før leggetid, slik at huden er bedre 
rustet til å komme ut i kulda neste 
dag. Smør også med fet fuktighets-
krem i god tid før du skal ut i kulden, 
slik at kremen får tid til å trekke 
godt inn i huden. Bruk kremer uten 
parfyme. Barn som bruker smokk er 
ofte fuktige i området som dekkes av 
smokken. Da er viktig å smøre om-
rådet godt med fet krem før barnet 
tas ut.

Husk også at vask med såpe kan 
tørke ut huden, ikke bad mer enn 
nødvendig. Bruk gjerne badeolje  
eller dusjolje i stedet for såpe.

Med Dungo babypose, en nattpose med dun,  
hjelper du barnet ditt til en trygg og god søvn.

Nattpose med dun!

www.dungo.no

Dungo babypose er en sovepose som er tilpasset barn, 
fra nyfødtstadiet og opp til to-treårsalderen. Dungo  
babypose er 95 cm fra skulder til bunnen av posen.  
Posen kommer i lys pistasj grønn og lys ecry gul.

Posen er utviklet i samarbeid med norske foreldre og 
består av rene bomullsmaterialer og den fineste gåsedun.

Dungo babypose  
- en nattpose med dun,  
er godkjent og anbefalt  

av Norges Astma- og  
Allergiforbund

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
Innspurten 15, 0663 Oslo
Postboks 6422, 0605 Oslo

Telefon +47 22 74 80 00

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
Innspurten 15, 0663 Oslo
Postboks 6422, 0605 Oslo

Telefon +47 22 74 80 00
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Hvorfor blir astma verre i kulde?

Bli kvitt midden i kulda

Årsaken til at mange med astma blir verre når de puster inn 
kald luft, skyldes overfølsomme luftveier. Den kalde luften fører 
indirekte til uttørring av luftveiene og dermed at det blir trange-
re å puste, fordi luftveiene blir innsnevret.

I svært kaldt vær blir det dessuten vanskeligere å puste  
gjennom nesen. Når en person med astma puster inn kald luft 
gjennom munnen, blir luftveiene enda mer innsnevret fordi 
luften ikke rekker å bli varm før den når luftveiene.

Luftforurensning og astma
På kalde vinterdager vil uteluften bli med forurenset, særlig 
i de store byene. Dette kan være helseskadelig, spesielt for 
personer med luftveissykdommer, barn og eldre. Den farligste 
luftforurensingen er nitrogendioksid (NO2) og svevestøv. NO2, 
kan gi økt hoste, bronkitt og gjøre at man blir mer utsatt for 
infeksjoner. De som har astma vil reagere med nedsatt lunge-
funksjon etter kun kort tid med eksponering av NO2. Svevestøv 
kan både utløse og forverre sykdom hos de som er lungesyke. 
Svevestøv kan også være bærere av allergener som kan utløse 
allergier.

I for eksempel Oslo og Bergen vil det på kalde dager med lite 
vind oppstå et fenomen som kalles inversjon, der varmere luft 
legger seg som et lokk over den kalde, forurensede luften.  
På slike dager bør du unngå å gå tur eller trene langs veier med 
mye trafikk.

Det er utplassert målestasjoner for luftkvalitet mange  
steder i landet, og hvis du er interessert i å vite om hvordan 
luftkvaliteten er på ditt hjemsted, kan du sjekke nettsiden  
Luftkvalitet.info.

Trening i kulde
Du har sikkert lagt merke til at flere 
av våre beste utøvere i langrenn 
har astma, for eksempel Marit 
Bjørgen. Det er relativt vanlig at 
man pådrar seg anstrengelsesut-
løst astma ved hard trening eller 
konkurranser når det er kaldere 
enn minus 15 grader. For barn og 
ungdom er kuldegrensen for å 
avholde konkurranser i langrenn 
nettopp minus 15 grader, for junior 
og seniorløpere minus 18 grader. 

Dersom du har astma bør du ikke 
drive med kondisjonstrening hvis det er kaldere enn minus 10 
grader.

Det er også viktig å kle seg slik at man ikke trekker unødven-
dig mye kald luft ned i lungene. Jonas varmemaske fra NAAF  
gir god beskyttelse mot kald og tørr luft. Den har et eget filter 
som sørger for at luften blir varmet opp før den trekkes ned  
i lungene.

En buff eller skjerf foran munnen vil også hjelpe hvis du ikke 
har Jonasmaske.

Husk også at det er lov å bruke hodet; i løpet av en vinter er 
det ikke så mange dager det er kaldere enn minus 10 de fleste 
steder, så kanskje du kan ta de hardeste intervalløktene på 
mildere dager! Det er også mulig å trene innendørs.

Kuldeallergi er egentlig ikke en allergi, men overfølsomhet for 
kulde. Dette gir oftest symptomer som elveblestlignende utslett 
på huden, at hender og ansikt hovner opp og at huden klør. 
Veldig sensitive personer kan få elveblest av å dusje og hovne 
opp i svelget av å drikke kalde drikker. 

Kuldeallergi kan heldigvis behandles, blant annet med  
antihistamintabletter.

Hva er kuldeallergi?

Hva er passe mye klær?

Pass på babyen

Det kan ofte være 
vanskelig å vite akkurat 
hvor mye klær man skal 
ha på seg når man går 
ut en kald vinterdag. 
Spesielt synes mange 
det er vanskelig å kle på 
barna.

Det er viktig at du 
har klær nok til å holde 
deg varm, men samtidig ikke blir for varm. Det er også forskjell 
på hvor mye klær du trenger hvis du skal være fysisk aktiv, for 
eksempel gå på ski, eller hvis du skal stå stille. For eksempel er 
den tykke parkdressen uvurderlig når barna skal leke i en snø-
hule, men alt for varm hvis de skal gå en mil på ski.

Ull under er første prioritet, både på beina og overkroppen. 
Dersom du har eksem og ikke tåler så godt ull direkte mot krop-
pen, er superundertøy et alternativ.

Deretter bør du ha et mellomlag, bestående av en varm gen-
ser i ull eller fleece, og gjerne ullbukser. 

Ytterst skal du ha et vindtett lag, for eksempel en anorakk og 
skibukse. 

Det er lurt å kle seg i flere tynnere lag, slik at det er lettere å 
regulere temperaturen, enn å bruke for eksempel én stor, tykk 
genser. Ha med sekk til ekstra klær, og ha med noe tørt slik at 
du kan skifte hvis du blir svett. 

Midden trives i dyner og puter, men liker seg dårlig i vinterkulda. 
Hvis det er minus fem grader eller kaldere kan du med fordel ta 
dyner og puter ut i snøen for å rense dem. Heng dem først ut en 
times tid under tak, slik at det blir frost i dem. Deretter kan du 
legge dem ut i snøen. La dem gjerne ligge hele dagen. Du kan 
også sette madrassen ut i kulda, men den bør ikke ligge i snøen.

Hvis babyen pleier å sove middagslur ute, må du passe på at 
det ikke blir for kaldt. Små barn bør ikke sove utendørs hvis det 
er kaldere enn minus 10 grader.

Gode nyheter
for sensitiv hud

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

Hudpleieserien Dermica Sensitiv gir en komplett følelse av velvære og er spesielt 
utviklet for å beskytte huden din med trygge, gode ingredienser. 

• Uten parfyme

• Uten parabener

• Uten fargestoffer
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VALLE MARINA

Direktørskifte på Gran Canaria
Den nye direktøren vet det 
kan bli store sko å fylle, for 
den avtroppende direktøren 
gjennom 23 år blir nemlig 
betegnet som selve klippen 
på Valle Marina. En som har 
holdt stø kurs under skif-
tende og til dels krevende 
styrer, og holdt fast selv 
om det har buttet imot og 
utfordringer stått i kø. Derfor 
er det med en viss ydmyk-
het Heidi Ana går til sin nye 
jobb, og hun vil ikke komme 
med noen programerklæring 
riktig ennå.

– Valle Marina er et lite 
og eksklusivt sted. Jeg er 
opptatt av å bevare stedets 
unike og intime atmosfære 
samtidig som driften skal 
tilpasses nye behov og nye 
kunder. Jeg ønsker å moti-
vere de ansatte til å være 
tett på kundene for å få vite 
hvilke preferanser gjestene 
har, og jeg bør tenke strate-
gisk ledelse hva forvaltning 
av alle eiendommene angår. 
Her vil nye kunderelasjoner 
bli viktige. Og så skal jeg selv-
sagt lytte til rådene fra min 
far spesielt, sier Heidi Ana

Døråpner. Når Jorge Benitez 
takker av som direktør vet 
Det Norske Helsenter (DHN 
SA) etter fylte 75 år, overle-
verer han den videre styrin-
gen av et selskap bestående 
av et helsesenter, et serve-
ringssted og 50 ferieleilig-
heter, best kjent som Valle 

Marina på Gran Canaria. 
Økonomien er solid, og 
anlegget fremstår i dag som 
et vakkert og innbydende fe-
riested for de mange norske 
gjestene som kommer igjen 
år etter år.

– Jorge Benitez går fra 
bordet med det beste øko-
nomiske resultat selskapet 
noen gang har hatt. Han har 
vært vår viktigste forret-
ningsmessige døråpner i ett 
og alt, forteller styreleder i 
DHN SA, Bjørn M. Bjerke.

– Benitez har vært den 
som har måttet få på plass 
alle formaliteter ved leilig-
hetskjøp, som har måttet 
rydde opp når ting ikke ble 
gjort etter spanske forskrif-
ter og som alltid var a jour og 
oppdatert på nye regler fra 
turistlovgivningen på Gran 
Canaria. Vi skjønte tidlig at 
Det Norske Helsenteret ikke 
kunne ledes på en «norsk» 
måte, forklarer Bjerke.  

– Derfor har vi også hatt 
ganske store krav til etterføl-
geren, legger han til.  

