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Verdifull frivillig innsats

Nina Brun  
Redaktør

Like før nyttår mottok Oline Løvlid Kongens fortjenstmedalje 
for sin frivillige innsats for å bevare gamle folkemusikktra-
disjoner i hjembygda Hornindal. Men Oline er også kjent for 
å brenne for astma- og allergisaken og for å varte opp med 
allergivennlig kakebakst. Hun er nestleder i NAAF Nordfjord 
Lokallag og har deltatt i frivillig arbeid for mange ulike  
organisasjoner både på lokalt og fylkeskommunalt nivå. 
Oline ser på utmerkelsen som en honnør til det frivillige 
arbeidet. Hun mener vi som innbyggere har det bedre med 
oss selv når vi deltar lokalt og tar et felles tak sammen.  
Det betyr at samfunnet har bruk for deg, at man betyr noe, 
samtidig som man gir noe tilbake, forteller hun. 

Frivillig innsats kan også utfordre myndigheter og påvirke 
lokale beslutninger. I november i fjor gikk over 400 ansatte 
og brukere i fakkeltog på Lillehammer. Frivillige og repre-
sentanter fra NAAF Region Oppland trosset kulda og samlet 
seg i front da lokalbefolkningen protesterte mot forslaget 
fra styret for Sykehuset Innlandet om å legge ned Granheim 
Lungesykehus og flytte driften til avdelinger på de to store 
sykehusene i fylket, som ledd i «nødvendig innsparing og 
omstilling». Granheim er det eneste offentlige, tverrfaglige 
og helhetlige sykehustilbudet til kronisk lungesyke over  
hele landet. 

Protestene ble delvis tatt til følge i det direktøren ved 
Sykehus Innlandet valgte ikke å fremme forslaget om å 
nedlegge Granheim, men besluttet at sykehuset foreløpig 
skulle innlemmes i en ny enhet ved Gjøvik og Lillehammer 
sykehus. Hvordan denne enheten skal organiseres, eller  
hvor den skal lokaliseres, gjenstår å se.

Vi vil likevel hevde at brukere og frivillige har bidratt til  
å sette denne viktige saken på den politiske dagsorden 
gjennom å peke på at et velfungerende, tverrfaglig rehabili-

teringstilbud innen astmaomsorgen ikke kan omorganiseres 
og splittes med et pennestrøk, før alle kortene er på bordet. 
Det vil si før saken er grundig utredet og et eventuelt alter-
nativt og fullverdig tilbud er på plass, og før man vet hvor 
store innsparinger det egentlig kan være snakk om – på lang 
sikt.

Frivillige og brukere har gjennom sitt engasjement også 
minnet beslutningstakerne om at rehabilitering på kommu-
nalt nivå handler om at brukernes og pårørendes behov  
skal lyttes til. Det er nedfelt i samhandlingsreformen. Og  
i den nye opptrappingsplanen for rehabilitering 2017 løftes 
nettopp brukermedvirkning fram som avgjørende for å få  
til gode fullverdige tilbud.    

Takk til alle som gir av sin tid som frivillig til beste for 
astma- og allergiomsorgen. Din innsats er verdifull og blir 
lagt merke til. Og til alle andre som har lyst til å delta, men 
er usikker på hvordan, det er rom for det meste. Det være 
seg med kakebaking, som likeperson, eller ved å stå fram i 
mediene med dine erfaringer. Ta kontakt med ditt lokallag, 
regionskontor eller NAAFs hovedkontor. NAAF trenger deg. 
Og husk at i samfunn der frivillig arbeid er vanlig, er den 
gjennomsnittlige borger lykkeligere enn i andre samfunn. 
Det viser forskningen.
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HELSEPOLITIKK

I mai får vi vite om demonstrantene i fakkeltoget lykkes med sin kamp for å bevare 
Granheim Lungesykehus i Gausdal ved Lillehammer.
Tekst og foto: Erland Flaten

Høsten 2016 foreslo direktør 
Morten Lang Ree i Sykehu-
set Innlandet at tilbudet på 
Granheim Lungesykehus i 
Gausdal skulle fordeles på 
andre sykehus i Innlandet, og 
at Granheim som enhet skulle 
legges ned. 

Dette vakte kraftige protes-

ter i lokalmiljøet og blant pa-
sientene, et fakkeltog samlet 
over 400 deltakere.

Pasientene stilte opp.
«Leve Granheim! », runget 
da fakkeltoget gikk gjennom 
Storgata 11. november i fjor.

– Jeg er både rørt og 

takknemlig over at så mange 
valgte og stille opp denne 
kalde kvelden i Lillehammer. 
Det sier Anette Sørsveen som 
er sykepleier på Granheim og 
tillitsvalgt for Norsk Sykeplei-
erforbund.

En pasient forteller at 
mange flere hadde stilt opp 

om det ikke var så kaldt.  
– For en del av oss er det slik 
at kulda setter begrensninger, 
men dette er viktig for oss, 
poengterer han.

Flere av pasientene utrykker 
uro og skuffelse over det de 
frykter kan være en oppdeling 
av tilbudet, og som igjen kan 

føre til dårlige behandling.  
En annen forteller at på 

grunn av tilbudet på Granheim 
fikk han 20 år ekstra i arbeids-
livet. 

– Disse årene har jo sin 
verdi på flere områder enn 
skatteinntekter, men er vel 
neppe synlig på helsesjefenes 
budsjetter, sier han bestemt.

Behandlingen må gis i ett.
Både ansatte og represen-
tanter for pasientene ved 

Granheim mener tilbudet til 
pasientene svekkes både hvis 
tilbudet skal legges til kom-
munene, eller flyttes inn i de 
ordinære sykehusene. 

Rehabilitering i spesialist-
helsetjenesten innebærer 
utredning, kartlegging, igang-
setting og gjennomføring av 
intensive rehabiliteringsopp-
hold som krever spesialisert 
tilrettelegging. Det kreves et 
spesialisert og tverrfaglig per-
sonale for å ivareta rehabilite-

ringen. Det kreves tilrettelagte 
lokaler som treningssal, rom 
for undervisning og veiled-
ning, svømmebasseng, utred-
ningsmuligheter med godt 
utbygd lungelaboratorium og 
røntgen.

Et doktorgradsarbeid fra 
2015 som har sett på rehabi-
litering til pasienter med kols, 
konkluderte med at tilbudet 
til pasienter med mild til 
moderat kols var blitt vesent-
lig dårligere etter at samhand-
lingsreformen trådte i kraft. I 
flere kommuner var det ikke 
noe tilbud overhodet.

Forskningsrådet viser i en 
rapport at diagnosebaserte 
pasientforløp oppleves som 
lite tilpasset kommunale vir-
kelighet og er for spesialisert 
for et lokalt pasientgrunnlag. 
Liggetiden har gått ned, men 
det har blitt flere innleggelser 
og behandlingen mer oppstyk-
ket.

Trakk forslaget. Etter de 
kraftige protestene valgte 
direktøren å ikke fremme 
forslaget om nedlegging av 
Granheim. I stedet bestemte 
styret i Sykehuset Innlandet at 

Granheim skal innlemmes i en 
nyopprettet divisjon bestå-
ende av de to sykehusene på 
Gjøvik og Lillehammer. Denne 
nye enheten skal selv be-
stemme kapasitet og lokalise-
ring av tilbudet som nå er på 
Granheim.

Dermed har ett av landets 
to lungesykehus fått en pus-
tepause frem til mai, men det 
er fremdeles uklart hvordan 
ledelsen ved den nye enheten 
skal organisere behandlingen.

Uken etter gikk for øvrig 
et nytt fakkeltog gjennom 
Lillehammers gater, med flere 
tusen deltakere. Dette fakkel-
toget var rettet mot ledelsen 
i Sykehuset Innlandet og det 
mange ser på som et politisk 
spill som vil svekke sykehuset 
på Lillehammer.

Ved årsskiftet sluttet direk-
tør Morten Lang Ree i sin stil-
ling og ga stafettpinnen til den 
nye direktøren Alice Beathe 
Andersgaard.

Kritikk mot spredning?
Forutsetningene for høstens 
forslag om nedleggelse og 
det endelige vedtaket om å 
innlemme Granheim inn en ny 

Demonstrerte i gatene. –Leve Granheim, var slagordet som runget i 
Storgata. Mange tidligere og nåværende pasienter, ansatte, pårørende 
med flere deltok. 

Fakkeltog for å bevare Granheim  Lungesykehus

Takker for støtte. Sykepleier Anette Sørsveen håper den store  
oppslutningen om fakkeltoget er med å gi argumentene tyngde.
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FAKTA GRANHEIM LUNGESYKEHUS

l Spesialsykehus og rehabiliteringssenter for  
	 mennesker	med	lungesykdom.	De	fleste	pasien- 
 tene har kols eller astma.
l	 Sykehuset	ble	etablert	i	1905,	under	navnet	Gran- 
	 heim	Sanatorium,	og	tilbød	opphold	for	tuberku- 
 losepasienter.
l I dag har Granheim 38 plasser, og behandler  
	 årlig	cirka	500	pasienter	som	er	der	på	fire	ukers	 
 opphold. 
l Mens de er på Granheim, blir de 38 pasientene  
	 tatt	godt	vare	på	av	til	sammen	65	ansatte.	Det	 
	 er	50,5	stillingshjemler	fordelt	på	blant	annet 
 lungeleger, fysioterapeuter, ergoterapeut, 
 sosionom, sykepleiere, psykiatriske sykepleiere,  
	 ernæringsfysiolog	og	andre	ansatte.	Dette	gjør	 
	 at	sykehuset	kan	tilby	en	unik	kompetanse	innen 
 spesialisert lungerehabilitering.

enhet var todelt. Tilbudet til 
pasientene skulle ikke svek-
kes. Omorganiseringen skal 
gi en økonomisk gevinst. Det 
sa direktør Morten Lang Ree 
til avisen Gudbrandsdølen-
Dagningen i høst.

Det er ikke sagt fra Syke-
huset Innlandet at disse 
forutsetningene er endret. 
Det styret fikk beskjed om fra 
en referansegruppe med poli-
tikere etter styremøtet, var at 
alle forslag til omorganisering 

skal kvalitetssikres. Den nye 
direktøren sier at de på alle 
punkt må vurdere risikoen, 
og se på tiltak som reduserer 
risikoen, og om administrasjo-
nen kan gå til styret og si at 
dette skal gjennomføres. Divi-
sjonsdirektør for avdeling for 
habilitering og rehabilitering, 
Astrid Millum, sier også at det 
i prosessen videre blir gjort 
vurderinger for å finne de 
beste løsningene for tilbudet 
til pasientene. 

Lungelege. Tore Jørgen Rødalen holdt appell ved sykehuset på  
Lillehammer. Han har i mange år vært lungelege på Granheim.

Langt tog. Faklene tennes og et tog på omtrent 400 personer gjør seg klar til avmarsj.

Millum opplyser også at det 
skal opprettes en funksjon på 
foretaksnivå for å koordinere 
og samordne det totale tjenes-
tetilbudet innenfor habilitering 
og rehabilitering  
i Syke-huset Innlandet.

På perspektivkonferansen 
midt i januar møttes politikere 
ledelsen i Sykehuset Innlandet. 
Der ble det etterspurt forkla-
ring på spredning av fagmiljøer 
på kort sikt, når man likevel 
skal ha et stort hovedsykehus.

På denne konferansen ble 
det også kritisert at kvalitets-
sikringen skjer etter styreved-
tak og ikke før. Slik fikk styrele-
der Anne Enger nå støtten hun 
ikke fikk på denne kritikken på 

styremøtet før jul.
Det betyr altså at innhol-

det i omorganiseringen av 
Sykehuset Innlandet, inkludert 
rehabilitering på Granheim, 
fremdeles ikke er besluttet 
iverksatt, og skal ytterligere 
vurderes utover vinteren.

Mulighetene for innsparing 
virker uklare. Estimatet for 
innsparing fra administra-
sjonen lå på om lag 79-80 
millioner kroner i perioden 
2017–2020. Økonomimannen i 
styret, Tor Berge, mente tallet 
knapt kunne være noe særlig 
over 50 millioner kroner. Hva 
som ligger i disse summene er 
ikke spesifisert. n

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.
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DUFTOVERFØLSOMHET

Katja Kålheim er en av 14 
deltakere i tredje sesong av 
realityserien «Anno», som 
vises på NRK frem til 10. mars. 
Denne gangen har deltakerne 
reist tilbake til Trondheim i 
1537 og er plassert i borggår-
den til Norges mektigste mann 
erkebiskop Olav Engelbrekts-
son.

Lite svettelukt.
– Det var en herlig opplevelse! 
Det var forbudt å ha med alt 
av sjampo, parfyme, såper, 
kremer og så videre, alle de 
produktene som jeg reagerer 
på. TV-seerne kan selvfølgelig 
ikke lukte noe, men for meg 
var det en fantastisk hverdag. 
Og det var overraskende lite 
svettelukt selv om vi jobbet 
hardt og levde tett på hver-
andre. Kroppen venner seg 
raskt til en ny tilværelse med 
et uvant kosthold, forteller 
Kålheim.

Deltakerne fikk utdelt en 
gammeldags parfymefri såpe 
og en tannkrem hver, ellers 
hadde de ingen kroppsproduk-
ter tilgjengelig.

– Jeg meldte meg på 
«Anno» fordi jeg ville lære 
mer om 1500-tallet, det er 
en ganske ukjent periode for 
meg, og jeg lærte masse! Jeg 
fikk også mulighet til å dele av 
min kunnskap med de andre 

TV-opptreden ble  
befriende pusterom
Katja Kålheim måtte slutte som frisør etter at hun ble yrkes- 
skadet. I dag lider hun av både kontaktallergi og parfyme-
intoleranse. Deltakelsen i NRK-serien «Anno» ble en behagelig 
opplevelse, for der var det forbudt med enhver godlukt. 
Tekst: Sissel Fantoft Foto: NRK

deltakerne. «Anno» er et 
fantastisk konsept – å lage et 
historieprogram i form av en 
realityserie er en genial idé, 
det er et lekent format som 
tiltrekker seg et langt større 
publikum enn en vanlig histo-
risk serie, sier hun.