Blant kravene han vært 

god kjennskap til både 
spansk og norsk næringsvirk-
somhet, hotelldrift og solide 
språkkunnskaper i både 
norsk og spansk.

Ener i faget. – Styret har hatt 
en svært grundig vurdering 
av aktuelle kandidater til 
stillingen som ny direktør. 
Vi er overbevist om at vi har 
funnet den rette når vi nå 
har ansatt, Heidi Ana som 
den nye direktøren, sier 
Anne Elisabeth Eriksrud, 
generalsekretær i NAAF og 
styremedlem i DHN SA. 

Heidi Ana Benitez Thor-
bjørnsen er vokst opp på 
Gran Canaria og har sin 
utdanning og bakgrunn 
innenfor hotell- og reiselivs-
bransjen. Hun har master-
grad i hotellfag, og har vært 
høyre hånd for administre-
rende direktør ved en av 
de største hotellkjedene på 
Gran Canaria gjennom flere 
år. Norskkunnskapene har 
hun først og fremt tilegnet 
seg fra sin norske mor, Heidi 
Thorbjørnsen.

– Jeg er på ferie i Norge 
hvert år. Jeg har et stort 
hjerte til mitt andre fedre-
land, sier Heidi Ana.  

Jorge Benitez er glad for 
at stafettpinnen går videre 
til datteren. Ikke bare fordi 
driften holdes innen fami-
lien, men også fordi han er 
overbevist om at styret har 
gjort et faglig godt valg.

– Hun fullførte mastergra-
den innen hotell- og reise-
livsfag som den beste i sitt 
kull, sier han stolt.

«Familien». Valle Marina er 
heller ikke en helt ny arena 
for Heidi Ana. Hun har bistått 
sin far ved flere anledninger 
og kjenner godt til anlegget 
og mange av de ansatte. Der 
ser de på seg selv som en 
eneste stor Valle Marina- 
familie, også gjestene.  
Derfor var det ikke fritt for at 
det ble felt en og annen tåre 
da selveste pater familias 
takket av – under en høyti-
delig overrekkelse av nøkkel 

Den nye direktøren på Valle Marina og Det Norske 
Helsenteret på Gran Canaria, Heidi Ana Benitez 
Thorbjørnsen (34) vet hun har en solid «arv» å ta vare på 
når hun nå overtar direktørstolen etter sin far, Jorge Benitez.
Tekst: Nina Brun • Foto: Lisbeth Laberg

Yngre krefter. Heidi Ana 
Benitez Thorbjørnsen (34) 

har overtatt som ny 
direktør ved Valle Marina 

etter sin far 
Jorge Benitez (75). 

 Jeg er opptatt av å bevare 
stedets unike og intime atmosfære 
samtidig som driften skal tilpasses 

nye behov og nye kunder.

”
Heidi Ana Benitez Thorbjørnsen, ny direktør på Valle Marina
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Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

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

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

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

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

ANNONSE

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

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

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

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

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

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

VALLE MARINA

fra gammel til ny direktør  
7. januar 2016. Over 50 an-
satte, den norske konsulen 
på Gran Canaria, utsendt av 
den norske ambassade i Ma-
drid, og styrerepresentanter 
for Det Norske Helsesenteret 
var til stede under markerin-
gen på Valle Marina. 

– Du har alltid vist en stor 
lojalitet til selskapets eier, 
Norges Astma- og Allergi-
forbund, selv om vi vet at 
frustrasjonen har vært der 
mang en gang. Men du har 
hatt en enestående evne til å 
holde det personlige fra det 
forretningsmessige. Vi har 
mye å takke deg for, sa Bjørn 

M. Bjerke i sin tale til avtrop-
pende direktør.

Selv ønsker Jorge Benitez  
å gi en god del av æren for at 
Valle Marina er kjent som et 
veldrevent og intimt og hyg-
gelig sted til sin kone. Hun 
har vært en viktig støttespil-
ler og den som har sørget for 
å inkludere både ansatte og 
feriegjester i «familien», og 
kjent for sin evne til å få hver 
enkelt til å føle seg unik.

– Hun kjenner alle! sier 
Jorge.

Utfordringer. Jorge Benitez 
legger ikke skjul på at det har 
vært nok av utfordringer og 

at det var mye som ikke var 
på stell da han tok over som 
direktør ved Valle Marina for 
over 20 år siden, men er glad 
for å kunne overlate roret 
til yngre krefter. Og tilfreds 
med at han kan etterlate seg 
styringen av et anlegg der 
økonomien er god og regn-
skapet på stell. Men han har 
ikke tenkt til å pensjonere 
seg helt.

– Jeg skal fortsette å jobbe 
innen mitt eget regnskaps-
firma, Benitez og Thorbjørn-
sen. Vi har flere kunder  
som jeg ønsker å bistå fort-
satt. Og så skal jeg selvsagt 
hjelpe den nye direktøren 

videre, sier Jorge.
Det er Heidi Ana glad for. 

Hun vet det blir nok av utfor-
dringer hva angår vedlike-
hold og den daglige driften 
av anlegget, og at en økono-
mikyndig far kan være god å 
ha. Men én ny framtidsvisjon 
vil hun gjerne røpe. 

– Jeg ønsker at Det Norske 
Helsenteret og Valle Marina-
anlegget skal bli mer synlig 
på sosiale medier og på nett, 
slik at flere kan få kjennskap 
til dette unike feriestedet. 
Her har jeg mange nye ideer, 
sier hun. n

Familien. På Valle Marina ser de ansatte på seg selv som en eneste 
stor familie. Her markerer de direktørskiftet.

Støttespiller. Jorge Benitez ønsker å gi mye av æren for at Valle Marina 
er kjent som et gjestfritt feriested  til sin kone, Heidi Thorbjørnsen.

FAKTA SLIK BESTILLER DU OPPHOLD
• Telefon: + 34 928 150222 (snakker norsk) eller 
e-post: vallemarinadnh@gmail.com.  
• Åpningstid kl. 08.00 – 22.00.
• Spesialtilbudet gjelder kun for NAAF-medlemmer 
i perioden 11. juni – 13. september 2016. 
• Tilbudet merkes 2016 06-09
• Alle kan bestille opphold på Valle Marina. Kun 
NAAF-medlemmer får spesialpriser. 
• Les mer om priser og tilbud under www.naaf.no/
vallemarina

FAKTA VALLE MARINA PÅ GRAN CANARIA
• Valle Marina er del av Det norske Helsesenteret, 
og eies av Norges Astma- og Allergiforbund.
• Valle Marina ligger på sydspissen i nærheten 
av den lille byen Arguineguin, mellom de to store 
turiststedene Playa Ingles og Puerto Rico.  
• Valle Marina har 80 bungalowleiligheter i stille og 
hyggelige omgivelser med kort vei til hvit sand-
strand. Hver leilighet har plass til tre/fire personer 
fordelt på to soverom. 
• Leilighetene er omkranset av et vakkert hagean-
legg med to svømmebasseng. Anlegget rommer for 
øvrig et helsesenter, konferansesal, nærbutikk, en 
hyggelig restaurant og snackbar. 
• Boligområdet ligger godt avskjermet fra biltrafikk 
og annen støy. 
• Kun kort spasertur til stranden og havet. Området 
har fine turmuligheter.
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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

FOR MER 
INFORMASJON 
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For mer informasjon, besøk klesvask.no

Blenda Sensit ive 
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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.
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lege og mor
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Hudvask på kroppens egne vilkår

HudENS NATuRLIGE VALG
Lactacyd inneholder  
melkesyre som hjelper 
deg å bevare hudens og 
underlivets naturlige 
pH-verdi, som igjen
opprettholder den 
naturlige bakteriefloraen.

!VI ER BEST PÅ DUN

Norskprodusert

ANBEFALT AV

*Les mer om best i test-produktene 
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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

HAR DU
MIDDALLERGI?

Midd er en av de hyppigste  
årsakene til allergi.  

Ubehandlet allergi kan  
utvikle seg til astma.

MiteBlock middtrekk finnes  
til pute, dyne og madrass.  

MiteBlock middtrekk reduserer  
kontakten med midd og allergener.

Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock madrass  
og putetrekk refundert av HELFO,  

ref. Folketrygdloven §5-22.

Se MiteBlock.no for mer  
informasjon og fraktfri nettbutikk!

Tlf. 67 11 03 17 / info@sleep.no

ANBEFALT AV

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:

PoolSan 
klorfritt badevann

Tlf. 994 44 463 / 995 58 836
www.poolsan.no

Helse for de badende, badevaktene  
og driftspersonellet. 

Miljø i svømmehallen uten lukt,  
uten smak og enklere renhold. 

Sikkerhet uten fare for helseskadelig 
overdosering av kjemikalier. 

PoolSan åpner et badetilbud for alle,  
også asmatikere og allergikere.

Ta kontakt for informasjon og referanseliste 
eller besøk våre websider

ASKO tilbyr Norges  
eneste vaskemaskin  

anbefalt av Norges Astma- 
og Allergiforbund (NAAF)

www.asko.org

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

– trygg fra første strøk

ENESTE MALINGSSERIE
ANBEFALT AV NAAF

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

s e n s i t i v  s i d e
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Bruk av luftfukter i boliger

Luftrenser

Kols og kald luft

Allergisk mot nøtter

Skilpadde som kjæledyr

SPØRSMÅL OG SVAR

KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Mandag og tirsdag betjenes 
telefonen av sykepleier.  

Fredag av eksperter på inne-
klima/uteluft.

Åpent: 09.00–11.00  
og 12.00–14.00

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Jeg har hele livet vært allergisk mot alt av 
nøtter. Jeg har fått beskjed av leger om 
å holde meg helt unna nøtter, inkludert 
kokos og har tidligere reagert på kokos 
i solkremer og mat. En del produkter har 
nå byttet ut palmeolje med kokosolje, 
dermed har jeg ufrivillig fått i meg kokos. 
Jeg har ikke fått noen reaksjoner når jeg 
har fått i meg det. Jeg har fått beskjed om 
at nøtteallergien min kan utvikles dersom 
jeg utsetter for nøtter. Hvordan jeg skal 
forholde meg til kokos og kokosoljen 
i matvarer? 