Kraftige symptomer.
Katja Kålheim har bakgrunn 
som frisør, men måtte slutte i 
salongen da hun fikk yrkes- 
relatert sykdom.

– Jeg utviklet intoleranse  
for parfyme og andre løse-
midler som brukes i kosme-
tikk, i tillegg til kontaktallergi. 
Symptomene er at jeg begyn-
ner å nyse og får rennende 
øyne, jeg får såkalt «tykk 
tunge», blir fryktelig kvalm og 
får hukommelsestap. Hvis jeg 
kommer i kontakt med stoffer 
jeg er allergisk mot, får jeg 
utslett, spesielt på ryggen og 
hendene, forteller hun.

Parfymeintoleranse og kon-
taktallergi har ført til at Katja 
isolerer seg i større grad enn 
tidligere.

– En tur med bussen, spe-
sielt om morgenen når alle 
er nydusjet og nysprayet, er 
umulig for meg i dag – da tar 
det flere timer før jeg kom-
mer meg igjen etterpå. Det 
er veldig plagsomt, og daglig 
kontakt med andre mennes-

ker blir vanskelig. Jeg skulle 
ønske at alle disse stoffene 
kunne forsvinne, men selv 
om det kanskje ikke er mulig, 
er det i hvert fall viktig at vi 
informerer om dette slik at 
folk tenker seg litt ekstra om. 
I dag finnes det gode alterna-
tiver som parfymefrie såper 
og deodoranter som ikke er 

plagsomme for oss som er into-
lerante, sier hun.

Etter at hun måtte slutte i 
frisørsalongen, måtte Katja Kål-
heim finne seg en ny hverdag. 
I dag jobber hun som leder av 
Tingvatn Fornminnepark og 
besøkssenter som ligger i Hæge-
bostad kommune i Vest-Agder.

– Det er et lite museum som 

FAKTA «ANNO»

l Norsk	tv-serie	produsert	av	Strix	Television	for		
 NRK med Selda Ekiz som programleder.
l Sesong 3 sendes på NRK mandager, onsdager  
	 og	fredager	frem	til	10.	mars.
l De	to	første	sesongene	ble	innspilt	i	henholds-
	 vis	Bergen	og	Fredrikstad	og	var	lagt	til	opplys-
	 ningstiden	på	1700-tallet.
l Sesong 3 er spilt inn i Erkebispegården ved  
	 Nidarosdomen	i	Trondheim,	og	lagt	til	år	1537.	
l De	14	deltakerne	må	gjennom	ulike	oppgaver		
	 jobbe	seg	opp	til	velstand.	Den	som	behersker		
	 tiden	best	vinner	til	slutt	et	borgerbrev. 

Kilde: NRK

Historiske Trondheim. Katja Kålheim synes det var veldig interessant 
å være deltaker i TV-serien der handlingen utspilte seg i Erkebispe-
gården i Trondheim.

har fokus på folkevandrings- 
og vikingtiden. Det hender at 
besøkende som kommer dit, 
har på seg parfyme, men da 
har jeg muligheten til å flytte 
meg litt unna slik at jeg ikke er 
i umiddelbar nærhet, forteller 
hun.

Tøff retur til nåtiden.
Katja Kålheim er engasjert i 
levende historieformidling i 
tillegg til jobben ved Tingvatn 
Fornminnepark.

– Det handler om å formidle 
historie i et levende format 
med utgangspunkt i det vi vet 
i dag så autentisk det er mulig 
å oppnå. Vi formidler histo-
rien med ulike virkemidler, og 
vi oppfordrer alle som deltar i 
slike arrangementer om å ikke 
ha på seg parfyme eller andre 
dufter. Dufter i seg selv er ikke 
nødvendigvis et problem –  
naturlige dufter som bjørk 
kan vi ikke fjerne, og de fleste 
tåler det fint, det er det  

Annogjengen. Alle deltakerne i 
NRK-serien «Anno» sammen med 
programleder Selda Ekiz (til høyre). 
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DUFTOVERFØLSOMHET AKTUELT

Som medlem i Norges Astma- 
og Allergiforbund får du nå 
10 prosent fast rabatt på alle 
rengjøringsprodukter i Enjos 
nettbutikk.

Enjo tilbyr rengjøringspro-
dukter til hele hjemmet, som 
gulv, kjøkken og bad. De har 
også kroppspleieprodukter, 
samt rengjøringsprodukter til 
blant annet utemøbler, grill 
og båt. 

Kjemikaliefritt.  Enjos moppe-
system er anbefalt av Norges 
Astma- og Allergiforbund og 
er vurdert som inneklimafor-
bedrende, godt dokumentert 
og svært godt egnet for bruk 
av NAAFs målgrupper. 

Produktene består av  

I intervjuet med seniorforsker Ellen Namork ved Folke- 
helseinstituttet om forskning på matreaksjoner hos pasien-
ter uten IgE-spesifikke antistoffer i AstmaAllergi  
nr. 5 – 2016, side 50, var dessverre navnet på journalist  
og fotograf ved en feil falt ut. 

Det er Ingrid Stephensen som har intervjuet forskeren  
og også tatt bildet.

Redaksjonen beklager.

Medlemsrabatt på  
rengjøringsprodukter

moppevarianter med flere 
forskjellige fargekodede 
tekstilfibre tilpasset de fleste 
rengjøringsflater. Moppene 
brukes enten tørre, eller lett 
oppfuktede i vann, og erstat-
ter i de aller fleste tilfeller helt 
bruk av rengjøringskjemika-
lier. Dette reduserer avgas-
sing innendørs som bruk av 
enkelte rengjøringskjemikalier 
vil medføre.

Som NAAF-medlem får du 
nå 10 prosent rabatt på mop-
pesystemet samt alle andre 
produkter i Enjos nettbutikk, 
enjo.no. Ved første kjøp i nett-
butikken, send epost til med-
lem@naaf.no, eller ring 23 35 
35 35, for å få din rabattkode.

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

Problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

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

Du finner all informasjon om 
Jonasmasken i vår nettbutikk:

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

tlf: 23 35 35 35.

   
FAKTA PARFYMEOVERFØLSOMHET

l Stadig	flere	rammes	av	parfyme-	og	duftintoleranse.	Hele	1	av	5	plages		
 av andres parfymebruk.
l Kosmetikkbransjen	er	lovpålagt	å	regulere	bruken	av	26	parfymestoffer		
	 på	grunn	av	sterke	allergifremkallende	egenskaper.	Hyppig	og	uregulert	
	 bruk	i	kosmetikk	har	medført	en	større	andel	både	av	allergi	og	sensibili-
 sering i befolkningen.
l Reguleringen	gjelder	utelukkende	for	kontaktallergi,	og	har	ingen	 
	 direkte	påvisbar	sammenheng	med	miljøhemming.	Symptomer	ved		
	 kontaktallergi	kjennetegnes	ved	rødt,	kløende	utslett	–	tørr	og	flassete		
	 hud,	med	små	blærer	som	kan	gi	væskende	hudområder	og	skorpe-
 dannelser.
l Ifølge	MCS-videncenter,	et	undersenter	av	Videncenter	for	allergi	i	Dan-
	 mark,	er	en	mindre	gruppe,	cirka	0,5	prosent	plaget	av	alvorlige	symp-
	 tomer	på	duft-	og	kjemikalieoverfølsomhet.	Tall	fra	Norge	er	ikke	kjent.
l Ved	duft-	og	kjemikalieoverfølsomhet	er	det	ikke	påvist	antistoffer	mot		
	 kjemiske	stoffer	som	personen	opplever	å	reagere	på.	Dette	gjør	at	man		
	 ikke	kan	teste	for	duft-	og	kjemikalieoverfølsomhet.	
l Symptomer	på	miljøhemming	kan	være	hodepine,	tørre	og	irriterte		
	 slimhinner,	kvalme,	unormal	tretthet,	problemer	med	konsentrasjon,		
	 oppfattelse	og	hukommelse	og	andre	subjektive	følelse	av	dårlig	helse.		
	 Ikke	få	føler	seg	helt	utslått	med	symptomer	som	kan	minne	om	en		
	 slags	forgiftning. 

Kilde: NAAF

kunstige vi prøver å unngå. Lukten av 
disse vil overdøve opplevelsen av det 
som blir formidlet – det hjelper ikke 
hvor autentiske tekstiler, våpen og 
håndverk vi bruker hvis det lukter mo-
derne parfyme, sier hun.

I løpet av tiden i «Anno» ble delta-
kerne slitne, men for Katja Kålheim var 
det deilig å slippe å bli sliten av sympto-
mene fra parfymeintoleransen.

– Det var hardt arbeid, og konkur-
ransesituasjonen var også en påkjenning 
– selv for meg som ikke er noe konkur-
ransemenneske var det alvor, sier hun.

En fest for deltakerne og andre 
gjester da innspilingen var ferdig var 
imidlertid et tøft møte med livet utenfor 
for Kålheim.

– De andre deltakerne hadde jo 
savnet godluktene sine, så de hadde 
sprayet seg grundig før festen. Til og 
med taxi-sjåføren som kjørte meg til 
festen hadde dusjet seg i etterbarbe-
ringsvann. Folk gjør det uten å tenke seg 
om – de vil jo ingen noe vondt, og når 
man ikke har kjent det selv på kroppen, 
vet man ikke hvor plagsomt det kan 
være, understreker hun. n
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BARN MED ASTMABARN MED ASTMA

Ewelina og Henning Knutsen 
fra Oslo har en sønn som er 
to og et halvt år gammel. 
Han har vært mye syk helt 
siden han ble født, og for 
noen måneder siden fikk han 
diagnosen astma.

– Det har vært to tøffe år, 
forteller foreldrene.

Etter at sønnen fikk astma-
diagnosen, ble foreldrene an-
befalt å melde seg på kurset 
«Astmaskole for foresatte» 
som arrangeres fire ganger 
i året på Ullevål sykehus. 
Kurset varer i én dag, og tar 
for seg temaer som fakta 

om astma, behandling og 
forebygging, hvordan leve 
med astma i hverdagen og 
trygderettigheter og støna-
der. Astmaskolen bygger på 
NPAS-modulen og ble startet 
i samarbeid med Lærings- og 
mestringssenteret i 2007.

Kvalitetssikret informasjon.
– Det har vært veldig fint å 
få så mye nyttig informasjon 
samlet på en gang, å få hele 
det store bildet av hva astma 
er, sier Henning.

Foreldrene synes det er 
godt å få kvalitetssikret in-

formasjon fra helsepersonell 
om astmasykdommen. Den 
informasjonen som ligger på 
ulike nettsteder, er ofte ikke 
kvalitetssikret, og kan være 
mer egnet til å forvirre enn til 
å forklare. 

– Jeg vil absolutt anbefale 
andre foreldre å melde seg 
på astmaskolen. Det har vært 
veldig nyttig for oss, sier 
Ewelina.

Nydiagnostiserte. Astmasko-
len for foresatte retter seg i 
første rekke mot foreldre til 
barn som ganske nylig har 

fått en astmadiagnose. For å 
kunne delta på astmaskolen, 
trenger du henvisning fra 
en spesialist. Deltakelsen er 
gratis, og utløser også rett til 
opplæringspenger fra NAV 
dersom du trenger å være 
borte fra jobben.

– Hovedmålet med skolen 
er at foreldrene skal oppleve 
mestring i hverdagen med et 
barn med astma. Vi ønsker 
at de skal kjenne seg trygge 
på å se tegn og symptomer 
og kan medisinere riktig slik 
at det blir så få forverringer 
og eventuelle sykehusinnleg-

Tryggere hverdag etter astmaskolen
Hvis barnet ditt nylig har fått en astmadiagnose, har du helt sikkert mange 
spørsmål om sykdommen, medisiner og rettigheter. Oslo universitetssykehus 
arrangerer Astmaskole for foresatte for å gi svar på disse spørsmålene.
Tekst og foto: Bjørnhild Fjeld

Kursdeltakere. Sykepleier Møyfrid Tjøstheim oppfordrer flere 
foresatte til barn med astma til å melde seg på Astmaskolen på 
Oslo universitetssykehus. Ewelina og Henning Knutsen er veldig 
glade for at de fant tid i en hektisk hverdag til å delta på kurset.

FAKTA

FAKTA

ASTMASKOLE FOR VOKSNE

ASTMASKOLE FOR FORESATTE

l Oslo universitetssykehus arrangerer  
	 også	kurs	4-5	ganger	i	året	for	 
	 personer	over	18	år	som	har	diag-	
 nosen astma. Målet med kurset er  
	 å	gi	kunnskap	om	astma	og	bidra	til 
  at du kan leve best mulig med  
 sykdommen. 
l Kursene er todelt og bygges opp  
 rundt en individuell utredning og  
 opplæring i egenmedisin, samt  
	 gruppeundervisning.	Gruppeunder-	
	 visning	går	over	2	dager	fra	kl	10	til	 
 14.30, der det fokuseres på  
	 sykdoms-lære,	medisinering,	anfalls-,	 
	 angst-	og	stressmestring,	inneklima		
 og treningsråd. 
l	 Astmaskolen	er	nyttig	for	alle,	både	 
 de som har levd lenge med astma  
	 og	de	som	nettopp	har	fått	en	 
 diagnose.

l Dagskurs som arrangeres 4 ganger  
 pr år i regi av Barnepoliklinikken,  
	 Lunge-	og	allergiseksjonen,	Ullevål,		
	 for	pasienter	bosatt	i	Oslo.	Alle	 
 som har en astmadiagnose kan  
 delta, de må ikke ha alvorlig  
 sykdom,
l	 Deltakerne	får	informasjon	om	 
	 astma	fra	lege,	sykepleier	og	sosio-	
	 nom.	I	tillegg	er	en	erfaren	bruker		
	 til	stede	og	deler	sine	erfaringer.
l For å kunne melde seg på, må  
	 barnet	ha	fått	en	astmadiagnose.	 
	 Påmelding	skjer	etter	henvisning	 
	 fra	spesialist.	Deltakelsen	er	gratis	 
	 og	gir	rett	til	opplæringspenger	fra 
	 NAV.
l	 Neste	Astmaskole	for	foresatte	på	 
	 OUS	er	15.	februar	og	10.	mai.

gelser som mulig, sier Møyfrid 
Tjøstheim som er sykepleier 
ved Barnemedisinsk poliklinikk 
og har ansvar for astmaskolen.