Hilsen nøtteallergiker

Svar:
Rent botanisk så er ikke kokosnøtter 
og nøtter/peanøtter  i nærheten av 
hverandre. (Peanøtt er heller ikke en 
nøtt, men en belgfrukt) Kokosnøtt er en 
stenfrukt. Det betyr at det er svært sjelden 
at man er allergisk mot kokosnøtter.

Jeg vil anbefale deg å avklare ordentlig 
hva du er allergisk mot. Du kan be om 
en ny allergiutredning, og kanskje du bør 
snakke med en allergolog rundt dette for å 
få en oppklaring rundt alvorlighetsgraden 
av din allergi. 

Men hvis du ikke reagerer på mat 
som inneholder kokos, så er det en grei 
indikasjon på at du ikke er allergisk.

Anna 

Foto: Colourbox

Anbefaler NAAF luftfuktere?
                                                           Joe 

Svar: 
Mange av de som synes luften inne virker for tørr, ønsker å 
kjøpe luftfukter. De fleste tåler lav luftfuktighet bra. Derfor 
anbefaler ikke Norges Astma- og Allergiforbund bruk av  
luftfukter i boliger. Store forbedringer kan oppnås ved å  
senke temperaturen inne, da blir den opplevde luftfuktigheten 
høyere.  
   Vårt svar bygger på at helsepersonell som har kunnskap på 
luftfukting og nytten for helse, som oftest fraråder bruk av 

Vil anskaffelse av luftrenser 
hjelpe meg som har astma og 
pusteproblemer?

Tore 

Svar:
Portable romluftrensere har så 
marginal helseeffekt at de ikke 
kan anbefales som hovedtiltak  
i behandling av allergiske luft-
veislidelser. Vi kan ikke anbefale 
en behandling der effekten på 
sykdom ikke er rimelig sikkert 
dokumentert, så det kan derfor 
ikke uten videre anbefales ved 
luftveisallergier. Dersom du al-
likevel anskaffer en luftrenser, så 
vær oppmerksom på riktig bruk. 
Luftrensere kan i verste fall gi 
økte plager ved feilfunksjon, feil 
bruk og dårlig vedlikehold. 

Kent

Jeg har astma og allergi, men ønsker et kjæledyr. 
Hvor kan jeg skaffe skilpadde?
                                                                       Petter P.

Svar:
Før man går til anskaffelse av skilpadde, må 
du være klar over at innførsel, hold og slag 
av skilpadder og andre herptiler er forbudt 
i Norge uten spesiell tillatelse. Om du vil prøve 
å få tillatelse til innførsel og hold av skilpadde, må du sende en søknad med legeattest til 
Mattilsynet hvor du ber om dispensasjon fra forbudet. Det kan gis dispensasjon fra 
forbudet for personer med helseplager som gjør det umulig å holde andre typer kjæledyr. 
Vanlig begrunnelse er for eksempel astma og allergi.

Anna

Jeg har nettopp fått diagnosen veldig mild kols. Jeg lurer  
på om jeg kan få pusteproblemer nå som det er så  
kaldt. Er det noe jeg kan gjøre for å forhindre dette?
                                                                                        Snefrid 

Svar:
Det er vanskelig å svare på om du vil få pusteproblemer i kulden 
da det er litt individuelt hvor fort man får plager i kulden. Men 
kald luft ned i lungene vil kunne irritere luftveiene dine. Det er 
også greit å være bevisst på å puste mest mulig igjennom  
nesen, da får luften varmet seg litt før den 
trekkes ned i lungene. 

Går du på medisiner, er det viktig at du 
bruker dem slik legen har forskrevet.

Jonas varmemaske gir god beskyttelse 
mot kald luft fordi den varmer opp luften 
før den kommer ned i lungene. Enkelte 
kan oppleve at masken gjør det litt tungt å 
puste, men vi anbefaler likevel at du prøver 
masken dersom du ønsker å beskytte deg 
ved opphold ute i kaldt vær. Den kan kjø-
pes i NAAFs nettbutikk, www.naaf.no 

Anna

Kan personer med fiskeallergi ta tran? 
S.C

 
Svar:
Fiskeallergikere kan ta tran hvis det er ren olje. Tran er 
renset for protein og skal være trygt. 

Her er informasjon på nettsidene til Møller’s Tran: 
«Fiskeoljekapslene består av ren olje fra fiskemuskel 
og tran består av rent fett fra torskelever. Allergi mot 
fisk skyldes at man reagerer på et protein (allergen) i 
fiskemuskelen. Dagens analysemetoder har ikke kunnet 
avdekke rester av protein i fiskeoljen/tranen, og vi anser 
det som lite sannsynlig at produktet vil utløse en allergisk 
reaksjon. Dersom man er hyperallergisk ovenfor fisk, bør 
man snakke med, og eventuelt prøve produktet hos  
legen sin.»

Anna

Fiskeallergi og tran

luftfukter. Dette er dels fordi «kunstig» luftfukting ofte er unød-
vendig, og dels fordi for høy luftfuktighet kan være skadelig fordi 
det kan føre til fukt- 
skader og muggsopp. Vi fraråder bruk av luftfukter av  
komforthensyn med mindre behandlende lege har gitt  
råd om å ta det i bruk som ledd i en behandling.

Les mer på www.allergiviten.no
                                                                                     Kai
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BALLETT

Magisk julestemning på Geilo
Et todagers opphold for To the Pointe Ballet Productions på Geilomo barnesyke-
hus i desember i fjor bidro til magisk julestemning for pasientene, med trenings-
seminar og ballettforestilling i Geilo kulturkirke. 

Tekst: Benedicte Marie Bjerke Foto: Marianne Bjerke

To the Pointe Ballet Produc-
tions, som er Norges eneste 
frilanskompani i klassisk 
ballett, besøkte Geilomo 
barnesykehus for første gang 
i august 2014. Besøket ble 
et forprosjekt til treningsse-
minaret «Bevegelse og pust 
gir bedre helse», som nå har 
fått støtte av Ekstrastiftelsen. 
Treningsseminaret går ut på å 
implementerer ballettens fo-
kus; pust, styrke og bevegelig-
het. Dette for å øke bevissthet 
om pusten og styrke og oppnå 
bedre kroppsholdning og 
bevegelighet for å forebygge 
spenninger i overkroppen som 
forekommer for barn med 
pustevansker.  

Åpner lungene. Kompaniets 
leder, Benedicte Marie Bjerke 
(30), har selv vokst opp med 
astma og kjent på den positive 
helsegevinsten som ballett 
gir. I motsetning til gymtimer 
som ofte starter med en jog-
getur som oppvarming, så 
begynner en ballettime med 
å varme opp muskulaturen. 
Ballettimen bygger seg opp 
ved en gradvis intensitet og 
utslag i bevegelsene. En riktig 
kroppsplassering som frigjør 
og åpner lungene, har bidratt 
til at Bjerke i dag er nesten fri 
for pustevansker.  

Besøket fra ballettkompaniet 
ble avsluttet i Geilo kulturkirke 
hvor de fremførte ballett-

forestillingen «Klaras magiske 
drømmeverden». Forestillin-
gen var et samarbeid med Hol 
kulturskole som «ringte julen 
inn» i første akt med musikk, 
dans og drama. Ballettfore-
stillingen er en eventyrlig og 
magisk juleforestilling som tar 
utgangspunkt i eventyret om 
Nøtteknekkeren. Forestillingen 
legger vekt på tålmodighet, 
vennskap og kampen mellom 
det gode og det onde. 

Barna ble bergtatt. Det ble 
en stor opplevelse for barna 
ved Geilomo barnesykehus å 
få oppleve klassisk ballett. Ek-
stra stort ble det å få se noen 
av trinnene de hadde fått lære 

under treningsseminaret bli 
utført av profesjonelle ballett-
dansere på en scene rett foran 
dem. I tillegg fikk de gå frem til 
danserne etter forestilling og 
ta på Sukkertøyfeens rosa tutu 
og Snedronningens vakre krone 
og ble løftet av Nøtteknekke-
ren. Det var vanskelig å løsrive 
barna fra danserne når de var 
så bergtatt over denne magiske 
opplevelsen, og det var stor stas 
for barna å få hilse på danserne 
som de allerede hadde fått 
muligheten til å trene sammen 
med.  Med en vakker lyssetting, 
en magisk juleforestilling og 
en fykende snøstorm utenfor 
kulturkirken var det ingen tvil 
om at nå var det jul. n

Drømmeverden. 
Dansere fra To the 
Pointe Ballett Pro-
ductions skapte magi 
i Geilo kulturkirke.
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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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AKTUELTANNONSE

2150 ÅRNES
Tlf. 63 91 18 14

3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 18 18

Villa Skaar AS
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

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

ANONYM
STØTTE

Søhus og
Østengen AS

3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 464 05 141

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Bertelsen &
Garpestad AS
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

0401 OSLO
Tlf. 22 02 40 00

Holmestrand
Fjellsprenging AS
 3092 SUNDBYFOSS

Tlf. 977 70 798

Kjelsås
Bilverksted AS

 0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Tlf. 32 09 41 00

YX
Valestrandsfossen
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 10 00

Lund & Reistad AS
 3350 PRESTFOSS

Tlf. 32 71 03 91
Mobil 971 25 127

Evje
Bilopphogging

4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00

Lundvoll
Maskinstasjon AS
 9060 LYNGSEIDET

Tlf. 906 59 786

Myra Gård
Gry Iren Elvelund Nyheim

 9322 KARLSTAD
Tlf. 907 35 842

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Salong
Evy Frantzen

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Peder Haakestad
& Sønn AS
3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38

AS Miljøbygg
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 13 10 50

Bygger’n
Lofot Entreprenør

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Hadeland Bil AS
 2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00

Anton
Amundsen AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 13 94

E. V.
Tak & Bygg AS
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 477 57 473

jaren.sportssenter.no

Autolakk A/S
1529 MOSS

Tlf. 69 26 28 50

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Åskollen
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 02 95

Mjøndalen
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 75 04

3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

2686 LOM
Tlf. 61 21 90 00

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Hitra
videregående skole

Tlf. 72 44 20 30
www.hitra.vgs.no

Emil Solbakken AS
2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

Berg og Blåne
Anne Martinsen

 3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 924 08 035

Fjellhus AS
3612 KONGSBERG

Tlf. 909 40 747

Kjos Sag &
Høvleri AS
3534 SOKNA

Tlf. 32 14 51 18

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

8088 BODØ
Tlf. 75 56 64 66

Bakkehaug
Brødrene AS
Tlf. 77 18 22 28

brbakkehaug.com

Stjørdal
Taxi A/S

7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Multiconsult AS
9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

Namdal
Pukkverk AS

7900 RØRVIK
Tlf. 913 60 241

Søtvedt Optikk
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 29 99

Ramlo
Sandtak AS
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Thorsteinsen
Transport

1405 LANGHUS
Tlf. 934 06 670

1441 DRØBAK
Tlf. 64 93 70 10

3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00

3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Midt-Norge AS
6100 VOLDA

Tlf. 815 22 900

Bravida Norge AS
avd Notodden
 3683 NOTODDEN
Tlf. 35 02 71 20

Luostejok
Kraftlag SA
9700 LAKSELV
Tlf. 78 46 06 00

Numedal
Betong AS

3629 NORE
Tlf. 32 74 52 70

Takservice i
Kongsvinger AS
2211 KONGSVINGER

Tlf. 978 79 263

NLP Nor
Naurstad

8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Holmestrand
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 96 00

Apotek 1
Hammerfest

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 74 60

St Elisabeth
Hotell og Helsehus

 9007 TROMSØ
Tlf. 77 75 62 00

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

Hitrafisk
v/ Arild Furuvik

7310 GJØLME
Tlf. 911 31 578

Mur &
Pipeservice AS
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 908 60 667

Etto Bygg AS
7011 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 86 00

Tlf. 412 81 000
expressbilene.no

Transport
Wilgot Enoksen
9040 NORDKJOSBOTN

Tlf. 77 72 41 55

ANONYM
STØTTE

Steinar Leistad
9664 SANDØYBOTN

Tlf. 959 32 704

Grøterud’s
Byggservice AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 24 00

3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Price Lagerbutikk AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

Willy Sørensen
Tømrer AS

9388 FJORDGARD
Tlf. 975 26 278

Varanger Auto AS
9811 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

9900 KIRKENES
Tlf. 911 45 845

Renholds
Ekspressen AS

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 75 55

renholdsekspressen.no

Paulsen
Entreprenør AS

 9700  LAKSELV
Tlf. 78 46 18 35

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Byggmakker
Kirkenes

9900 KIRKENES
Tlf. 78 97 09 00

Sparelandkafeen AS
 9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 33 54

Asko Øst AS
1540 VESTBY

Tlf. 02 425 - asko.no

Ma Tek AS
9900 KIRKENES
Tlf. 907 29 341

Kragerø
Naturstein AS

3766 SANNIDAL
Tlf. 913 28 783

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

1300 SANDVIKA
Tlf. 417 99 417

Byggningssnekker
Erik Rasmussen

 1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

Høyanger Bil A/S
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Borgheim
3140 NØTTERØY
Tlf. 995 73 000

Malerfirma
Lasse Gundal

Tlf. 911 62 436
lasgund@online.no

SAR Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70

Harmonie
Norge AS
3160 STOKKE
Tlf. 991 04 800

Brungot’s
Minimaskiner

6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

Sulland Bodø AS
8008 BODØ

Tlf. 75 50 73 00

Boligpartner
Jessheim

2050 JESSHEIM
Tlf. 417 43 700

Rørkompaniet AS
1395 HVALSTAD
Tlf. 66 77 60 20

Peppes Pizza AS
avd. Beitostølen
2953 BEITOSTØLEN

Tlf. 22 22 55 55

Avisa
Nordland AS

8006 BODØ
Tlf. 75 50 00 00

Tlf. 32 80 80 80

Stamina Trening
Mo i Rana

 8624 MO I RANA
Tlf. 950 00 974

Bit Maskin AS
8200 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Postkontor Spar
Fauske

8210 FAUSKE
Tlf. 75 64 84 08

Berg-Hansen
Nord-Norge AS

avd Sortland
Tlf. 76 11 00 00

... for et bedre inneklima

vennesla.kommune.no
enebakk.kommune.no

meraker.kommune.no

Nome
kommune

nome.kommune.no os.kommune.no

Levanger
kommune

Psykisk helse og oppfølgingsteneste
levanger.kommune.no

Saltdal
kommune

saltdal.kommune.no

Sigdal
kommune

sigdal.kommune.no

Lærdal
kommune

Psykisk Helsevern
laerdal.kommune.no

Røyken
kommune

royken.kommune.no

Øksnes
kommune

Psykisk helsearbeid/rus
oksnes.kommune.no

Flaskebekk
1450 NESODDTANGEN

Tlf. 66 91 16 02

Herøy Entreprenørforretning
Landarvikveien 65, 8850 HERØY

Tlf. 975 99 458

Sletteveien
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 957 50 522

1740 BORGENHAUGEN - Tlf. 69 10 25 00

4344 BRYNE
Tlf. 452 73 779

Somfy Nordic AB
Norge

Industriveien 27 D
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 415 76 639
www.somfy.no

Norengros Helseservice Engros AS
 Måkeveien 43, 8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 75 00

Matjordprodusenten A/S
 1960 LØKEN

Tlf. 924 82 808

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10, 8690
HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

sagbakkencatering.no

Moane
St. Hansveien 2

3614 KONGSBERG
Tlf. 32 76 54 77

7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

stfk.no

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

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Nor-Bygg AS
Hjalmer Johanssensgate 310

9007 TROMSØ

Tlf. 77 69 88 50

Hvis du ønsker å gjøre en 
innsats for miljøet ved å 
kjøre elbil, bør du ikke utstyre 
kjøretøyet med piggdekk. Da 
blir nemlig mesteparten av 
miljøgevinsten spist opp,  

mener Norsk elbilforening. 
Ifølge Folkehelseinstituttet 
virvler en bil med piggdekk 
opp inntil 100 ganger mer 
svevestøv enn en bil med 
piggfrie vinterdekk.

Matallergiske tenåringer  
oftere deprimerte
Tenåringer som er allergiske 
mot en eller flere matvarer, 
har økt risiko for å utvikle 
depresjon, angst og ADHD, 
viser en ny studie fra Austra-
lia. Forskere ved McMaster 
University har fulgt 1300 
barn, og oppdaget at en av 
tre 14-åringer med matallergi 
selv svarte at de hadde ulike 
følelsesmessige eller ad-
ferdsmessige problemer. Da 

forskerne intervjuet mødrene 
deres, var tallene imidlertid 
enda høyere. 46 prosent 
av mødrene rapporterer at 
barna lider av psykiske pro-
blemer som angst, depresjon 
eller ADHD i tillegg til matal-
lergien. Studien er publisert 
i det medisinske tidsskriftet 
Allergy.

Kutt piggene på elbilen
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BESKYTT DEG I KULDEN!
Jonas varmemasker gir god 
beskyttelse mot kald og tørr luft. 
Beskytter også åndedrett 
og blodomløp mot kulde. 
Nyttig og komfortabel  
for alle!

Medlemspris filter + hals/lue: 550 kroner
Ordinær pris: 880 kroner

K A N K J Ø P ES I  N E T T B U T I K K E N VÅ R: H T T P://N E T T B U T I K K.N A A F.N O

Du sparer hele 330 kroner!

Resultatet plasserer Norge 
på allergitoppen i Europa et-
terfulgt av de andre nordiske 
landene, Finland (17,2 pro-
sent), Danmark (17 prosent) 
og Sverige (16,6 prosent).  
Nederst på denne listen kom-
mer Irland der kun 5 av 100 
(5,2 prosent) rapporterer om 
allergi de siste 12 månedene.

Når det gjelder andre 
helseproblem som diabetes, 
muskelsmerter, hodepine 
og blodtrykk, er det små 

forskjeller mellom Norge og 
de andre landene i undersø-
kelsen. Unntaket er spørsmål 
om pusteproblemer. Her ser 
det også ut til at nordmenn 
topper listen i Europa, med 
11,3 prosent som svarer at de 
har hatt denne typen plager, 
Finland følger også her like 
etter.

Undersøkelsen er del av en 
årlig felleseuropeisk spørre-
undersøkelse, European  
Social Survey (ESS) som sam-

ler data om helse, sosiale for-
hold og holdninger i Europa. 
ESS er blitt gjennomført hvert 
andre år siden 2002. 

Resultater fra den 7. run-
den av EES der spørsmål om 
allergi for første gang inngår, 
er publisert høsten 2015 
og omfatter så langt 28221 
respondenter fra 15 land. 
Resultater fra flere land er 
ventet våren 2016. 

Det er Terje Eikemo, profes-
sor ved NTNU som har stått 

i spissen for forskergruppen 
som har utformet helsedelen 
av denne ESS-undersøkelsen. 
Forskergruppen skal også 
analysere data fra under-
søkelsen.

Norsk samfunnsvitenskape-
lige datatjeneste (NSD) har 
ansvar for tilrettelegging, 
dokumentasjon og arkivering 
av data fra ESS.

Kilde: NSD/European  
Social Survey

Norge på allergitoppen
I en stor europeisk spørreundersøkelse svarer en av fem nordmenn (20,5 prosent) 
at de har hatt allergiske plager det siste året. 