Ved bedre mestring, kan 
barna få færre astmaforverrin-
ger og sykehusinnleggelser, og 
rett og slett få et bedre liv.

I kurset legges det vekt på 
dialog, praktisk og konkret 
tilnærming, og deltakerne kan 
komme med innspill og spørs-
mål underveis. 

Fakta om astma. Lege og 
spesialist i pediatri Håvard O. 
Skjerven holder et innlegg for 
deltakerne om hva astma er, og 
hva denne sykdommen faktisk 
innebærer.

– Mange lurer på hvorfor ak-
kurat deres barn har fått astma. 
Jeg får også noen spørsmål om 
medisinen er farlig. Målet er 
at foreldrene skal bli tryggere, 
og få en større forståelse av 
hvordan de skal trappe opp og 
trappe ned på medisinbruken 
ved astma, sier Skjerven.

Barnelegen sier at under-
søkelser viser at kun 20 til 50 
prosent av de som har astma 
bruker medisinen riktig. Det 
er derfor svært viktig å gi god 
opplæring. 

God inhalasjonsteknikk er 
viktig for å mestre sykdommen, 
og dette er et av temaene som 
tas opp på kurset. En syke-
pleier demonstrerer hvordan 
inhalator og forstøverapparat 
skal brukes, og deltakerne får 
anledning til å stille spørsmål.

Erfaringsutveksling og samta-
ler med andre foreldre i samme 
situasjon er også en del av 
programmet på astmaskolen.

– Mange føler seg alene, 
og synes det er fint å møte 
andre foreldre som sliter med 
de samme utfordringene, sier 
sykepleier Møyfrid Tjøstheim.

Trygderettigheter. Små barn 
med astma er ofte syke og må 
være hjemme fra barnehagen. 
For foreldre i full jobb kan 
dette by på store utfordringer.

– Ikke alle vet at de har rett 
på ekstra fraværsdager fra jobb 
når de har et barn med kronisk 
sykdom. Hvis barnet er innlagt 
på sykehus, gir dette rett til 
pleiepenger, dette er dessverre 
ikke alle klar over, forteller 
Sidsel Randklev som er sosio-
nom ved Barneklinikken, Oslo 
universitetssykehus Ullevål.

På astmaskolen gir hun in-
formasjon om hvilke trygderet-
tigheter det å ha et barn med 
astma kan utløse. 

– Ideelt burde denne infor-
masjonen vært samlet på en 
nettside. Slik det er i dag, er det 
litt tilfeldig om foreldrene får 
informasjon om hvilke rettighe-
ter de har, sier Randklev, som 
anbefaler foreldre til å melde 
seg på astmaskolen så raskt 
som mulig etter at barnet har 
fått astmadiagnose.

Andre astmaskoler. Ved flere 
andre sykehus rundt omkring i 
landet arrangeres astmaskole 
for foresatte. Ta kontakt med 
ditt sykehus eller spesialist for 
å få informasjon om astma-
skole og opplæringstilbud for 
foresatte til barn med astma. n
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FORSKNING

Barndom på landet beskytter mot allergi
Barn fra byen får oftere astma og allergi enn barn fra landet. Dette viser en  
ny studie fra Nord-Europa utført av Aarhus Universitet.
Tekst: Ingrid Stephensen Foto: Colourbox/Privat

– De nye resulta-
tene tyder på at en 
beskyttende effekt 
fra oppvekstmiljøet 
stiger gradvis jo len-
gre vekk fra storbyen 
miljøet befinner 
seg. Vi vet ennå ikke 
sikkert hvorfor det 
er slik, men en hypo-
tese er at mengden 
og variasjonen av 
bakterier og sopp 
som man blir utsatt 
for i barndommen, 
spiller en rolle. Jo 
flere bakterier som 
finnes i miljøet, 
desto lavere risiko for å utvikle 
astma og allergi, sier lektor 
Vivi Schlünssen ved Institutt 
for Folkesundhet, Aarhus 
Universitet.

Bakterier beskytter. Hun  
mener at når små barn blir ut-
satt for mange ulike bakterier, 

minsker risikoen 
for at de får 
allergi senere i 
livet.

– På landet 
er luften fylt 
med bakterier 
og allergener. 
Man skulle 
derfor tro at 
barna ville være 
ekstra utsatte 
for å få astma 
og allergi når de 
blir voksne. Men 
det forholder 
seg motsatt. 
Bybarn får  

oftere allergi og allergisk 
astma som voksne enn de 
som er vokst opp på landet 
viser forskning, sier Schlüns-
sen og fortsetter: 

– Det ser ut til at måten vi 
lever og bor på spiller en rolle 
for hvilke sykdommer vi får. 
Nå bekrefter internasjonal 

forskning at folk som vokser 
opp på landet har mindre 
allergisk astma og allergi. 
Immunforsvaret blir styrket 
av å møte mange forskjellige 
bakterier og allergener mens 
de er små.

Forskerne har analysert 
data fra rundt 11.000 men-
nesker i de nordiske landene. 
De har definert seks miljøer  
i undersøkelsen: Gårder med 
dyr, gårder uten dyr, landsby, 
en mindre by, forstad og indre 
storby.

Mest utsatt i byen.  – Ten-
densen er klar. Man blir mest 
beskyttet mot å utvikle astma 
som voksen hvis man har 
vokst opp på en gård med dyr. 
Man er minst beskyttet når 
man vokser opp i en storby. 
Flere og flere bor i byene. Det 
forklarer hvorfor man de se-
nere årene opplever at stadig 
flere får mer allergisk astma. 

Forsker på allergi. 
Vivi Schlünssen mener 
at variasjon av bakte-
rier man utsettes for 
som barn beskytter  
mot allergi. 

Styrker immunforsvaret. Stadig 
flere studier viser at oppvekst på 
landet beskytter mot allergiske 
sykdommer. 

Urbaniseringen ser ut til å spille 
en rolle for utviklingen  
av allergiske sykdommer, under-
streker Schlünssen og legger til: 

– En landlig oppvekst har kan-
skje også en beskyttende virk-
ning når det gjelder utviklingen 
av tarmsykdom. Studiet viser 
at personer født etter 1952 og 
som også tilbrakte de første fem 
leveår på landet, er beskyttet 
mot tarmsykdommer i høyere 
grad enn de eldste personer i 
undersøkelsen. Vi tror derfor at 
det kan være en sammenheng 
mellom den stigende forekom-
sten av tarmsykdom og urbani-
sering hvor flere og flere barn 
vokser opp i byene. Vårt immun-
forsvar ferdigutvikles i de første 
leveårene. Miljøpåvirkning spil-
ler muligens en stor rolle også 
når det gjelder tarmsykdom, 
understreker Vivi Schlünssen, 
som forsker videre på hvordan 
miljøet påvirker vår helse. n
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Godt nytt år til dere alle - både på det personlige planet og  
i NAAF-verdenen!

Et nytt år gir oss mange nye muligheter. Disse mulighe-
tene må vi selvfølgelig gripe, så langt det lar seg gjøre. Men 
det er nå slik at det meste lar seg nettopp gjøre. Man må 
bare finne sin egen vei, den som er mest hensiktsmessig  
for den enkelte. 

Slik er det også i NAAF. Det nye året har gitt oss mange 
muligheter. Muligheter til å synliggjøre NAAF i så godt som 
alle de nyhetskanaler som finnes i Norge. Radio, TV, papir-
aviser og nettaviser. Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte  
intervjues over en lav sko. Hovedoppslag i nyhetssendin-
gene på riksdekkende TV og radio med kunnskapsrike repre-
sentanter for NAAF som uttaler seg om kompliserte saker 
med tyngde og profesjonalitet, med den største selvfølgelig-
het og med et smil på lur. Det ene innslaget etterfølger det 
andre. Slik ruller snøballen, omtrent den eneste snøballen 
som kan rulle i et stedvis snøfattig vinter-Norge.  

Manglende nedbør og høye vintertemperaturer har på 
hvert sitt vis bidratt til medieoppslag med NAAF i hoved-
rollen. Det handler om luftforurensning og rekordtidlig 
start av pollentelling. To svært forskjellige NAAF-områder. 
Vinter-kulde, lite nedbør og dieseleksos på den ene siden og 
plantelivet som våkner til liv midt på vinteren på den andre. 
NAAF tar sakene på strak arm. Hjertelig takk til dere alle! 
Mange stiller opp gang på gang. 

Forberedelsestiden er ofte minimal. For slik er mediene – 
det må svares nå og ikke om fem minutter. Politikere, byrå-
krater, samarbeidspartnere og publikum merker seg NAAFs 
solide innsats i media – og ikke minst høye kunnskapsnivå 
med påstander som dokumenteres. Gjentakelsenes hemme-
lighet har sin effekt. Det samme gjelder tålmodighet.

Det finnes vel knapt noe bedre eksempel på at kunn-
skapsformidling, politisk påvirkningsarbeid, mediearbeid 
og tålmodighet i skjønn forening gir uttelling enn det NAAF 
har opplevd i luftkvalitetssaken. Det handler om folkehelse, 
både å sikre at de som allerede sliter med sykdom, ikke skal 
oppleve forverring, men også å hindre at friske personer 
ikke utvikler sykdom på grunn av dårlig luftkvalitet. 

Myndighetenes tiltak medfører til dels upopulære tiltak 
blant deler av befolkningen. NAAF har selvfølgelig intet  
ønske om å skape praktiske utfordringer for folk i dagliglivet. 

Godt nytt år!

Når det er sagt, kan vi i alle fall se oss selv i speilet og 
vite at NAAF fra dag én har advart mot økonomisk favori-
sering av diesel og de helsemessige skadevirkningene av 
dette drivstoffet. 

NAAF stod alene på advarsel-arenaen i mange år. Men vi 
ga ikke opp. Her kommer tålmodigheten inn. Historien er 
velkjent. Vi dro til Brüssel, ESA tok saken og EFTA-domsto-
len avsa sin kjennelse helt i pakt med NAAFs påstander og 
dokumentasjon. Dette arbeidet høster vi nå fruktene av.  
I dag står samfunnsaktørene skulder ved skulder og arbei-
der for god lokal luftkvalitet med de samme tiltak og mål 
som NAAF har fremført i mer enn 10 år. 

Noen vil kunne si at dårlig luftkvalitet er et storbypro-
blem. Det hadde vært fint hvis det var slik, for da ville 
denne helsemessige utfordringen kun ramme en begrenset 
andel av befolkningen. Men slik er det dessverre ikke. Dår-
lig luftkvalitet rammer tidvis også utenfor de store byene. 

NAAF fortsetter daglig sin målrettede innsats – innenfor 
alle våre fagfelt – for å gjøre Norge friskere. Her er medi-
ene viktige kanaler. Vi skal sørge for at NAAF fortsetter det 
gode medie-arbeidet. Her trengs medlemmer, tillitsvalgte 
og ansatte side om side.

Mediene liker case - enkeltmenneskets historie. Kan du 
bidra med viktig innspill? Kan vi kontakte deg når mediene 
etterspør nettopp den saken du brenner for? Meld fra til 
ditt eget regionskontor eller til NAAFs sekretariat i Oslo! 
Jo flere vi har på vår kontaktliste, jo kjappere kan vi agere. 
Kanskje nettopp DIN historie vil kunne bidra til å gjøre 
Norge friskere? Da vil du i så fall har bidratt i det viktige 
folkehelse-arbeidet.

I mellomtiden nyter vi de faglige gjennomslagene og 
gode medieoppslagene NAAF har opplevd og bidratt til de 
første ukene i 2017. Så langt er det nye året både hektisk 
og godt.

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  
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DIESELFORBUD I OSLO

Den tredje tirsdagen i januar 
gjorde Oslo kommune alvor av 
«trusselen» det har vært snak-
ket om lenge: Som et hastetil-
tak innførte de forbud mot å 
kjøre dieselbil på kommunale 
veier i Oslo, for å unngå at 
luftkvaliteten ble så dårlig at 
den ville være helsefarlig.

– Dette er et modig tiltak 
som innebærer at kommu-
nen nå viser handlingsvilje 
på vegne av utsatte grupper. 
Akutt høy luftforurensning 
innebærer at det kan være 
helseskadelig for små barn 
og mennesker med astma 
og andre lungesykdommer å 
bevege seg ute, sier politisk 
rådgiver Hogne Skogesal i 
NAAF.

20.000 færre biler. Og tiltaket 
hadde effekt: Anslag viste at 
det var rundt 20.000 færre 
dieseldrevne biler på veiene 
i Oslo denne dagen, sam-
menlignet med andre dager. 
Og luftkvaliteten ble aldri så 
dårlig at grenseverdiene ble 
overskredet – målingene viste 
grønt gjennom hele dagen på 
nesten alle målestasjonene. 

– En modig  avgjørelse
Bo Gleditsch i NAAF er glad for at politi-
kerne våget å innføre forbud mot kjøring 
med dieselbil i Oslo 17. januar. Men aller 
helst ønsker han seg langsiktige tiltak som 
vil gjøre luftkvaliteten permanent bedre.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox og Tore Fjeld

Glad for tiltak. Assisterende 
generalsekretær Bo Gleditsch  
i NAAF.

Trafikkork. De som bor i Oslo 
er vant med at bilkøer er en del 
av hverdagen. I fremtiden håper 
NAAF at det skal bli færre foruren-
sende biler på veiene.

Kun ved Hjortnes og Alnabru, to 
steder med meget tett trafikk, 
gikk forurensingsnivået opp til 
moderat (oransje) nivå.