Lekre farger  
fra Huntonit
Huntonit malte panelplater og panelbord med 
trefiberkjerne er eneste ferdigmalte panelplate 
anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. 
Platene inneholder ingen kunstige tilsetnings-
stoffer 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

sannsynligvis  verdens renesteTAK- OG VEGGPLATER

NY FARGEPALETT

Earth
NCS S 4005-Y20R

Soft Menthol
NCS S1706-G15Y

Sand
NCS S 2502-Y

Mist
NCS S3000N

Brilliant Hvit
NCS S 0500N

Caffelatte
NCS S 1005-Y30R

Soft Eucalyptus
NCS S 5608-B78G

Pepper
NCS S 6502-Y

Terracotta
NCS S 3923-Y74R

Deep Ocean
NCS S7010-B10G
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MINNEORD

Det var med dyp sorg vi fikk høre at Anne Stryken 
Nygaard døde lørdag kveld 14. november 2015 på 
Tønsberg sykehus i en alder av 67 år.

Anne ble lungesyk for mange år siden og har etter det 
kjempet for de lungesykes muligheter og rettigheter. 
Særlig likepersonarbeid har vært hennes hjertesak.  
Hun har holdt mange kurs om dette og i alle settinger 
fremholdt brukermedvirkning og arbeid som likeperson 
som veldig viktig for kronisk syke.

Det siste året har hun vært med på å lage 
et likepersonkurs for hele Norges Astma- og 
Allergiforbund, og det arbeidet var akkurat avsluttet. 
Hun var veldig fornøyd med å ha fått videreført mye  
av sin kunnskap til forbundet. Anne så alltid framover  
og var allerede i gang med å lage oppfølgingskurs.  
Til og med fra sykesengen den siste uken hadde vi lange 
samtaler om det videre arbeidet.

Anne Stryken Nygaard var medlem av styret i Asker 
Astma- og Allergiforening. Da hun flyttet til familien  
i Sandefjord, gikk hun inn i styret i Sandefjord Astma- 
og Allergiforening som leder for likepersonene, og 
ble deretter med i styret for NAAF Vestfold fylkeslag. 
Senere ble hun valgt inn i Forbundsstyret for Norges 
Astma- og Allergiforbund sentralt. De siste årene har 
hun ikke sittet i styret, men vært en av våre tetteste 
støttespillere når vi trengte innspill og hadde spørsmål.

Anne var i flere år medlem av brukerutvalget på 
sykehuset i Tønsberg, hvorav to år som leder, og hun 
følte at hun kunne gjøre en forskjell for pasientene  

i møte med sykehuset. Dette 
var et veldig meningsfylt 
arbeid for henne, som hun 
brukte mye krefter på og  
fikk energi av.

Energi er et dekkende 
navn for Anne. Hun utstrålte 
energi selv om hun ofte var svært plaget. Hun pratet 
fort, hadde mange fremadlente tanker og ideer som 
hun delte og formidlet.  

Anne har de to siste årene kjempet mye for en 
stor sak for lungesyke i Vestfold. Vi har mistet alle 
spesialistlungelegehjemlene utenfor sykehuset. Hun har 
jobbet utrolig iherdig overfor myndighetene og Helse 
Sør-Øst for å få en ny lungehjemmel ute i distriktet.  
Vi vil følge saken, men ingen har slik energi som Anne  
til å pushe den.

Anne var utrolig stolt av familien sin og delte små 
og store gleder med oss. Særlig var det stas når 
barnebarna kom hjem fra skolen og jobben til henne. 
Våre tanker går til familien som har mistet en fantastisk 
mor, svigermor, bestemor og søster. 

Vi lyser fred over Annes minne.

Regionssekretærene Ellen Sørby og Mona H. Larsen 
og leder i Sandefjord AAF, Eldbjørg Steensma

Anne Stryken Nygaard til minne

Jonas varmemaske fra 
Norges Astma- og Allergi-
forbund er spesielt egnet 
for mennesker med astma, 
andre lungesykdommer 
samt hjertesykdommer fordi 
den gir god beskyttelse mot 
kald og tørr luft. Den egner 
seg også godt for dem som 
driver fysisk aktivitet eller 
arbeider ute i sterk kulde. 

Etter at ansvaret for finan-
sieringen av nærmere angit-
te behandlingshjelpemidler 
ble overført fra folketrygden 
til de regionale helsefor-
etakene i 2003, er det kun 
enkelte helseforetak som 
nå godkjenner Jonasmasken 
som behandlingshjelpemid-
del. Den skal da begrunnes 
av spesialist; lungelege eller 

barnelege. Spesialisten som 
vedtar behov for masken, 
rekvirerer da på skjema fra 
Behandlingshjelpemidler, 
www.behandlingshjelpe-
midler.no.

For øvrig kan Jonasmasken 
bestilles direkte fra NAAFs 
nettbutikk, www.naaf.no.

Refusjon for Jonasmasken kun i enkelte helseforetak

REMA 1000

MASKINVASK
PARFYMEFRI

COLOR/HVITT

REMA 1000

MASKINVASK
PARFYMEFRI

COLOR/HVITT

100 % UORGANISK 
PORebetONG

eNKeL PROSjeKteRING 
OG OPPFØReLSe

U-VeRDI 0,11 
– beHAGeLIG INNeKLIMA

ØKONOMISK 
LØSNING

m
in
us
ke
l.d
k

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

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

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

SkandinaviaS førSte 
bærekraftige byggeblokk
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

BASIC

Cradle to Cradle CertifiedCM 
is a certification mark of MBDC.

16484 norsk annonce Byggeindustrien 210x142.indd   1 05/02/13   09.00
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Smilefjes til NAAF-anbefalt  
deodorant

Familiesamling i Region Vest

Forbrukerrådet har nylig testet 40 ulike deodo-
ranter for innhold av hormonforstyrrende og 
allergifremkallende stoffer. 12 av deodorantene 
fikk grønt smilefjes fordi de ikke inneholder pro-
blematiske stoffer. Blant deodorantene som 
oppnådde smilefjes er Neutral roll on 
deodorant, som er anbefalt av NAAF. 
Denne deodoranten inneholder ikke 
parabener, parfyme eller alkohol

Den NAAF-anbefalte deodoran-
ten Dermica sensitive deodorant 
fra Apotek 1 uten aluminium var 
av ukjente årsaker ikke inkludert i 
testen fra Forbrukerrådet.

NAAF Region Vest hadde en 
innholdsrik familiesamling på 
Stemnestaden leirsted i Aks-
dal tre dager november 2015. 
Samlingen representerer en 
god møtearena for de som 
plages av astma og allergi, 
for å utveksle erfaringer, få 
gode tips og råd og oppdatert 
informasjon om behandlings-
muligheter, legemidler og 
rettigheter. 

Denne gangen hadde sam-
lingen fokus på astma, fysisk 
aktivitet og mestring, men 
den var også en god anledning 
for de med matallergier til å 
møtes og få servert trygg mat. 

Regionssekretær Hildur 
Østbø holdt foredrag om 
hvordan hver enkelt kan 
finne den aktiviteten som 
passer til sin helsetilstand og 
målsetting, samt presenterte 
andre forebyggende tiltak og 
behandlingsmuligheter.

Deltakerne fikk også prøve 
å gå en tur med gåstaver, og 
en innføring i medisinsk yoga 
presentert av Laila Stenslet-
ten, leder Stord Astma- og 
Allergiforening. 

AKSDAL

Markedsavdelingen på dyneløfting
Tekst og foto: Maja Aas

Astma- og Allergiforbundets 
markedsavdeling har vært på 
fabrikkbesøk hos Nordicform, 
Norges største produsent av 
dundyner og dunputer. De 
leverer dunprodukter som 
inngår i NAAFs produktmer-
keordning. Alle produktene 
lages på fabrikken som lig-
ger på Mysen. Den lokale 
produksjonen sikrer at de har 

full kontroll på produkter og 
råvarer.

– Slike besøk er nyttige, 
både for å få et innblikk i 
hvordan de produkter vi 
anbefaler produseres, samt 
at felles dialog ivaretar våre 
målgruppers behov. Vi fikk 
se hele produksjonsproses-
sen fra dunet blåses i store 
tromler til dyner og puter 
fylles med dun, sys sammen 
og pakkes klare til levering, 
sier Kent Hart, fagsjef biologi 
og kjemi i NAAF. 

Dundynene har fjær- og 
duntett lerretstrekk som gjør 
at midd ikke trenger gjen-
nom. Dun transporterer vekk 
fuktighet og gir dermed midd 
dårlige vekstvilkår. Nordic-
forms dundyner og dunputer 
har øko-tex-standard 100 
sertifisering. En slik sertifise-
ring innebærer at de oppfyller 
strenge krav til at tekstiler 

skal ha lave eller ingen verdier 
av skadelige kjemikalier og far-
gestoffer. Nytt for Nordicforms 

dunprodukter er at de som 
første dunprodusent i Norge 
har miljømerket Svanen. 

På fabrikkbesøk. Kent Hart og Pernille Brodahl fra NAAF fikk følge 
hele produksjonsprosessen fra start til ferdig pute.

Lokal dunproduksjon. I Nordic-
forms fabrikk på Mysen blåses 
dunet i store tromler før det fylles i 
dyner og puter

Besøk på Geilomo barnesjukehus

Ynskje om å ta 
ein tur til Geilo-
mo for styret i 
Voss og omeg 
Astma- og aller-
gilag vart ein 
realitet under-
vegs og utenom 
handlingsplanen 
vår sist haust. Ein 
av styremedlem-
mene hadde fått 
opphald for dot-
tera si like etter 
skulestart og eit 
anna styremed-
lem tok på seg å 
avtala eitt møte 
med avdelingsleiar på Gei-
lomo og vera sjåfør. Dessuten 
har me fått kjennskap til drift 
og rehabilitering gjennom 
medlemsbladet.

Overskotet etter kakelotteri 
i vår, på kr 5000 var gåva me 
hadde med oss til Geilomo. 
Me fekk sjå på nært hald det 
gode resultatet av rehabilite-
ringa som nyleg var utført. Og 
behovet for vidare rehabilite-
ring var synleg for oss, då me 
fekk omvisning der.