– Det er viktig og riktig å 
sette inn akuttiltak når dette 
er nødvendig. Men aller helst 
skulle vi sett at dette ikke 
var nødvendig. Vi ønsker oss 
langsiktige tiltak som kan bedre 
luftkvaliteten på sikt, sier as-
sisterende generalsekretær Bo 
Gleditsch i Norges Astma- og 
Allergiforbund.

Med langsiktige tiltak 
mener han for eksempel en 
lavutslippssone i Oslo sentrum. 
Dette kan enklest løses ved at 
man øker bompengeavgiften 
så mye at det vil gjøre at flere 
velger å la bilen stå. 

– Det vil alltid være noen som 
kan betale seg ut av dette. Men 
på sikt vil det helt klart påvirke 
slik at bilparken skiftes ut med 
biler som forurenser mindre, 
mener Gleditsch.

Han understreker at vi er 
kommet så langt med tanke på 
miljøutfordringene, at vi bare 
må belage oss på at det kom-
mer tiltak som påvirker hver 
enkelt av oss sin hverdag. 

Politisk spill. Ikke alle har vært 
like fornøyde med dieselforbu-
det, og enkelte har uttalt at de 
føler seg lurt av politikerne til å 
kjøpe dieselbiler.

– Vi forstår reaksjonene, men 

samtidig kan man ikke la være 
å sette inn tiltak bare fordi det 
ble tatt en dårlig avgjørelse i 
2007. De politikerne som ga 
avgiftsreduksjon til dieselbiler 
den gang, har nå innsett at de 
har tatt feil, og prøver å gjøre 
noe for å rette opp situasjo-
nen, sier Gleditsch.

På forhånd var det varslet 
at det ville bli demonstrasjo-
ner av sinte dieselbil-eiere 
som ikke fikk lov å kjøre, men 
reaksjonene uteble. 

– Jeg ble bedt om å møte på 
Rådhusplassen fordi det der 
skulle være en demonstrasjon 
mot forbudet. Men NRK fant 
ingen å intervjue, det var helt 
tomt, forteller NAAFs assiste-
rende generalsekretær.

Riktig tiltak riktig sted. Blant 
reaksjonene fra «mannen i 
gata» har det blant annet blitt 
sagt at forbudet ikke burde 
gjelde bare dieselbiler, noen 
har lurt på hvorfor gamle og 
nye dieselbiler ble «straffet» 
like hardt, og hvorfor man i 
stedet ikke innførte forbud 
mot vedfyring.

Gleditsch i NAAF mener 

at man må sette i verk de 
tiltakene som er riktige for det 
problemet man har.

– I Oslo har problemet med 
NO2 vært størst. Og siden vi 
vet at det er dieselbiler, gamle 
som nye, som slipper ut mest 
NO2, er det der tiltakene må 
settes inn. For eksempel i Ber-
gen har det vært mest proble-
mer med svevestøv, da er det 
trolig bedre å se på generelle 
trafikkreduserende tiltak og 
vedfyring, illustrerer han.

Folk har forståelse. Gleditsch 
sier at hans generelle inntrykk 
er at folk viste forståelse for 
dieselforbudet og hvorfor 
det måtte innføres. Når du 
får høre at barn i barnehagen 
ikke kan være ute på grunn 
av forurensning fra biler, føles 
det å la bilen stå som et lett 
«offer».

– Det som også er positivt, 
er at dieselforbudet har skapt 
debatt og har gjort at det har 
kommet ut mye god informa-
sjon om hvorfor slike tiltak er 
nødvendig. n

FAKTA

FAKTA

SLIK PÅVIRKER DIESEL- 
EKSOS HELSEN DIN

GODE RÅD VED HØY  
LUFTFORURENSNING

l	 Eksos	fra	dieselbiler	inneholder	NO2	(nitrogendiok- 
 sid), som er en helsefarlig gass. 
l	 Når	du	puster	inn	luft	som	er	forurenset	med	NO2, 
 vil mesteparten av gassen gå ned i lungene. Derfra vil  
	 gassen	bli	tatt	opp	i	blodsirkulasjonen.	
l	 Hvis	du	får	NO2	ned	i	lungene,	blir	lungefunksjonen 
	 påvirket.	Større	mengder	NO2	vil	reagere	med	vann	 
	 i	lungene	og	danne	salpetersyre,	som	kan	føre	til	 
	 lungeødem.	
l	 Studier	viser	at	barn	som	blir	kronisk	utsatt	for	NO2	 
	 er	mer	utsatt	for	sykdom	i	luftveiene,	for	eksempel	 
	 bronkitt,	piping	i	brystet,	kronisk	hoste	og	pustepro- 
	 blemer.	Andre	undersøkelser	har	påvist	sammenhen- 
	 ger	mellom	forskjellige	luftveissykdommer	hos	barn 
	 og	eksponering	av	NO2.
l	 For	friske,	voksne	mennesker	vil	kortvarig	ekspone- 
	 ring	av	NO2	som	regel	ikke	ha	skadevirkninger.	Men	 
	 for	personer	med	astma,	kols	og	luftveisinfeksjoner,	 
	 og	for	små	barn	og	eldre	kan	eksponering	av	NO2	 
	 påvirke	helsen	svært	negativt.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Wikipedia

l Krev	av	dine	lokale	og	nasjonale	politikere	at	de	tar	 
	 ansvar	og	gjennomfører	langsiktige	løsninger	på	proble- 
	 met.	Det	er	ikke	du	som	skal	bære	hovedbyrden	for	dette!
l Følg	med	på	www.luftkvalitet.info.	Her	finner	du	detal- 
	 jert,	sanntidsoversikt	over	luften	i	ditt	område.
l Hvis	du	kan,	velg	alternative	gang-	og	sykkelveier	som	 
	 ikke	ligger	tett	inntil	trafikkerte	veier	når	du	skal	på	 
	 jobb	eller	levere	i	skole/barnehage.	Ikke	legg	løpeturen 
	 gjennom	høyt	trafikkerte	områder,	benytt	anledningen	 
	 til	å	komme	deg	ut	av	byen	en	tur!
l Mange	føler	det	hjelper	med	et	skjerf	eller	en	maske,	 
	 men	vær	klar	over	at	både	gass	og	partikler	kan	trenge	 
	 gjennom	disse.	Maskenes	effektivitet	avhenger	gjerne	 
	 av	selve	filteret.
l Barn	er	mer	utsatt	for	luftforurensning	enn	voksne	fordi 
 barnekroppen ennå ikke er fullt utviklet, og således tar 
	 mer	skade	av	forurensningen,	i	tillegg	til	det	faktum	at	 
	 de	er	lavere	og	derfor	puster	inn	den	aller	verste	luften	 
	 som	gjerne	blir	dårligere	og	dårligere	jo	nærmere	 
 bakken man kommer.
l Forurensning	fra	vedfyring	er	gjerne	verst	på	morgen	 
	 og	ettermiddag,	utslipp	fra	veitrafikk	er	verst	i	rush- 
	 tiden.	Men	på	grunn	av	et	meteorologisk	fenomen	som 
	 heter	inversjon	hender	det	at	luften	blir	liggende	over 
	 mange	dager	og	blir	mer	og	mer	forurenset	med	tiden.
l Det	kan	være	store	lokale	variasjoner,	så	ikke	luft	 
	 boligen	din	gjennom	vinduer	eller	ventiler	mot	foruren- 
	 set	område.	Om	mulig,	luft	fra	den	siden	som	vender	 
 vekk fra nærmeste hovedvei eller liknende. Det kan  
	 være	klokere	å	lufte	godt	et	par	ganger	hver	dag,	enn	 
	 å	ha	ventiler	åpne	hele	dagen.

Kilde: NAAF.no

Gratis kollektivtransport?
Tidligere har det vært snakk om å gi de reisende 
gratisbillett på kollektivtransporten på dager med 
trafikkreduserende tiltak. Dette ble ikke gjennom-
ført i Oslo, tvert imot kom kollektivselskapet Ru-
ter med varsel om økning i billettprisene samtidig 
som beskjeden om dieselforbudet kom.

– Samfunnsøkonomisk er det ikke tvil om at 
gratis kollektivtransport ville gitt en kjempeeffekt. 
Det ville gitt bedre luftkvalitet, mindre veibygging 
og reduserte utgifter til helse. Men det er dess-
verre ingen politikere som tenker 20 år frem i tid, 
mener Bo Gleditsch i NAAF.

Blant annet i Polen har gratis adgang på T-banen 
gått hånd i hånd med kjøreforbud – med svært 
positive effekter på luftkvaliteten.
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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.

MULLIGATAWNY
1 løk 
2 hvitløksfedd
2 poteter
1 gulrot 
1 stangselleri (1 stilk) 
1 ts currypaste
¼ ts spisskummen 
1 ts malt koriander
¼ ts malt nellik
1 kanelstang
½ cm fersk ingefær, revet
2 cm rød chili, finhakket 
6 dl kyllingkraft
1 dl røde linser
400 g kylling
3 dl kokosmelk,  
evt laktosefri fløte eller annet erstatningsprodukt 
Olje
Sitronsaft
Salt og pepper

Slik gjør du:
l Rens og finhakk løk og hvitløk. 
l Vask grønnsakene og del dem i små terninger. 
l Varm litt olje i en kjele og la løk og hvitløk frese sammen  
 med currypasten i et par minutter. Ha i spisskummen,  
 koriander, nellik, kanelstang, chili og revet ingefær. 
l Ha i grønnsakene og la det frese i et par minutter til. 
l Ha i kyllingkraft  og la det koke i ti minutter.  
 I mellomtiden deler du kyllingen i terninger. 
l Ha i kylling, kokosmelk og kokte linser. La det trekke  
 i 5-6 minutter. 
l Smak til med salt, pepper og litt sitronsaft. 
 
 Suppen kan serveres som den er, men litt ekstra brød ved  
 siden av gjør den til et komplett måltid. 

KJØTTSUPPE
500 g kjøtt, høyrygg
2 liter oksekraft
5 poteter i terninger
2 gulrøtter i terninger
150 g kålrot i terninger 
½ brokkoli i små biter 
½ purre kuttet i ringer
Salt og pepper 

Tekst og foto: Morten Øverbye

Slik gjør du:
l Del kjøttet i terninger og ha det i en stor kjele sammen  
 med oksekraften. Kok opp og la det trekke i cirka én time.  
 Om det skummer underveis kan du fjerne skummet  
 underveis med en øse. 
l Ha i resten av grønnsakene og la det småkoke til alle  
 grønnsakene er møre. 
l Smak til med salt og pepper og server. 

 Flatbrød med godt smør smaker himmelsk til denne  
 suppen.

SUNNE SUPPER

MINESTRONESUPPE
200 g bacon i terninger
1 løk, hakket
1 gulrot, hakket
1 potet i terninger 
1 rød paprika i terninger
2 hvitløksfedd, finhakket 
1 liter kyllingkraft 
1 boks hermetiske tomater, hakket
2 dl pasta, gjerne glutenfri 
Frisk basilikum
Salt og pepper
Revet parmesan
Olje

Proppfulle av næring, vitaminer og energi. Smakfulle, varmende supper er 
akkurat hva vi trenger nå. Med disse oppskriftene kan du både spise sunt  
og leve rimelig i vinter. 

l  Stek løk, hvitløk, poteter, paprika og gulrøtter i olje. Ha i bacon og la det surre  
 med et par minutter. 
l  Hell over hermetiske tomater og kyllingkraft. La det koke i cirka fem minutter  
 før du har i pastaen. 
l  Kok til pastaen er al dente, det tar cirka ti minutter avhengig  
 av hva slags pasta du bruker. 
l  Smak til med salt og pepper og riv parmesan over. 
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Kjære alle sammen!  
Godt nytt år! Det virker som det er noen tid siden vi 
feiret inngangen til 2017, tiden går fort!

Det er med glede og tilfredshet undertegnede sammen 
med resten av forbundsstyret kan se tilbake på et 
spennende og interessant år for NAAF. Vi fikk avviklet 
et godt landsmøte i september, hvor undertegnede 
sammen med resten av forbundsstyret opplevde tillit 
fra en samlet organisasjon. Dette er godt å ta med 
seg videre, siden vi i det kommende året og framover 
utvilsomt har store utfordringer foran oss. Jeg tenker 
da særlig på Geilomo barnesykehus, og de investeringer 
som må foretas der.  Dette vil nødvendigvis dra relativt 
store ressurser fra NAAF som organisasjon. 

Jeg er også opptatt av at medlemsmassen bør 
økes. Jeg ser for meg at vi bør vurdere å begynne 
med medlemsverving, eventuelt kampanje for å verve 

Medlemmene utgjør organisasjonen

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder 

flere medlemmer. Det er tross alt medlemmene som 
utgjør organisasjonen. Jeg vil sammen med resten av 
forbundsstyret og administrasjonen forsøke å ta noen 
grep slik at vi får en mer «slagkraftig» organisasjon.

Utover dette vil vi i forbundsstyret sammen med 
administrasjonen arbeide videre med de punkter 
som er omtalt i handlingsplanen for den kommende 
landsmøteperioden.

Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid i 2017  
til det beste for NAAF!

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!

Ikke gå glipp av denne unike muligheten, ring eller send e-post nå!
+34 928 150222 / vallemarinadnh@gmail.com

Gjelder opphold i perioden 1.5 – 13.9 2017

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og eksklusivt tilbud for 2017!  
Aldri før har det vært så billig å reise til Valle Marina! Bare se her:

Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 2940!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1610!

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!

HALV
 PRIS!

BESTILL
NÅ!

PS:  Vi snakker  norsk!

GJELDER KUN FOR MEDLEMMER I  NAAF   -   SE PRISL ISTE PÅ WWW.NAAF.NO

www.colegio.no      www.facebook.com/colegionoruego 
 

– sunt, trygt og lærerikt  
 
Skolen der klimaet er godt for alle med astma og 
allergi! 