Det var svært nyttig å 
få kjennskap til korleis dei 
systematisk sette sammen 
gruppene, prioriterte og heile 
tida hadde borna/ungdom-
mane (6–16 år) i fokus, for at 
dei skulle få eit best muleg 
utbytte av opphaldet med 
fysisk aktivitet, mestring, og 
rett medisinering. Lærarane 
gav eit godt inntrykk, og sam-
arbeidet på tvers av fagom-
råda fungerte svært bra. Dei 
skapte trivsel, trygge elevar 
og foreldre.

Tilbodet til foreldre er 
eineståande, noko Siv Randi 
Opheim vil understreka. 
Det er ein god plass å koma 
til når ein vanlegvis har ein 
krevjande kvardag. Positivt 
med undervisning og møta 
foreldre i same situasjon. 

Me kjenner at me har lyst 
til å fylgja Geilomo framover. 
Me håpar dei ansvarlege vil 
prioritera gode tilhøve for 
borna/ungdommane som 
treng denne spesielle opp-
følginga og gjer eit så godt 
grunnlag for å meistra livet.  

Liv Indredavik
Styret i Voss og Omland 

Astma- og AllergilagParfymefri dag i Sør-Varanger
KIRKENESSør-Varanger AAF ønsket å 

markere Parfymefri dag 2015 
da vi ser at parfymebruken 
i befolkningen er en stor 
utfordring for flere av våre 
medlemmer. En brainstor-
ming resulterte i mange gode 
forslag. Vi endte opp med å 
søke samarbeid med Kirkenes 
videregående skole, linje for 
Helse og Sosial (HSA).

Lærer Lillian Enoksen og 
hennes flotte elever tok utfor-
dringen og laget selv et veldig 
flott opplegg. Vi kjøpte inn 
produkter fra en lokal frisørsa-
long, Studio 16 som har gode 
alternative produkter til alle 
som ikke tåler parfyme.

Ledetråden til klassen ble 
å levere ut ett parfymefritt til 
fem personer som var godt 
kjent offentlig, eller til andre 
de kom i kontakt med i løpet 

av arbeidsdagen. Dette for å 
gjøre oppmerksom på at det 
er mange som blir syke av 
parfyme og oppfordre til å 
velge parfymefritt.

Elevene fikk et produkt hver 
som takk for hjelpen, noe vi 
håper vil føre til at de oppda-
ger at parfymefrie produkter 
er like bra om ikke bedre enn 

Storfornøyd. Brannsjefen i Sør-Varanger satte stor pris på å motta 
parfymefritt produkt fra HSA-elevene ved Kirkenes videregående skole.
Foto: Hege Braaten/Extrastiftelsen

produkter tilsatt parfyme.
– Vi delte ut parfymefrie 

produkter til ordføreren, kan-
tinedama på skolen, brann-
sjefen, eieren for Rema 1000, 
og kontaktlæreren vår Lillian 
Enoksen. Takk til Astma- og 
Allergiforbundet som sponset 
oss, og takk til Salong 16 
som fører gode parfymefire 
produkter. De heldige som 
mottok produktene virker 
storfornøyde. Det samme er vi 
i klassen, skriver elevene i en 
epost til Sør-Varanger AAF.

Vi håper denne marke-
ringen vil være med på å 
gjøre enda flere mennesker 
oppmerksomme på at deres 
parfymebruk faktisk kan gjøre 
andre syke.

Kristin Danielsen 
Sør-Varanger AAF

Eineståande tilbod. På Geilomo barnesjukehus 
er det borna som heile tida står i fokus.

VOSS - GEILO

Gyongyi Soyer 
Styreleder Rogaland Storlag
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Film om kols
NAAF har 
utarbeidet en 
undervisnings-
film om kro-
nisk obstruktiv 
lungesykdom 
(kols). I filmen 
får du vite mer 
om hva kols 
er, hvordan 
det er å leve 
med kols og hvordan kols kan 
forebygges. Her møter du også 
mennesker som forteller om 
hvordan det er å leve med kols. 
Filmen er delt opp i kapitler som 
kan vises hver for seg.

Du kan se filmen på naafs 
nettsider, www.naaf.no/kolsfilm, 
eller laste den som gratis app til 
din smarttelefon eller nettbrett. 
Søk etter kolsfilm i App Store 
eller Google Play.

Hyggelig selskap. Fredrikstad Astma- og Allergiforening markerte sitt 50-årsjubileum på Røde Kors-huset i Rolvsøyveien i Fredrikstad like før jul. 
Her ble det servert middag med koldtbord og nydelige kaker til kaffen, Inger Abrahamsen fremførte en prolog og Tor Arne Jakobsen sto for  
underholdning med morsomme historier og allsang. 

Feiret 50 årsjubileum

FREDRIKSTAD

ExtraExpress til matallergikurs i Østfold

Matallergikurset i regi av 
NAAF Region Østfold ble 
den heldige vinneren av 
ExtraExpress-trekningen i 
desember 2015.

Det var i oktober i fjor at 
regionen arrangerte kurs 

for lokalforeningens med-
lemmer hos Urban Food i 
Fredrikstad. Der lærte kok-
ken Bård Greni, blant annet 
kjent fra tv-programmet 
«Fingrene av fatet» på TV2, 
bort sine kokkekunster. 

FREDRIKSTAD Deltakerne fikk bryne 
seg på til sammen 15 ulike 
retter, der det verken ble 
brukt hvetemel, melk eller 
egg. Resultatet var en svært 
smakfull og næringsrik 
meny som medlemmene 
enkelt kan lage hjemme 
også.

Målet med kurset var å 
sørge for bedre ernæring 
og bedre mestring hos 
deltakerne. Derfor var det 
også en ernæringsfysiolog 
med som kunne fortelle om 
næringsinnholdet i de ulike 
rettene.

Etter ExtraExpress-
støtten på 25.000 kroner 
planlegger regionen å lage 
flere slike kurs for sine 
medlemmer.

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
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NAAF-LOTTERIET KRYSSORD

– For å gi våre medlemmer 
en sjanse til å være de første 
som vinner, sender vi hvert år 
ut den rabatterte medlems-
utsendelsen, sier ansvarlig 
for lotteriet, assisterende 
generalsekretær Bo Gle-
ditsch. – Alle medlemmer av 
NAAF, bortsett fra dem som 
har reservert seg, mottar en 
pakke med lodd i posten, leg-
ger han til.

Fjorårets vinner av hoved-
premien fikk loddene sine 
gjennom medlemsutsendel-
sen. Hadde hun ikke fått dem 

i posten på denne måten, 
hadde hun heller ikke vært 
en halv million kroner rikere. 
Kvinnen ønsker å være ano-
nym i medlemsbladet.

– Du må jo være glad for 

medlemsutsendelsen, og at 
vinnerloddet bare dumpet 
ned i postkassen din?

– Ja, veldig glad! Den kom-
mer jo hvert år, og vi kjøper 
dem alltid, men vi forventet 

ikke å vinne. Vi sto på kjøkke-
net og skulle skrape loddene, 
så sa mannen min «nå skal vi 
skrape frem litt vinnerlykke!». 
Jeg tenkte ikke noe mer over 
det, men plutselig var han så 
glad!

NAAF minner om at det er 
frivillig å kjøpe loddene i med-
lemsutsendelsen. Hvis man 
ikke vil ha dem, er det bare å 
returnere dem i den ferdig-
frankerte returkonvolutten. 
Eller man kan reservere seg 
på forhånd ved å kontakte 
medlem@naaf.no.

Nytt år, nye vinnersjanser!
Med det nye året kommer også nye muligheter til å vinne i NAAFs landslotteri. 
Store pengepremier, reiser til Gran Canaria samt en mengde andre nyttige saker 
skjuler seg bak skrapeloddene vi selger til inntekt for astma- og allergisaken.

NAAF skolen, rask gjennomgang  l  Hvordan er organisasjonen bygget opp og hvordan jobber vi.   
Hva er likepersonarbeid  l  Hvem kan bli likeperson  l  Viktigheten av å kunne bruke kunnskapen 

en har opparbeidet seg gjennom år til å gjøre hverdagen lettere for andre.  
Din unike kunnskap som syk / forelder til sykt barn gjør deg i stand til å forstå andre og kunne hjelpe dem videre.

Velkommen til 
LIKEPERSONSKURS og mini NAAF-skole

Alle kurs i regi av Norges Astma- og Allergiforbund er røyk- og duftfrie.

Påmelding innen 26. februar 2016
Norges Astma- og Allergiforbund v/mona.larsen@naaf.no  -  Tlf. 481 51 294

Gratis for deltakerne. Regionen / lokallaget betaler egenandel for sine   
Kr 500,- for dagkurs m/reise  Kr 2000,- for overnatting, kurs, reise

Lørdag 9. april kl. 10.30 - 17.00  -  NAAF’s lokaler i St. Olavsgate 25 i Oslo

Styremedlemmer (nye og «gamle»)  l  Likepersoner som ble utdannet for lenge siden.     
Andre interesserte medlemmer  l  Alle som ønsker å stå på stand og gjøre en jobb for NAAF.   

De som har tid til å sette av noen timer til nyttig, frivillig arbeid.

På grunn av nye regler rundt likepersonarbeid er det viktig at tillitsvalgte og personer som ønsker å gjøre  
en jobb på stand, lede kafetreff, svømmetrening, gågrupper eller delta i kommunale råd, deltar på kurset.  
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Slik svarer du:

Løsningen på kryssordet i AA nr 5 2015 finner du på side 66.

Svarfrist: 28. mars 2016

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 parfymefrie 

vaskemidler 
fra EffektFri!



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 1 2016     65  64     ASTMA ALLERGI 1 2016  n  WWW.NAAF.NO

NAAFS LOKALKALENDERNAAFS LOKALKALENDER

Ønsker du en likeperson å snakke med? 