 
 Både grunnskole fra 1.-10.trinn og videregående skole. 
 Godkjent norsk skole i utlandet. 
 Utdanning på norsk, med norske bøker og læreplaner 
 Små klasser og faggrupper med høy lærertetthet. 
 Et av verdens sunneste mikroklima – ideelt for deg 

som lider av astma og/eller allergier. 
 På videregående har vi variert fagtilbud innenfor 

realfag, språk og samfunnsfag  
 Elever på videregående skole, med legeerklæring på 

astma og allergi, kan få stipend fra lånekassen. 
 Dysleksivennlig skole 

 
 
Fortsatt ledige plasser på videregående skole 
inneværende skoleår - hva med en eksamen i nær sagt 
allergifritt miljø? 
 
 
Har dere spørsmål? Finn oss og vår kontaktinformasjon på: 

 

Vanligvis setter NAAF opp 
sine pollenfeller i slutten 
av januar, men på grunn av 
den milde vinteren ble pol-
lenregistreringen satt i gang 
allerede 19. januar.

– Det er foreløpig ikke 
funnet pollen i målingene. 
Den tidlige målingen er kun 
for å være på den sikre siden 
og plukke opp en eventuell 
tidlig spredning, sier Hallvard 
Ramfjord, seniorforsker ved 
Pollenvarslingen, før bladet 

gikk i trykken 25. januar.
Han forteller at de første 

pollenfunnene ofte blir gjort 
på Vestlandet, og at 30. 
januar foreløpig er rekord for 
tidlig registrering av orepol-
len.

De første pollentypene 
som kommer, er or og hassel. 
Du kan følge spredningen 
på Pollenvarslingen.no. Du 
kan også laste ned pollen-
varslingen som app til din 
telefon.

Rekordtidlig pollenregistrering

AKTUELT
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AMMING

– Må ikke være tvil om at mors-
melk er det beste for barnet
Ammeveileder Kari Mathisen har hjulpet hundrevis av nybakte mødre til å komme 
i gang med amming. Hun er litt oppgitt over at mange får feil råd som gjør at de 
ufrivillig må gi opp ammingen.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

I fjor høst kom Helsedirekto-
ratet med nye, oppdaterte råd 
om amming og kosthold til 
spedbarn. Mens det tidli-
gere ble anbefalt fullamming 
i 6 måneder, er rådet nå at 
barnet kan få annen mat fra 4 
måneders alder dersom det er 
behov for det.

– Vi har ikke gått bort fra 
anbefalingen om fullamming 
i 6 måneder. Men vi åpner for 
større grad av individuelle råd, 
sier divisjonsdirektør Linda 
Granlund i Helsedirektoratet, 
til Aftenposten.

Mange har ammeproblemer.
Sykepleier og ammeveileder 
Kari Mathisen driver firmaet 
Ammekontoret, der hun reiser 
rundt til nybakte mødre og gir 
råd og hjelp til amming. Hun 
sier at de aller fleste ønsker 

å amme så lenge som mulig, 
men at mange sliter med 
problemer som gjør at de må 
gi opp.

– Mange kunne ha fått til 
å amme dersom de fikk litt 
veiledning og støtte i starten, 
mener hun.

Mathisen går blant sine kun-
der under navnet Amme-Kari, 
og har over 30 års erfaring 
med ammeveiledning. Hun 
synes det er synd at det i det 
siste har vært en debatt som 
har skapt tvil om at morsmelk 
er den beste næringen for 
barn.

– Norge har vært på am-
metoppen, men tallene går 
nedover. Dette skyldes delvis 
at vi i praksis ikke har noen 
barselomsorg i Norge, men 
sender mødrene hjem etter 
1-2 dager før de er kommet 

i gang med ammingen. Det 
gis også mange feil råd på 
helsestasjonene, som gjør 
at mange gir opp ammingen 
underveis, sier hun.

Misforstår om fullamming.
Norges Astma- og Allergifor-
bund er blant de som har vært 
kritiske til helsemyndighete-
nes anbefaling om fullamming 
i 6 måneder. De viser blant 
annet til nyere forskning som 
kan tyde på at det er gunstig 
å introdusere mat fra 4 må-
neders alder for å forebygge 
allergi.

Amme-Kari mener det er 
en misforståelse at det er en 
motsetning mellom introduk-
sjon av allergener, og fullam-
ming.

– Det å introdusere mat 
betyr ikke at barnet skal spise 

en full grøtporsjon med en 
gang. Anbefalingen er at man 
skal starte med en mengde 
som tilsvarer en lillefinger-
negl. Hvis barnet bare får 
smaksprøver, kan du fortsatt 
fullamme, mener ammeveile-
deren.

Hun understreker at det 
ikke er alle mødre som klarer 
å fullamme i 6 måneder, av 
ulike årsaker. Men dersom 
mor har nok melk ser Kari 
ingen grunn til å begynne med 
annen mat i større mengder 
enn smaksporsjoner.

– Mange får beskjed på hel-
sestasjonen om at de skal gi 
grøt først, og deretter amme. 
Da vil morsmelkproduksjonen 
gå ned. Men dersom de gjør 
motsatt, ammer først, og 
deretter tilbyr grøt eller annen 
mat en halvtime senere, vil 

God kontakt. Lille Edvin på fire måneder føler seg trygg i armene  
til ammeveileder Kari Mathisen, og smiler til mamma Anne Kavli.

Åttende forsøk. Anne Cathrine (til venstre) har til sammen åtte barn,  
men det var først da hun fikk datteren Lilja at hun lyktes med ammingen.

Babyer på tur. Anne Cathrine med Lilja og Anne Kavli med Edvin 
takker ammeveileder Kari Mathisen for hjelpen hun har gitt dem  
i den sårbare barseltiden.
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AMMING

FAKTA AMMING I NORGE

l	 Tall	fra	2013	viste	at	95	prosent	av	alle	spedbarn		
	 i	Norge	ble	ammet,	og	at	84	prosent	ble	fullam-
	 met	ved	2	ukers	alder.
l	 Ved	4	måneders	alder	ammes	81	prosent	av		 	
	 barna,	mens	andelen	synker	til	55	prosent	ved	 
 9 måneders alder.
l	 Spedkost-undersøkelsen	fra	2013	viste	at	17		 	
	 prosent	av	barna	ble	fullammet	hele	første	leve-
	 halvår.	Andre	undersøkelser	viser	at	andelen	 
	 som	fullammes	i	6	måneder	er	under	 
 10 prosent.
l	 Ammefrekvensen	i	Norge	har	gått	stadig	opp-
	 over	siden	1970-tallet,	men	gikk	i	2013	for	første
	 gang	litt	ned	sammenlignet	med	2006.

FAKTA HELSEDIREKTORATETS KOSTHOLDS-
RÅD FOR SPEDBARN

l	 Hvis	barnet	kun	har	fått	morsmelk	(og	vitamin	D)	 
	 fram	til	4	måneders	alder,	men	så	viser	tegn	på	 
	 å	trenge	mer	mat,	eller	mors	situasjon	eller	 
	 ønske	tilsier	det:	Gi	råd	om	å	starte	forsiktig	med	 
	 fast	føde,	som	tillegg	til	morsmelken.
l	 Hvis	barnet	har	fått	morsmelkerstatning	de	 
	 første	fire	månedene:	Gi	råd	om	å	starte	forsiktig	 
	 med	annen	mat,	slik	at	barnet	venner	seg	til	mat	 
	 med	ulik	smak	og	konsistens.	Morsmelkerstat-	
	 ning	har	lik	smak	hele	tiden,	i	motsetning	til 
  morsmelk, som tar smak av det mor spiser.
l	 Hvis	barnet	har	fått	både	morsmelk	og	mors-
	 melkerstatning	de	første	fire	månedene:	Gi	råd 
	 om	å	starte	forsiktig	med	fast	føde	fra	fire	 
 måneders alder hvis barnet er modent for det.  
	 Det	er	verdifullt	at	barnet	fortsatt	får	morsmelk,	 
	 så	gi	råd	om	at	morsmelk	gis	før	morsmelkerstat-
	 ning	i	måltidet.

melkeproduksjonen opprett-
holdes, forklarer hun.

Amme-Kari mener det 
eksisterer mange myter om 
spedbarn og kosthold som 
ikke har rot i virkeligheten. 
For eksempel at barnet sover 
bedre av fast føde enn av 
morsmelk.

– Dette stemmer ikke, sier 
hun.

Uvurderlig hjelp. De nybakte 
mødrene Anne Cathrine og 
Anne kontaktet begge Amme-
Kari da de fikk problemer med 
ammingen etter at barna Lilja 
(8 uker) og Edvin (4 måneder) 
ble født. Anne Kathrine har 
sju barn fra før, men har alltid 
slitt med å få til ammingen.

– Hadde jeg visst om Am-
me-Kari før, hadde jeg kanskje 
fått til å amme de andre mye 
mer, sier hun.

Takket være tidlig hjelp fra 
ammeveilederen, er hun nå 
godt i gang med ammingen av 
datteren Lilja, og hun kommer 

til å fortsette så lenge som 
mulig.

– Det er ingen som gir opp 
amming med lett hjerte. Jeg 
kontaktet Kari på dag 3 etter 
fødselen, fordi jeg rett og 
slett ikke visste hva jeg skulle 
gjøre. På sykehuset får man 
forskjellige råd fra ulike per-
soner. Jeg ville gjerne ha en 
oppskrift, sier Anne Kavli. Hun 
synes det er helt uvurderlig å 
kunne få hjelp og støtte fra en 
ammeveileder i en sårbar tid. 

Kari Mathisen sier at det 
oftest ikke skal så mye til for 
at flere mødre får til å amme. 

– Jeg har klart å hjelpe så 
godt som alle til å fortsette 
ammingen, selv om de har 
slitt med store ammeproble-
mer, sier hun.

Typiske ammeproblemer 
kan være såre brystvorter, 
brystbetennelse, for lite melk 
eller en baby som ikke klarer 
å suge. Uten å få hjelp vil det 
for svært mange bety slutt på 
ammingen. n

Lykkes med amming. Etter noen innkjøringsproblemer kom Anne 
Kavli i gang med ammingen av sønnen Edvin. Kos for begge!

Lactacyd tyntfl ytende såpe uten parfyme fi nnes på ICA supermarked og Maxi
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HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som  
hjelper deg å bevare hudens og under-  
livets naturlige pH-verdi, som igjen  
opprettholder den naturlige bakterie-  
floraen.

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

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

Hudvask på kroppens egne vilkår
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Lactacyd tyntflytende såpe uten parfyme
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Flexit balansert ventilasjon 
Med 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 over-

følsomhet. I tillegg sparer du energi ved at opptil 

85% av varmen i inneluften gjenvinnes.

Flexit sentralstøvsuger
Flexit sentralstøvsuger er en rimelig engangs- 

investering med en langvarig helsegevinst.  

Alt støv suges opp, og det skadelige finstøvet 

blåses ut av huset. 

w w w.f lexit .no

Ren og frisk 
luft for et  
sunt inneklima

 
 

Stillegående 
Enkel i bruk

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.

Den kalde fine tida?
Noen elsker vinteren på grunn av muligheter for skigåing og andre 
vinteraktiviteter.  2017 har foreløpig ikke bydd på noe særlig skiføre, 
men til gjengjeld har mange prøvd skøytene på islagte vann. Har du 
astma, eksem eller kols kan vinteren være en tøff tid. Men det finnes 
gode råd som kan gjøre livet og helsen bedre også i mørketiden.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox og Tore Fjeld

Drømmeforhold. Kuldegrader og lite snø har 
gitt perfekte forhold for å gå på skøyter  
på vann og fjorder i vinter.

Årsaken til at mange med astma blir 
verre når de puster inn kald luft skyldes 
overfølsomme luftveier og ikke kuldeal-
lergi. Den kalde luften fører indirekte til 
uttørring og dermed forsnevring. I kaldt 
vær blir det dessuten vanskeligere å 
puste gjennom nesen. Hos personer med 
astma fører pusting gjennom munnen til 
enda mer innsnevring i luftveiene fordi 
luften ikke rekker og bli varm før den når 
luftveiene. Derfor opplever mange at de 
blir «tette» når de er ute i kaldt vær.

Hva skjer med  
luftveiene i kulde?

Såkalte kuldekremer kan øke risikoen for 
frostskader, fordi de senker ubehaget 
ved å være ute i kulde, slik at du opphol-
der deg lenger ute i kulden. Ønsker du 
likevel å bruke kuldekrem, bør denne ha 
et høyt innhold av fett.

OBS!

Kuldeallergi er elveblest som oftest utlø-
ses av bading i veldig kaldt vann. Dette 
kan gi sterke reaksjoner med opphovning 
av hele kroppen, og kan også gi allergisk 
sjokk. 

Hva er kuldeallergi 
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Extrastiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. 
Prosjektene spenner fra små, lokale aktivite-
ter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter  
i verdensklassen. 

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er 
en av medlemsorganisasjonene i Extrastiftel-
sen Helse og Rehabilitering og berettiget til 
å søke midler. Prosjektene som søkes inn via 
NAAF skal passe inn under vår visjon om  
å være den fremste pådriver for å øke livs-
kvaliteten for alle som er berørt av astma, 
kols, allergi, eksem og overfølsomhet. Det 
kan søkes om prosjekter med klart helsefor-
mål rettet mot målgrupper i Norge. 

RAAO-senteret i Helse Sør-Øst offisielt åpnet
Torsdag 1. desember 2016 var det duket for snorklipping i bygg 19 på Ullevål sykehus 
da Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet hadde sin offisielle åpning. 

Senteret skal være et kompe-
tanse- og behandlingssenter 
for hele helseregion Sør-Øst. 
Det var en spesielt stolt dag-
lig leder, Eva Stylianou som 
kunne ønske gjester og samar-
beidspartnere velkommen til 
åpningen.

– Det er tre år siden vi star-

Lyst og fint. Fagkoordinator Ingvild Gaare-Olstad viser stolt fram det 
nye provokasjonsrommet ved RAOO-senteret på Ullevål sykehus.

Søknadsfrister til prosjektstøtte gjennom Extrastiftelsen
Har du en god prosjektidé, men mangler penger til å gjennomføre den?  
Da kan du kanskje søke Extrastiftelsen om midler til ditt prosjekt.

Du kan søke støtte til helseprosjekter  
eller forskning. Mindre prosjekter kan  
søke om støtte gjennom ExtraExpress. 

Extrastiftelsens søknadsfrister i 2017 er:
Helseprosjekter og ExtraExpress: 15. mars  
og 15. september 
Forskningsprosjekter: 1. juni
 
Interne frister:
NAAF har egne interne frister, se www.naaf.no. For spørsmål vennligst ta 
kontakt med organisasjonskonsulent i NAAF, Dace Kaleja,  
epost: dace.kaleja@naaf.no, tlf: 23 35 35 16.

tet med å bygge opp RAOO, 
vi er selvsagt svært glade for 
å at vi endelig er i mål med å 
samle senteret i ett bygg. Vi 
har klart oppgaven til tross for 
økonomiske nedskjæringer, sa 
Stylianou. 

Senteret skal drive høyspe-
sialisert tverrfaglig utred-

ning, diagnostikk og start av 
behandling av pasienter med 
komplekse sykdomsforløp. 
Utredning og behandling skal 
foregå i nært samarbeid mel-
lom de kliniske avdelingene 
og spesielt med lungemedi-
sinsk avdeling som nå er loka-
lisert tett ved i samme bygg.

– En stor takk til ledelsen 
ved lungeavdelingen og me-
disinsk klinikk, og all øvrig le-
delse ved Ullevål, sa Stylianou 
som også rettet en spesiell 
takk til Norges Astma- og  
Allergiforbund og Helsedirek-
toratet for alle støtte under-
veis i prosessen. 

Snorklipping på Ullevål. RAAO-leder Eva Stylianou erklærte RAAO-
senteret i Helse Sør-Øst for offisielt åpnet.

TIPS OG RÅD

Kaldt vær og forurenset luft byr på ut-
fordringer for personer med astma eller 
andre luftveisplager. Det går an å være ute 
selv om det er minusgrader, men det er 
viktig å beskytte seg godt med klær, samt 
å ta forebyggende medisiner.

Innerst mot kroppen bør du bruke ull 
hvis du tåler det, helst kvalitetsplagg 
med fine, myke ullfibre som ikke irriterer 

huden. Alternativt kan du bruke superun-
dertøy eller fleece. Bruk varme klær av ull 
eller fleece som mellomlag, og vindtett 
stoff ytterst.

Det er også viktig å beskytte huden med 
en fet fuktighetskrem. Kremen bør smøres 
på huden 2-3 timer før du skal ut, så van-
net i kremen rekker å trekke inn i huden. 
Bruk kremer uten parfyme!

Ved kaldere temperaturer enn minus 
10 grader bør ikke de minste barna 
være ute. Det går greit å for eksem-
pel bære en baby fra bilen og inn, 
men når det er så kaldt bør de ikke 
være ute i lengre tid. Små barn bør 
heller ikke ligge ute i vogn og sove i 
kaldere enn minus 10 grader. 

Tenk på at barnet kommer nær-
mere bakken der luften er kaldere, 
og dessuten ikke klarer å bevege seg 
når det ligger i en barnevogn eller 
pulk. Selv om du er varm nok, er det 
ikke sikkert barnet er det.

Vær også forsiktig med utendørs 
trening i streng kulde. Hvis det er 
kaldere enn minus 15, er det ikke lov 
å arrangere skirenn for barn. Hvis du 
likevel ønsker å trene, for eksempel 
på ski, bør du velge en rolig økt frem-
for en intervalløkt på de kaldeste 
dagene. Anstrengelsesutløst astma 
kan indirekte være forårsaket av 
hard trening i kaldt vær fordi det blir 
for stor direkte tilførsel av kjølig luft 
i luftveiene.

Bruk Jonas-maske
Jonas varmemaske beskytter lungene 
slik at du ikke får kald luft ned i lun-
gene. Jonas-masken selges i NAAFs 
nettbutikk – nettbutikk.naaf.no, og 
finnes i flere størrelser og modeller 
for barn og voksne.

Jonas-masken består av et filter 
som du har over nese og munn, og 
som varmer opp luften før du puster 
inn. Den gjør det også lettere å puste 
gjennom nesen. Filteret kan holdes 
på plass med strikk, eller du kan 
bruke en tilpasset buff eller lue som 
du også får kjøpt i nettbutikken. 

Om vinteren kan det være problematisk 
å holde et godt inneklima. Dersom du for 
eksempel tørker klær inne eller den rela-
tive luftfuktigheten av andre årsaker blir 
høyere enn 40-50 %, er det fare for at det 
dannes kondens. Dette gir igjen fare for 
fuktskader og fremvekst av muggsopp.

Husstøvmidd trives også bedre desto 
høyere luftfuktigheten er. Mange har 
allergi mot denne midden, som lever av 

flass og bor i madrasser og sengetøy.
Unngå derfor å tørke klær i oppholds-

rom, og husk at det også går an å tørke 
klær ute om vinteren, det bare tar litt 
lengre tid. Er det tørr uteluft og litt vind 
er det ofte god klestørk selv om det er 
mange minusgrader. En stor klesvask vil 
avgi 2-3 liter vann.

Det frarådes også å bruke luftfukter, 
da dette øker risikoen for helsefarlig 
muggsopp. 

Innetemperaturen bør være mellom 20 
og 22 grader. Synes du det er for kaldt, ta 
heller på en ekstra genser. 

Et annet tips er å bruke tøfler, for er du 
varm på beina, kjenner du deg varmere på 
hele kroppen.

Det er heller ikke bra at det er for kaldt, 
for eksempel på soverommet. Mange liker 
å sove med åpent vindu året rundt, men 
ikke sett det på vidt gap. Hvis bygget blir 
betydelig nedkjølt om natten, vil det bli 
«kuldetrekk» fra vegger og gulv, og det tar 
lang tid å få temperaturen opp igjen. 

Møbler bør ikke stå ved yttervegg, det 
er spesielt viktig om vinteren. Hvis det er 
vanskelig å få til å møblere annerledes, 
sørg i det minste for at det er en liten 
glippe mellom veggen og sengen/sofaen.

Beskytt deg før du går ut

Kle deg godt. Med gode, varme klær blir en kald vinterdag riktig så morsom.

Pass på inneklimaet

Frysetørring. Det går faktisk fint an å tørke 
klær utendørs også om vinteren, det bare tar 
litt lengre tid. Hvis det er tørr luft og mange 
minusgrader vil du dessuten ta livet av even-
tuelle bakterier og midd i klærne.

Vær obs hvis kaldere  
enn minus 10
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Stor jubel. Regionssekretær Mona Marthinussen i Østfold (midten) 
uttrykte stor glede over Extra-midler til prosjektet for astmabarn i 
Østfold. Det gjorde også Extrastiftelsens kommunikasjonssjef Hege 
Bjørnsdatter Braaten og generalsekretær Hans Christian Lillehagen  
som kom på overraskende besøk i Fredrikstad. Foto: Tonje Holter

Extra-støtte til fem helseprosjekter
I alt fem helseprosjekter i regi av Norges Astma- og Allergiforbund fikk tildelt 
totalt 1,63 millioner kroner fra Extrastiftelsen under tildelingen i desember 2016. 

I alt mottok 139 helseprosjekter fra frivillige  
organisasjoner støtte fra Extrastiftelsen.  
Totalt ble over 54,5 millioner kroner fordelt. 

Helseprosjekter som får tildelt midler 
gjennom NAAF for 2017 er:
l Dette er jeg sikkert god til, 101.000  

 kroner (NAAF Region Østfold)
l En film for bedre inneklima i barnehager,  

 290.000 kroner (NAAF sentralt)
l Polluspakken, 264.000 kroner  

 (Karin Moe Hennie)
l Slik kan du identifisere fukt og mugg, 479.000 kroner  

 (NAAF sentralt)
l Verktøykasse for unge inneklimaforskere, 496.000   

 kroner (SINTEF)

2016 var et år med store endringer i Extrastiftelsen, og 
det første året der stiftelsen fikk en andel av det totale 

overskuddet til Norsk Tipping. Tidligere var 
ordningen delt i to, forebygging og rehabili-

tering, med kun én søknadsfrist årlig. Fra og 
med 2016 gis tildelinger gjennom fem ulike 
ordninger med tre ulike søknadsdatoer. 
Forskningsmidler har søknadsfrist 1. juni, 
mens Helse og ExtraExpress har frister 

både 15. mars og 15. september.

Forskningsprosjekt som fikk tildelt midler  
(i oktober 2016) gjennom NAAF for 2017 er:

l  PreventADALL – Lung Function, betydningen av foster-
vekst, lungeutvikling og lungefunksjonsmål for senere utvik-
ling av astma og lungesykdom, 700 000 kroner for år tre av 
tre (Barnemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus) 
 
Neste søknadsfrist for Helse er allerede 15. mars. Disse 
midlene blir tildelt i juni 2017. 

Se også side 33

101.000 til barn og unge i Østfold
Det ble stor glede i Region Østfold da kontoret i Fredrikstad fikk besøk av 
Extrastiftelsen før jul og overrakt en sjekk på 101.000 kroner for støtte til 
prosjektet «Dette er jeg sikkert god til».
Prosjektet skal bidra til at 
barn og unge med astma får 
drahjelp til å delta i fysisk 
aktivitet.

– Vi ønsker å hjelpe barna 
til å bli trygge på seg selv. At 
de kan erfare at fysisk aktivi-
tet ikke er farlig, men gi dem 
en god følelse av mestring. Vi 
skal heie dem frem, fortel-
ler regionssekretær Mona 
Marthinussen i Østfold. Hun 
ble ikke så rent lite overrasket 
da både kommunikasjonssjef 
Hege Bjørnsdatter Braaten 
og generalsekretær Hans 
Christian Lillehagen i Extrastif-
telsen troppet opp på regions-

kontoret med gratulasjoner 
og blomster.

– Vi er overlykkelige over 
tildelingen. Å kunne hjelpe 
astmabarn videre er viktig for 
disse barnas livskvalitet og 
videre helse, sier Marthinus-
sen. 

Prosjektet legger opp til 
12 samlinger høsten 2017 og 
våren 2018 der en gruppe 
barn og unge mellom 8 og 
12 år skal delta i aktiviteter 
som klatring, svømming, 
kajakkpadling og skateboard. 
En sykepleier skal delta på 
samlingene for at barna skal 
føle seg mest mulig trygge.

Best på å stoppe smuss og fuktighet!
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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

adresse  N3zones AS
Rudsletta 60i
1351 Rud

telefon  02131    
poste- kundeservice@n3zonesgroup.no    

nettside  www.n3zonesgroup.no
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Muggen ved kan gi allergi
Selv om fyringsveden er knusk tørr, inneholder den muggsporer som kan gi dårlig 
inneklima. Derfor bør du unngå å lagre ved innendørs.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

Mange fyrer med ved for 
å holde varmen gjennom 
vinteren. Samtidig plages de 
av dårlig inneklima. Dette 
kan faktisk skyldes at det er 
muggsopp i fyringsveden.

– Vi har gjort målinger, og 

fant ut at muggen fyringsved 
faktisk påvirker inneklimaet i 
stor grad. I praksis er nesten 
all ved muggen, selv om den 
ser tørr ut og brenner godt. 
Sporene dannes nemlig da 
veden er helt fersk, fortel-

ler fagsjef Johan Mattsson i 
Mycoteam.

 
Lag ved i kulde. Muggspore-
ne finnes i alle typer ved, men 
problemet er aller størst i gran 
og furu. Den eneste måten å 

Ikke optimalt. Den tradisjonelle, 
åpne vedkurven er ikke den beste 
måten å lagre ved på. Nesten all ved 
inneholder nemlig muggsporer som 
kan spres ut i rommet.

FAKTAFAKTAFAKTA KARTLEGGER VEDFORBRUK2,5 MILLIONER OVNER I NORGESTØTTE TIL BYTTE AV OVN

Om	vinteren	er	luftforurensning	et	stort	problem	
i	flere	norske	byer.	Vedfyring	er	en	versting	når	
det	gjelder	utslipp	av	svevestøv.	NILU	–	Norsk	
institutt	for	luftforskning	jobber	for	tiden	med	en	
kartlegging	av	nordmenns	vedforbruk	i	prosjektet	
iResponse.
Dersom	du	fyrer	med	ved,	ønsker	NILU	at	du	går	
inn	på	nettadressen	ved.nilu.no	og	fyller	ut	spør-
reskjemaet	–	det	tar	bare	noen	minutter.

Ifølge	Statistisk	Sentralbyrå	var	det	i	2016	rundt	
2,5	millioner	ildsteder	i	Norge.	Av	disse	var	cirka	
1 million gamle ovner eller åpne peiser. Gamle 
vedovner og åpne ildsteder slipper ut mye mer 
svevestøv	enn	nyere,	rentbrennende	ovner.
Overslagsberegninger	gjort	av	Sintef,	viser	at	
dersom	man	byttet	alle	de	gamle	vedovnene	(eldre	
enn	fra	1998)	med	en	ny	ovn	fra	2016,	ville	det	
totale	partikkelutslippet	(TSP)	kunne	reduseres	fra	
46	prosent	til	33	prosent.

Bor	du	i	Oslo	og	ønsker	å	bytte	ut	din	gamle	
vedovn eller peis med en moderne, rentbren-
nende	ovn,	kan	du	få	inntil	6000	kroner	i	støtte	fra	
Oslo	kommune.	Gjennom	Klima-	og	energifondet	
ønsker	de	å	stimulere	privatpersoner	til	Enøk-
tiltak.	De	som	bor	innenfor	Ring	3	kan	få	dekket	
halvparten	av	utgiftene	til	ny	ovn,	begrenset	oppad	
til	6000	kroner.	For	de	som	bor	utenfor	Ring	3	er	
støtten	1500	kroner.	Alle	ovner	som	er	produsert	
etter	1998	regnes	som	rentbrennende.

unngå muggen ved, er ved å 
produsere veden om vinteren, 
når det er minusgrader.