Ta kontakt med regionskontoret, som 

formidler kontakt med rett likeperson for 

ditt behov. 

▪ REGION AGDER
Telefon: 41 45 77 99
E-post: kirkhusmo@msn.com 
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 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
Regionssekretær: Aase M. Kolstø Sætrang
E-post: Aase.Mari.Kolsto.Saetrang@
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
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen 
(permisjon)
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
E-post: region.ostafjells@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells 

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD
Telefon: 33 06 39 50 
Kontortid: Mandag-fredag 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 og 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

KONTAKT DITT REGIONSKONTOR

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

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 med på ny-
heter og det som skjer i din region på 
Facebook, alle regionene og enkelte 
lokalforeninger har egen side.

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

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

elen/. Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og regis-

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

Informasjon

Medlemsmøter

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

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

Gåturer og trim

ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
1. lørdag i måneden er det kafétreff 
kl. 12.00 på East Lake restaurant 
i Drammen.  Noen fra styret er til 
stede. Henv. Grete Wang Vines tlf: 
915 86 926.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:  
Foreldre- og barntreff. Gruppe med 
foreldre med barn som har astma/
allergi/eksem. Møtes på Ytterkollen 
Grendehus siste lørdag i måneden kl. 
13.00. For mer informasjon og påmel-
ding, kontakt Cathrine Finnebraaten, 
mobil 481 29 500, 
catyn85@hotmail.com
ØSTAFJELLS, TELEMARK: Seniortreff i 
Blekebakkveien 1, Skien v/Turid Od-
berg. Ta kontakt på tlf: 98 64 12 51

AGDER: 13. april. Regionen ber alle 
frivillige som ønsker å bidra om å stille 
opp. Kontakt Hege Kristin Kirkhusmo 
på e-post: kirkhusmo@msn.com.
HEDMARK, RINGSAKER: 10. februar på 
kantina i Kommunebygget, 
Brumunddal, kl. 18.00.
HEDMARK, ELVERUM OG OMEGN: 
23. februar på Skogveien Aktivitets-
senter, Elverum, kl. 18.00.
HEDMARK, SOLØR: 25. februar 
kl.18.30 på Victoria hotell, Flisa.
HEDMARK, GLÅMMDAL: 25. februar 
kl. 19.00 på Langelandshjemmet, 
Kongsvinger.
MIDT: 12. eller 13. mars på Scandic 
Hell, Stjørdal. For mer informasjon se 

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!

Fritidsaktiviteter

Bli med 
region Agder til 

Valle Marina! Se mer 
under kategorien 

«reiser».

MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chi-
gruppen i Ørsta/Volda er åpen for 
alle interesserte: For mer informa-
sjon eller påmelding, kontakt Lisbeth 
Svendsen Søvik soevikl@hotmail.com 
eller tlf: 930 41 964. For mer informa-
sjon se www.naaf.no/taichi
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Når det 
blir snø setter skigruppene i Volda og 
på Skodje i gang med samlinger. Ta 
kontakt med gruppeleder/instruktør 
om du ønsker å delta. Volda: Asbjørn 
Vollset. Tlf: 413 11 458. Skodje: Jarle 
Ekroll. E-post: jarleekroll@gmail.
com eller tlf: 977 25 678. For mer 
informasjon se http://www.naaf.no/
skigrupper
MIDT, NORD-TRØNDELAG: Det er 
planer om å starte opp aktivitetskvel-
der for barn med astma i Levanger-
området. Vi håper å kunne starte opp 
i februar. Mer informasjon kommer 
på vår hjemmeside www.naaf.no/
nordtrondelag og på www.facebook.
com/naafmidt
NORD, HARSTAD: Gjennomfører faste 
aktiviteter som klatring, bowling 
samt bading i Grottebadet, følg med 
på facebook: facebook.com/Harsta-
dOgOmengStorlagAvNaaf
OPPLAND: Drømmedag i Hafjell. Lør-
dag 5. mars 2016. Skiutleie, heiskort, 
skiskole, bespisning. For mer informa-
sjon kontakt regionssekretær på 95 84 
51 43. Påmelding til regionskontoret 
innen 21. februar 2016. 
OPPLAND: Helgen 17.-19. juni 2016 
inviterer vi til aktivitetshelg for store 
og små på Hunderfossen hotell og 
Resort. Vi jobber med planleggingen 
og detaljer, mer informasjon kommer.

Følg din region på 
Facebook!
Finn din region ved å søke 
etter: naafagder, naafmidt, 
naafhedmark, naafnordland, 
naafoppland, naafosloakershus, 
naafvest, naafostafjells, 
naafnord, eller naafostfold.

Årsmøter

HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal AAF 
ønsker berørte og pårørende velkom-
men til Brukerkontoret på Sykehuset 
Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson 
er å treffe 11. februar og 10. mars kl. 
17.00-19.00. Her har du mulighet til 
å få informasjon, brosjyrer og treffe 
noen som forstår det du snakker om. 

HEDMARK, ELVERUM: Ut og gå, med 
eller uten staver. Trimgruppe oppstart 
1. februar kl. 16.00. Kontakt regions- 
kontoret på telefon: 62 42 61 62 eller 
e-post: region.hedmark@naaf.no. 
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Mosjons-
gruppene i Volda, Surnadal og på 
Skodje er åpne for alle som vil være 
med. Kontakt mosjonsleder om du er 
interessert. Volda: Asbjørn Vollset. Tlf: 
413 11 458. Surnadal: Inger Merethe 
Mogstad. E-post: ingermerethem@
gmail.com eller tlf: 958 48 370. 
Skodje: Jarle Ekroll. E-post: jarleek-
roll@gmail.com eller tlf: 977 25 678. 
Se www.naaf.no/mosjonsgrupper
NORD, PORSANGER: To vinteråpne 
løyper: Porsvannshøyden og Lang-
porsvannshøyden. For mer info: leder 
Renate Pettersen tlf: 908 54 266. 
VEST, BERGEN: Å være «ung» og sprek 
er ingen lek inviterer medlemmer til 
å være med på onsdagstur følgende 
dager 17. febuar, 2. mars, 16. mars 
og 30. mars kl. 18.00. Turene er sen-
trumsnære og blir annonsert på www.
facebook.com/naafvest. Mer info: 
e.brodahl@gmail.com/92613889. 

Reiser
AGDER: Arrangerer toukersturer til 
Valle Marina sensommeren 2016.  
Fra 22. – 28. juli og 26. august – 9. 
september. Medlemmer betaler kun 
for flybilletten, regionen dekker opp-
hold i leilighetene. Det blir ikke med 
reiseleder i ordets rette forstand, men 
turansvarlig. Førstemann til mølla, 
påmelding  innen 30. april. Kontakt 
Hege Kristin Kirkhusmo, kirkhusmo@
msn.com for mer informasjon. 

www.naaf.no/aarsmoter-midt
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: 
11. februar på NAAFs kontor i 
Ålesund. For mer informasjon se 
www.naaf.no/aarsmoter-midt
MIDT, SØR-TRØNDELAG: 29. februar 
kl 18.00 ved Sandmoen kro, 
Trondheim. For mer informasjon se 
www.naaf.no/aarsmoter-midt
NORD: Lokalforeninger og storlag 
i Troms og Finnmark innkaller til 
årsmøter på naaf.no/nord. 
NORD, TROMSØ: 12. mars. Les mer på 
www.naaf.no/nord om tid og sted for 
årsmøtene, samt frister for å melde 
inn saker. 
OPPLAND, DOKKA: Vest Oppland AAF, 
mandag 29. februar klokken 19.00. 
OSLO OG AKERSHUS, FOLLO: 
17. februar kl. 18.00–20.00, i peise- 
stua i Servicesenteret Ski (Kirkev. 3).
VEST, BERGEN: 16. mars kl. 18.30 
på Lærings- og mestringssenteret i 
Bergen. 4. etasje i Ulriksdal Helsepark, 
Ulriksdal 2, ved innkjøringa til 
Haraldsplass sjukehus.
VEST, BØMLO: 9. februar kl. 19. 00, 
Gilje Skule.
VEST, KVINNHERAD: 11. februar 
kl. 19.00 på Peppes Pizza på Husnes.
VEST, STORD: Mer info: region.vest@
naaf.no
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
11. februar kl. 18.30 på Vardar, Øvre 
Eikervei 14, Drammen. Dagsorden 
ifølge vedtektene. Forslag kan sendes 
til Drammen og Omegn AAF, Postboks 
4019, 3005 Drammen, eller på e-post 
til post@daaf.no 

ØSTAFJELLS, HALLINGDAL: 11. februar 
kl. 18.00 på Kårstugu på Ål Bu- og 
behandlingssenter. Spørsmål rettes 
til Bente Hovdegard: bhovdegard@
online.no, tlf. 93 00 66 66.
ØSTAFJELLS, HORTEN OG OMEGN: 
Årsmøte ble avholdt 20. januar. Siv 
Engen fortsetter som leder. E-post: 
siv.engen@gmail.com.
ØSTAFJELLS, LARVIK OG OMEGN: 
22. februar kl. 18.00 på Bøkeskogen 
Eldresenter. Forslag og spørsmål ret-
tes til Halvorsen eileenhalvorsens@
hotmail.com, tlf. 33 18 42 08.
ØSTAFJELLS, NORDRE VESTFOLD OG 
HORTEN: 16. mars kl. 18.00 på Holme-
strand hotell. Spørsmål rettes til Anita 
K. Olsen: anita.kolseth.olsen@ebnett.
no, tlf. 990 43 832. 
ØSTAFJELLS, RINGERIKE OG JEVNAKER: 
1. mars kl. 18.30 på FFO-huset. Saker 
til årsmøtet sendes til lars@hakomas-
kin.no snarest, tlf. 907 98 999.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: 18. 
februar kl. 18.30 på Forsmann- 
senteret. Forslag og spørsmål rettes til 
Eldbjørg Steensma: steensma@sfjbb.
nett, tlf. 33 47 29 29 / 99 26 13 58.
ØSTAFJELLS, TELEMARK: Årsmøtet ble 
avholdt 18. januar. Cathrine Bogen 
Heitmann fortsetter som leder i Tele-
mark Storlag. Hun kan kontaktes på 
cathrine.bogen.heitmann@hotmail.
no, tlf. 95 94 61 48
ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN: 
Onsdag 10. februar kl. 19.00 på Midt-
løkken. Forslag og spørsmål rettes til 
Britt Wennerød: viwen@sf-nett.no, 
tlf. 45 41 21 52.