– De fleste hugger og 
kløyver ved på våren, for at 
den skal kunne tørke gjennom 
hele sommeren. Problemet er 

at når veden er fersk, vil det 
være så god tilgang til næring 
at det danner seg muggsporer 
i løpet av 3-4 dager. Dette 
unngår du hvis det er minus-
grader, forklarer Mattsson.

Muggsporene forsvinner 
ikke selv om veden tørkes, 
og når veden kommer inn vil 
muggsporene spre seg i luften 
og kan forårsake allergiske 
reaksjoner. 

– I mange tilfeller kan kon-
sentrasjonen av mugg i luften 
øke flere hundre ganger på 
grunn av vedfyring. Hadde 
dette skjedd i et klasserom, 
ville skolen stengt rommet. 
Derfor er dette en problema-
tikk det er viktig å ta på alvor, 
sier Mattsson.

Nesten all ved muggen.
Enten du hugger veden selv 
eller kjøper den, vil den mest 
sannsynlig være muggen, da 
nesten all ved blir produsert 
i plussgrader. Derfor bør du 
unngå å lagre store mengder 
ved inne – og aller helst ha en 
lukket vedkurv. Før i tiden var 
det vanlig med en vedkasse 
med lokk for at folk på besøk 
kunne sitte å varme seg ved 
ovnen. En slik vedkasse vil 
faktisk også være et viktig 
inneklimatiltak.

– Så snart vedkubben går 

i ovnen, vil problemet med 
spredning av muggsporer 
være borte. Da trekkes de 
farlige stoffene opp gjennom 
pipa, det er det samme om du 
har en rentbrennende eller 
gammeldags ovn, og faktisk 
også en forklarer Mattsson.

Dersom du ikke har en 
vedkasse med lokk, kan du 
legge noe over, slik at veden 
ikke ligger udekket. Og du bør 
uansett ikke ta inn mer ved 
enn du har tenkt å bruke den 
dagen.

Ved som skal lagres, bør 
ligge tørt og luftig slik at den 
ikke utsettes for regn og fukt. 
Du bør ikke ha vedstabelen i 
et rom der du oppholder deg 
mye. 

Verst for sensitive. Mange 
som sliter med astma og al-
lergi forteller at de får vondt 
i hodet når det fyres med 
ved. Dette kan trolig skyldes 
muggsoppsporer fra veden 
som spres i luften.

– Er du veldig sensitiv, er 
det lurt å la noen andre hånd-
tere ved. Og ved bør uansett 
lagres nært ved ovnen eller 
peisen. Når du fyrer blir det 
et undertrykk, slik at det som 
er i luften rett ved ovnen vil 
trekkes opp i pipa, sier Johan 
Mattsson i Mycoteam. n

Hvert tredje barn i Norge har matoverfølsomhet, enten 
i form av allergi eller intoleranse. Noen av disse barna 
har en alvorlig allergi mot én eller flere matvarer og må 
ha medisinsk beredskap i barnehagen. For en barnehage 
er det viktig at de ansatte føler seg trygge på hva de kan 
servere til barn som ikke tåler ulike matvarer.  

Norges Astma- og Allergiforbund er opptatt av at barn 
med matoverfølsomhet skal få god og trygg mat i barne-
hagen, og ved enkle grep kan man lage et varmt måltid 
som alle kan spise. For barn som bruker legemidler, er 
det viktig med gode rutiner for oppbevaring og bruk av 
disse.

NAAF har derfor utarbeidet en brosjyre som gir forslag 
til hvordan man håndterer mat og medisiner i barne-
hagen.   

Samarbeidspartnere er kokk Svein Magnus Gjøvik  
og farmasøyt Elin Høien Bergene. 
Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen.
 
Brosjyren kan lastes ned fra NAAFs nettsider,  
www.naaf.no/matogmedisiner

Ny brosjyre om mat og  
medisiner i barnehager
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Allergiviten.no er en nettba-
sert informasjonsbank som 
formidler kunnskap som pro-
fessor Kjell Aas samlet gjen-
nom et langt yrkesliv innen 
klinisk medisin, forskning og 
rådgivning om astma, allergier 
og andre overfølsomhetssyk-
dommer. 

Kjell Aas var redaktør for 
allergiviten.no siden den ble 
lansert i samarbeid med Nor-
ges Astma- og Allergiforbund  
i 2003. I desember 2012 la han 
ned arbeidet som redaktør 
for nettstedet som da lå på 
en gammel teknisk plattform 
som etter hvert ble vanskelig 
å vedlikeholde. Det ble derfor 
besluttet å søke å overføre 
Allergiviten til en ny og mer 
brukervennlig plattform for 
ikke å risikere at innholdet 
gikk tapt. Kjell Aas gikk bort  
i oktober 2016. 

Banebrytende. Kjell Aas var 
kjent som en foregangsmann 
og bauta innen fagområdet 
astma og  
allergi i Norge, og interna-
sjonalt kjent for sin banebry-
tende forskning. Han var leder 
og overlege for Voksentoppen 
Institutt for barn med allergi, 
astma og andre lungesykdom-
mer gjennom 30 år. Han har 
skrevet over 300 vitenskape-
lige artikler og over 30 viten-
skapelige og populærmedisin-
ske bøker. 

Kjell Aas var svært opptatt 
av at kunnskap om medisinske 
spørsmål skulle nå ut til flest 
mulig, og ikke minst komme 

Kunnskapsbanken Allergiviten i ny drakt
Kunnskapsbanken allergiviten.no er nå lansert på nett i ny drakt med  
nytt design og ny struktur. Dermed er den mest omfattende  
dokumentsamling om astma, allergi, eksem og overfølsom- 
hetssykdommer i sitt slag sikret for ettertiden. 

Tekst: Nina Brun

pasientene til gode. For Nor-
ges Astma- og Allergiforbund 
var han en viktig støttespiller 
og kunnskapsformidler gjen-
nom mange tiår.

Den nye allergiviten.no 
inneholder over 1400 doku-
menter ført i pennen av Kjell 
Aas, men som nå er ryddet 
og manuelt overført til en 
ny plattform. Det innebærer 
at den er tilgjengelig på alle 
moderne flater som PC, mobil 
og nettbrett. Den har fått 
ny struktur der hvert enkelt 
dokument er «tagget» med 
emneord som skal forenkle 
navigeringen og gi brukerne 
en bedre oversikt. Kunnskaps-

banken har fått ny moderne 
design og ny søkefunksjon.

Unik samling. Alle dokumen-
tene i den opprinnelige kunn-
skapsbanken er ført i pennen 
av Kjell Aas, og det er lagt vekt 
på at den nye kunnskapsban-
ken skal beholdes slik Kjell Aas 
førte den i pennen. Han var 
kjent for å ha et unikt engasje-
ment for brukernes interesser. 
Nye allergiviten inneholder 
derfor fortsatt en egen seksjon 
med spørsmål fra publikum 
og svar og råd fra Kjell Aas. 
NAAF skal arbeide videre med 
oppdatering og vedlikehold av 
kunnskapsbanken. 

Men nye Allergiviten har 
NAAF sikret at man for et-
tertiden har fått bevart en 
unik samling kunnskap om 
forebygging og behandling av 
sykdom og plager som i dag 
berører nærmere 1,4 millioner 
nordmenn. Kunnskapsbanken 
skal leve videre i Kjell Aas’ ånd 
samtidig som NAAF skal sup-
plere den med ny viten.

Prosjektet nye allergiviten.
no er finansiert av midler fra 
Extrastiftelsen Helse og Reha-
bilitering. 

Les mer under allergiviten.no 
eller naaf.no/allergiviten.
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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 

helsevennlig produkt.
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Barn og unge som lever med 
luftveisplager er ofte engste-
lige for fysisk aktivitet, og 
er som følge av sin kroniske 
lidelse ofte stive i bryst- og 
nakkeregion. Med klassisk 
ballett som utgangspunkt har 
ballettkompaniet utviklet en 
treningsform som ivaretar 
barnas helseutfordringer sam-
tidig som de utvikler smidig-
het, styrke og blir bevisste på 
egen pust. Målet er at barn og 
unge skal oppnå en mestrings-
følelse ved å være fysisk aktiv, 
uten å anstrenge pusten. 

Pust inn, pust ut. Strekk, 
bøy og hold posisjonen. Det 
er klar beskjed fra danserne 
Nora Martine Svenning og 
Tony Tran. Det var flere av 
elevene som tok sine aller før-
ste dansetrinn sammen med 
oss. De var spente, nervøse og 
noen litt skeptiske til trenings-

formen. Men etter kort tid ble 
de varme i trøya, og da var 
det om å gjøre å prestere best 
mulig. Engasjementet var på 
topp og vi er særdeles stolte 
over å se elevenes utvikling 
under dag to av oppholdet. 
Etter workshopen fikk elever, 
lærere og foresatte se danser-
ne opptre som Snødronning 
og Udyret fra balletten Klaras 
magiske drømmeverden. 

To the Pointe Ballet Produc-
tions har siden 2013 turnert til 
barnesykehus og spesialskoler 
for å glede barn og unge med 
klassisk ballett og lære elev-
ene hvordan de kan oppnå  
en bedre kroppsholdning. 

Prosjektet blir støttet av Ex-
trastiftelsen, og utføres i sam-
arbeid med Norges Astma- og 
Allergiforbund, Voksentoppen 
skole og Geilomo barnesyke-
hus. n

Pust og bevegelse 
gir god helse
To the Pointe Ballet Productions, som er 
Norges eneste frilanskompani i klassisk 
ballett, turnerte til Voksentoppen skole og 
Geilomo barnesykehus i desember 2016. 
Tekst og foto: Benedicte Marie Bjerke

Magisk. Barna på Geilomo fikk trene seg i pusting og tatt sine første 
dansetrinn sammen med selveste Snødronningen. 

Studien som er utført av forskere ved 
Københavns universitet de siste fem 
årene, ble nylig publisert i New England 
Journal of Medicine. I studien fikk en 
gruppe på 736 gravide kvinner en dose 
på hele 4000 mikrogram olje om dagen. 
Den ene halvparten av gruppen fikk 
olivenolje (placebo), mens den andre 
halvparten fikk fiskeolje. Resultatene 
viser at risikoen for å føde et barn med 
astma ble redusert med 30 prosent hos 
mødre som fikk fiskeolje daglig i de siste 
tre månedene av graviditeten.

Fiskeolje inneholder flerumettede 
fettsyrer (EPA og DHA), også kalt om-
ega- 3, som vi får mest av ved å spise 
fet fisk. Også tran inneholder omega-
3-fettsyren DHA.

Genene påvirker. Forskningen viser 
videre at gravide kvinner som spiser lite 
fisk, og som også har en spesiell variant 
av genet FADS som gjør det vanskelig å 
omsette fiskeolje i kroppen, hadde enda 
større effekt av inntaket av store doser 
fiskeolje. Hos denne gruppen minsket 
risikoen for astma hos barna med over 
50 prosent sammenlignet med andre 
kvinner som fikk placebo.

Hans Bisgaard, leder av dansk Børne-
Astma Center og professor i barnesyk-
dommer ved Københavns universitet, 
sier til videnskab.dk at det vil være et 
stort fremskritt i astmaforskningen 
dersom det virkelig viser seg at man kan 
forebygge en tredel av tilfellene av bar-
neastma ved å ta tilskudd av fiskeolje 
under graviditeten.

Bisgaard er leder for Copenhagen 
Prospective Studies on Asthma in 
Childhood (COPSAC) som følger en stor 
gruppe kvinner og deres barn for å se 
på mulig årsaker til astma hos barn og 

hvordan astma kan forebygges. Mød-
rene som deltok i fiskeolje-studien er  
en del av COPSAC-kohorten.

Forskerne antar at omega-3 har en 
mulig anti-inflammatorisk effekt og at 
det er denne effekten som reduserer 
risikoen for å få astma. 

Følg anbefalingene. Forskerne bak den 
danske studien er foreløpig forsiktige 
med å råde gravide til å øke inntaket av 
fiskeolje markant. Kvinnene i fiskeolje-
studien fikk opp til ti ganger så store 
mengder fiskeolje enn det man får dek-
ket ved å spise fisk daglig. Derfor bør 
gravide fortsatt følge kostrådsanbefalin-
ger fra helsemyndighetene. Sundheds-
styrelsen i Danmark anbefaler gravide 
å spise 350 gram fisk i uken, hvorav 200 
gram bør komme fra fet fisk. 

I Norge anbefaler Helsedirektoratet 
gravide å spise fisk to til tre ganger i 
uken og i tillegg ta ekstra vitamin D-
tilskudd i form av en barneskje tran (5 
ml), trankapsler eller annet vitamin D-
tilskudd hver dag. Det er spesielt viktig 
i vinterhalvåret. En barneskje tran om 
dagen vil gi 10 mikrogram D-vitamin – 
samtidig som tran inneholder omega-
3-fettsyren DHA.

Etter planen skal COPSAC-studien 
bidra til at det gjennomføres en tilsva-
rende fiskeolje-studie i USA i samarbeid 
med Harvard University.

– Hvis det viser seg at vi får de samme 
resultatene fra USA og deretter andre 
steder i verden, vil dette virkelig være 
et stort fremskritt når det gjelder å 
forebygge astma hos barn, sier Bisgaard 
til vitenskap.dk. n

Fiskeolje kan redusere  
risikoen for barneastma
En ny studie viser at tilskudd av fiskeolje under svangerskapet  
kan redusere risikoen for at barnet utvikler astma.
Tekst: Nina Brun Foto: Colourbox

Lovende resultater. Tilskudd av 
omega-3 under svangerskapet kan 
bidra til å redusere risikoen for at 
barnet utvikler astma viser ny  
dansk studie.

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 kan 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 135 butikker over hele landet. Finn din 
nærmeste KID-butikk på kid.no. Vi tar forbehold om trykkfeil og 

utsolgte varer. Vareutvalget kan variere fra butikk til butikk.

Trygt valg!

50% RABATT  
f.o.m. 12/2 t.o.m. 11/3.
Pris dyne: før fra 449,90
I perioden: Nå fra 225,-
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Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

Hudpleieserien Dermica Sensitiv  
er spesielt utviklet for å beskytte huden 

din med trygge, gode ingredienser.

Uten parfyme, parabener og fargestoffer

Finn ditt nærmeste Apotek 1 eller kjøp på apotek1.no

Sensitiv hud?

Anbefalt av

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

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:

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

ENJOs moppesystem anbefales 
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.

Art. 110.0155 (barn)

Art. 110.0160 (XS-XL)

granberg.no

Hudvennlig hanske laget av››
BAMBUS-VISKOSE

ANBEFALT AV

Eksemhansker for voksneAdult’s Eczema Gloves

Health-friendly& totally bio-degradable

ANBEFALT AV

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 ››

ANBEFALT AV

Eksemhansker for voksneAdult’s Eczema Gloves

Health-friendly& totally bio-degradable

Art. 110.0155 (barn)
      110.0160 (XS-XL)

EKSEMHANSKER.
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ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND

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

SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Kjemikalier  
i produkter
Finnes det (farlige) kjemikalier  
i produktene som NAAF anbe-
faler?

Jarl

Svar:
Alle produkter på markedet 
består av kjemikalier. Vann er et 
kjemikalie, akkurat som resten 
av bestanddelene i kosmetikk- og 
hygieneproduktene. Forskjellen er 
bare at enkelte kjemikalier tåler 
vi godt, mens andre ikke så godt. 
I en produktvurdering må man 
derfor legge begrensninger på 
innholdsstoffene slik at produkte-
ne blir tryggere for forbrukerne å 
benytte slik at risiko for uønskede 
reaksjoner blir minimert. Dette 
gjelder spesielt for personer med 
kontaktallergier. 

Produkter som bærer merket 
«anbefalt av NAAF» har vært 
gjennom en risikovurdering med 
henblikk på å kunne tolereres 
av våre målgrupper. For at et 
produkt skal få NAAFs anbefa-
ling, må produsent og produkt 
innfri gitte og strenge kriterier. 
Produktene må også være av 
interesse fra et helseperspektiv og 
en anbefaling må være en hjelp til 
forbrukere som vil velge produk-
ter som gir minimale sjanser for 
helseplager.

Kent

Jeg er på jakt etter en madrass til min datter. Vi har en  
del allergier i familien, og min datter har atopisk hud.  
Jeg ønsker å finne en madrass som minimerer sjansen  
for at hun får plager. Har dere noen gode råd? 

Tore

Svar:
Selv om man har en allergidisposisjon i familien, betyr ikke 
dette automatisk at man kommer til å utvikle plager. Det 
er veldig vanskelig å forutse hvilke faktorer som kan være 
utslagsgivende.

En vanlig, standard, madrass inneholder skumplast, i 
noen tilfeller springfjærer og ganske mye tråd og tekstil. 
Når man pakker opp en slik madrass etter at den kom-
mer ny fra butikken, så vil det være relativt merkbart med 
egenlukt. Derfor bør madrassen luftes en ukes tid på et 
godt ventilert sted før den tas i bruk. Muligens enda lengre 
til egenlukten er borte. Det er ikke gitt at egenlukten 
inneholder noen skadelige stoffer, men man finner ofte 
sammenheng med avgassing og hva nesen fanger opp. En 
madrass bør støvsuges jevnlig for å fjerne vanlig støv og 
redusere mengden midd og middstøv. Det er heller ikke 
veldig ønskelig å gjenbruke madrasser til de minste barna, 
da det kan ligge rester av organisk materiale der.

Lateksstøv fra naturlateks i skummet er en teoretisk kilde 
til allergener, men dette er sterkt bundet i skummet, og det 
må gå mange år før ren friksjon klarer å frigi partikler som 
kan lekke ut. I tillegg må man komme i kontakt med dem 
eller klare å puste dem inn.  

Velg et produkt som du selv oppfatter å være duftsvakt 
og gjerne enkelt oppbygget, for eksempel en vanlig ma-
drass tilpasset barnets vekt og lengde. Sørg for å lufte nye 
produkter en tid, slik at de er avgasset tilstrekkelig. Sørg 
også for at det er god ventilasjon i rommet barnet sover i.

Kai

Valg av madrass
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SPØRSMÅL OG SVAR

KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Mandag, tirsdag og torsdag 
betjenes telefonen av  

sykepleier.  
Fredag av eksperter på  

inneklima/uteluft.

Åpent: 09.00–11.00  
og 12.00–14.00

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Er peanøtt-
aroma farlig?
Jeg ser at noen matproduk-
ter, blant annet ferdigposer, 
inneholder peanøttaroma. 
Men det står ikke noe om at 
produktet inneholder pea-
nøtter. Er ikke peanøttaroma 
og peanøtter det samme? Er 
det farlig for meg som har 
peanøttallergi?

Svar:
Peanøttaroma er et tilset-
ningsstoff som skal gi smaken 
av peanøtter, men som ikke 
inneholder peanøtter. Dersom 
matvarer inneholder peanøt-
ter, må det merkes som et 
allergen etter loven. Om du 
er i tvil, anbefaler vi at du 
tar kontakt med den aktuelle 
produsenten og spør dem. 

Anna

Astma og influensavaksine
Lurer på en ting angående influensavaksine og barn med alvor-
lig astma. Anbefaler dere at de vaksineres? Kan man få alvorlige 
sykdommer av dette? Når bør man vaksineres?

Beathe

Svar: 
Barn med astma er en av de gruppene som både Folkehelseinsti-
tuttet og NAAF absolutt anbefaler å vaksineres mot influensavi-
rus. Dette er en svært sårbar gruppe, der barn kan oppleve alvor-
lige komplikasjoner hvis de får influensa, som lungebetennelse og 
forverring av astma. Ingen av vaksinene inneholder kvikksølv eller 
andre konserveringsmidler og er for øvrig oppgitt å gi få alvor-
lige bivirkninger. Bivirkninger kan dreie seg om hovenhet og kløe 

Astma og narkose

Min sønn på fem år må opereres, fjerne falske mandler. Jeg 
har fått vite at det er mer risiko forbundet med å gi narkose 
til barn med astma. Vet dere noe om risiko ved operasjoner 
av barn med astma?

K.J.

Svar: 
Når barn skal opereres, plikter legen å gi all tilgjengelig infor-
masjon om narkose. Det er forbundet en noe høyere risiko for 
astmapasienter å få narkose, men dette gjelder i hovedsak 
hvis barnet er i en dårlig periode. Derfor anbefaler man at 
barnet har vært frisk i noe tid før operasjonen. Astmamedisi-
nen skal medbringes på operasjonsdagen slik at man kan gi 
inhalasjoner ved behov.

Anestesilegen vil være informert om astmadiagnosen og 
kommer til å gjøre en god og nøye vurdering av lungene i for-
kant av en operasjon, og vil avgjøre om hvorvidt operasjonen 
bør utsettes eller ikke. Alle barn som skal gjøre selektiv kirurgi, 
skal ha vært friske i forkant, uten feber, hoste eller andre 
plager. Dette vil dere også få informasjon om når dere får 
innkalling til operasjon. Å fjerne adenoid vev (falske mandler) 
er en svært kort prosedyre, med kort narkosetid. 

Er du svært nervøs kan du også ta kontakt med det dag-
kirurgiske senteret som skal operere din sønn. Men det er i alle 
fall greit å huske at slike operasjoner gjøres hver dag, og at 
risikoen er svært liten, selv for astmapasienter.

Anna

rundt stikkstedet, feber og sykdomsfølelse, men er symptomer 
som gjerne går over etter et par dager. 

Vanligvis begynner influensasesongen rundt jul og nyttår, og 
kan vare fra 6 til 8 uker. Toppen kommer ofte enten i begyn-
nelsen av januar eller rundt vinterferien. Selv om årets influ-
ensaepidemi har vært i gang lenge, er det fortsatt ikke for  
sent å vaksinere seg dersom man ennå ikke er smittet.

Anna

Arcon Norway as, postboks 6, 4801 Arendal
Tlf. 37 00 35 35  

salg@arcon-norway.no  www.arcon-norway.no

EFFEKTIV KREM
• MOT ATOPISK EKSEM
• VED HUDIRRITASJONER
• LINDRER KLØE
• DOKUMENTERT

Ble kvitt atopisk eksem med 
Z Skin Repair
I en klinisk utprøving ble hele 68% av pasientene 
med atopisk eksem helt symptomfrie etter 8 ukers 
bruk av Z Skin Repair Intensive Cream. Hos resten 
ble plagene redusert. Legen som var ansvarlig for 
utprøvingen, mente at 93% oppnådde et svært 
bra eller bra resultat med denne kremen.

Z Skin Repair Intensive Cream er nå klassifi sert 
som medisinsk utstyr i hele EU-området.

Kremen er utviklet i samarbeid med hudleger for at 
den skal fungere best mulig for atopikere og andre 
med problemhud. Enzymet zonase er den viktigste 
substansen i kremen.
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Selges i helsekostforretninger eller 
direkte fra www.arcon-norway.no
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AKTUELTANNONSE

Øvre Telemark
Trafikkskule

3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Eidsberg
Regnskapslag

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Eufrat
Restaurant AS

2860 HOV
Tlf. 61 12 61 12

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 15 05 00

Bryne Rør AS
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Lidalen
 Grustak AS
3677 NOTODDEN
Tlf. 35 02 55 60

6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

Nore og Uvdal
Næringsselskap SA

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 13 90

OL Senteret AS
Industriveien 6

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Snekker
Knut E. Bottolfs

3536 NORESUND
Tlf. 416 07 546

Lietorvet
3717 SKIEN

Tlf. 35 91 56 60

Matkammeret AS
 3734 SKIEN

Tlf. 35 58 48 70

3950 BREVIK
Tlf. 35 56 12 20

Hokksund
Båt og Camping

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

El Tavle
Grenland AS

3914 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 02 20

Coop Byggmix
avd Slemmestad
 3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 20 61

Rørlegger
Trygve Myrer AS

 2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Elstad
Oljesenter as

2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

Thorsteinsen
Transport

1405 LANGHUS
Tlf. 934 06 670

J B Consult AS
1764 HALDEN
Tlf. 911 48 917

Holtlien Thv.
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Borgar Kittilsen
Verksted AS

 3725 SKIEN
Tlf. 35 90 57 57

Brødr.
Gomnæs ANS

3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Baneveien
3612 KONGSBERG

Tlf. 32 73 48 90

Mosserødhjemmet
 3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

Brødrene
Dahl

 6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 52 65

Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

 1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

Alliance
Røyken AS
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 56 00

Es Eiendom AS
3421 LIERSKOGEN

Tlf. 958 56 744

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel

Parkveien 6, 4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

3855 TREUNGEN - Tlf. 35 04 71 70
Hvervenmoveien 29, 3511 HØNEFOSS

Tlf. 32 12 64 44 - www.brynbk.no

Anton Amundsen AS
 6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 13 94

Reinholdtsen
Maskin AS
8430  MYRE

Tlf. 76 13 46 33

Emil Solbakken AS
 2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Brungot’s
Minimaskiner

6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

0614 OSLO
Tlf. 23 12 62 00

6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Lundvoll
Maskinstasjon AS

 9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Reidar Beck
& Sønn AS
2848 SKREIA

Tlf. 61 16 34 18

Ludvigsens
Varmepumper

2607 VINGROM
Tlf. 915 12 015

3961 STATHELLE
Tlf. 35 99 65 55

Bilpleiesenteret AS
 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 67 80

Lysgård Tak
og Fasade AS

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 87 98 50

Tvemo
Transport DA

2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS
 6727 BREMANGER

Tlf. 57 79 13 08

Morten Juliussen
Krantransport AS

 1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

Geir Gaaserud
3330 SKOTSELV
Tlf. 992 07 421

ByggTakst
Kragerø AS
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 80 12

Tore Buer
Transport

3948 PORSGRUNN
Tlf. 900 58 989

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Mirawa
Restaurant

 3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

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

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Alf Johansen AS
 3840 SELJORD
Tlf. 35 06 49 00

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Tele-Tur AS
3750 DRANGEDAL

Tlf. 35 99 81 25

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 10 50

3300 HOKKSUND
Tlf. 977 22 770

Isoenergi AS
3370 VIKERSUND

Tlf. 977 69 035

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

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

... for et bedre inneklima

vennesla.kommune.no

Saltdal
kommune

saltdal.kommune.no

Sund
kommune

sund.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.noandoy.kommune.no

time.kommune.no leirfjord.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

enebakk.kommune.no

Gaular
kommune

gaular.kommune.no

Sigdal
kommune

sigdal.kommune.nostange.kommune.no

Renholds Ekspressen AS
 Bakkeveien 2, 9900 KIRKENES

Tlf. 78 99 75 55
www.renholdsekspressen.no

Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

ANONYM
STØTTE
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Norengros
Helseservice Engros AS

Måkeveien 43, 8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 75 00

0401 OSLO - Tlf. 22 02 40 00 - www.rockwool.no

Voksentoppen skole
0791 OSLO

Tlf. 23 22 20 70

Bromsveine 23, 3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

www.knutlangaas.no

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

ARL Bøndernes Regnskapslag SA
Tordenskjoldsgt 2, 9404 HARSTAD

Tlf. 77 00 15 45

Holmeg. 14, 6150 ØRSTA
Tlf. 70 04 74 00 - www.orsta.vgs.no

Kongensgate 33, 3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00

www.borgestadklinikken.no

8088 BODØ - Tlf. 75 56 64 66 - www.btbo.no

Midt-Telemark Regnskap AS
Bøgata 69, 3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 00 90 - www.mtregnskap.no

2500 TYNSET - Tlf. 62 48 28 88 - www.orkide.no

Accountor Nord-Troms
Reisa Regnskap AS

Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 77 98

Tlf. 61 21 90 00 - sparebank1.no/lom-skjaak

Kartverksveien 5
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 00

hvervenrevisjon.no

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

www.valervekst.no

Bardølaveien 33
3580 GEILO

Tlf. 