OPPLAND, GAUSDAL: Granheim Lun-
gesykehus kl. 16.30–17.30 mandag 1. 
februar, mandag 7. mars og mandag 
4. april.
OPPLAND, LILLEHAMMER: Du treffer 
oss på Brukerkontoret på Lillehammer 
Sykehus. (Vis à vis Narvesen) mandag 
1. februar, mandag 7. mars og man-
dag 4. april kl. 12.00-15.00.

VEST, STORD: Vi har lette turer i skog 
og løyper, bassengtrening og yoga. Sy-
nes du dette kunne være noe for deg, 
så ta kontakt med Laila Stensletten for 
mer informasjon på tlf: 99 23 01 01.
VEST, VOSS: Trening på Nr1 Fitness 
fra onsdag 04 mai t.o.m. 29. juni kl. 
16.30–17.30. For mer info kontakt 
region.vest@naaf.no. Fysioterapeut 
Lena Hope leder treningen.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN:  Trening med 
egen instruktør for NAAF-medlemmer 
med astma og kols fortsetter på Akro-
polis mandag og torsdag kl. 12.00. 
Egenandel kr 499 per måned (Dram-
men og Omegn AAF sponser hvert 
medlem med kr 50 per måned). 
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Trenings-
grupper for lungesyke på Hvidtgår-
den 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 rekvisisjon 
fra lege.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Medlem-
mer av SAAF får rabatt på trening. 
Trening etter musikk for de litt mer 
spreke på Fysioklinikken i Gle-
ditschgården mandag og torsdag kl. 
10.30–11.30, tlf: 92 23 53 56. Gratis 
hvis du har rekvisisjon fra lege.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Barnas Tur-
lag: Vi tilbyr våre medlemmer i bar-
negruppen å delta på turlagets turer.  
Tilbud for barn i alle aldersgrupper. Å 
være ute i naturen og bevege seg er 
bra for lungesyke.  Mot kr. 100 per år 
kan man delta på arrangementene.
ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN: 
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 
33 32 36 70.
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Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no

DURI FAGPROFIL AS - Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51 | ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no
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LØSNING PÅ KRYSSORD I AA5
Her finner du de 
riktige ordene fra 

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

Vinner av kryssord AA4 2015: Gunn-Britt Strømsnes, Kristiansand

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

Svømming
NORD, BARDUFOSS: Familiesvøm-
ming i Polarbadet første søndag 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, KÅFJORD: Svømmetrening i 
Birtavarre Røde kors-bassenget hver 
mandag kl 17-18.00. Mer informasjon 
på Facebook: Nord-Troms Storlag av 
NAAF. Kontaktperson: Ingvild Larsen, 
tlf: 907 58 122.
NORD, TROMSØ: Familiebad ved St. 
Elisabeth Hotell og Helsehus søndager 
kl. 16-17.00. Siste gang før sommeren 
24. april. Egenandel kr 25, - pr person, 
maks. kr 100 pr familie. Medlemmene 
får rabatt ved å vise frem medlems-
kort med kvitteringsoblat. Andre 
kan delta dersom ledige plasser, de 
betaler satsene til St. Elisabeth Hotell 
og Helsehus. 
OSLO OG AKERSHUS, ØVRE ROME-
RIKE: Svømming hver lørdag kl. 12.00 
- 13.00 i svømmehallen på Gjestad for 
barn og barnefamilier (ikke i skolens 
jule- påske- og sommerferie). Påmel-
ding via SMS på 41 69 14 90 før lørdag 
kl. 10.00. Medlemspris; voksne kr. 40, 
barn kr. 20. Husk badehette. 
OSLO OG AKERSHUS, ØVRE ROME-
RIKE: Trening for personer med 
astma eller kols i Råholt Bad tirsdag 
kl. 11.00-12.00 og torsdag kl. 09.00 - 
10.00 under ledelse av instruktør og 
fysioterapeut. Ring Solveig på tlf: 416 
91 490.
OSLO OG AKERSHUS, NEDRE ROME-
RIKE: Svømmetilbud for medlemmer i 

terapibassenget på Sørvald Sykehjem 
mandag og fredag kl. 16-20. Spørsmål 
og ønsker sendes til: stale.hansen@
dbschenker.com. 
VEST, EGERSUND: Bading/trening. 
Slettebø varmtvannsbasseng, onsdag 
kl. 17.00–18.00. Gratis for medlem-
mer. Kontakt region.vest@naaf.no.
VEST, SANDNES: Bading/trening. 
Varatun helsebasseng fredag kl. 
19.30–20.30. Gratis for medlemmer, 
Kontakt region.vest@naaf.no.
VEST, VOSS: Trening på Hagahaugen 
startet opp 18. januar, og holder på til 
25. april. Kl. 19.30–20.30. Fysiotera-
peut Lena Hope leder treningen. 
ØSTAFJELLS: Bading på Quality Resort 
Skjærgården, Langesund for alle 
NAAF-medlemmer. 3,5 time for barn, 
3–15 år kr 80, voksne kr 100. Ta med 
medlemskort. Det holder at én i fami-
lien er medlem.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Trening i Drammensbadet for med-
lemmer tirsdag, onsdag og fredag i 
samarbeid med Drammen og omegn 
revmatikerforening. Kontakt Wenche 
Stustad, tlf: 905 36 468.
ØSTAFJELLS, LARVIK: Svømming i 
varmtvannsbassenget på Kysthospi-
talet i Stavern hver onsdag kl. 19-20. 
Bare å møte, medlemmer betaler halv 
pris. Gratis for barn. Følger skolens 
ferier, tlf: Leder Finn Halvorsen  
33 18 42 08.

Kurs
ØSTAFJELLS: Familiekurs på Quality 
Grand Hotel på Kongsberg 11.- 13. 
mars. Temaer: Kols, astma, allergi, 
eksem og barn og inneklima. Gode 
foredragsholdere. Kontakt regions- 
kontorene for mer info, tlf: 32 83 69 
10/481 51 29 eller 33 06 39 50 /481 
91 462 
ØSTAFJELLS: Tønsberg sykehus/LMS/
NAAF Østafjells arrangerer kurs for 
foreldre, foresatte og barnehage-
ansatte til barn med astma mandag 
11. april kl. 8.30–15.30 i Tønsberg. 
Foreldre får opplæringspenger hvis de 
er i lønnet arbeid. Påmelding til: 33 30 
82 31, lms@siv.no. Husk at det er fritt 
sykehusvalg, så alle kan melde seg på.

kan benytte kort i Sandnesbakken 
(gratis), Ta med gyldig medlemsbevis. 
Mer info: Toril Synøve Millehaugen, 
tlf: 408 79 417, e-post:  
naafsv@hotmail.com
NORD, ALTA: Medlemmer får 50% 
rabatt på timer i Alta Helsebad. 
Medlemskort med kvittering må 
fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen, 
tlf: 917 26 628.
NORD, HAMMERFEST: Medlemmer får 
50% rabatt på klippekort som kan be-
nyttes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen 
og Breidablikkhallen. Kortene kjøptes 
i Sanitetsbadet. 
NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer 
kan benytte kort i Barentsbadet (gra-
tis), mer info: Toril Synøve Millehau-
gen, tlf: 408 79 417, e-post: 
naafsv@hotmail.com
VEST, BERGEN: Medlemmer som kan 
vise frem medlemskort med kvittering 
for 2016, kan bade gratis og ta med 
en ekstra person pr. medlemskort i 
følgende svømmehaller: Askøyhal-
len, Stemmemyren, Åstveithallen, og  
Slåtthaughallen. Navn og medlems-
nummer blir notert på en liste som 
ligger der. Se linken for åpningstider 
til hallene:  
www.bergen.kommune.no/tjeneste-
tilbud/kultur-idrett-og-fritid/frilufts-

liv/badeplass/svommeanlegg-i-bergen-
kommune
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Gratis bading 
for alle medlemmer i varmtvannsbas-
seng, og anledning til bruk av vanlig 
basseng i Svømmehallen i Bugården 
hver tirsdag kl. 14.45–16.00. Påmelding 
til leder Eldbjørg Steensma, tlf: 33 47 
29 29. ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG 
OMEGN: Det er inngått firmaavtale med 
Akropolis treningssenter om trening for 
medlemmer. Må vise medlemskort fra 
NAAF. Pris kr 399 pr.md.

Invitasjon til likepersonskurs 
og mini NAAF-skole i Oslo
NAAF sentralt arrangerer 
likepersonkurs i Oslo 9. april kl. 
10.30–17.00. Alle styremedlem-
mer og personer som ønsker 
å gjøre en jobb for lokallaget 
kan delta. For eksempel om du 
ønsker å stå på stand, organi-
sere svømmetrening, gåturer, 
trim, aktiviteter, sitte i råd og 
utvalg m.m. 

Kurset finner sted i NAAFs 
lokaler i St. Olavsgate 25 i 
sentrum. Det er gratis for 

deltakerne, regionen/lokal-
laget betaler egenandel for sine 
deltakere. Kr 500 for dagkurs m/
reise, kr 2000,- for overnatting, 
kurs og reise.

Påmelding innen 26. februar 
til Mona Larsen, epost: mona.
larsen@naaf.no eller mobil 48 
15 12 94.1
Les mer på: www.naaf.no/
likepersonskurs.

Se også side 62.



  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:


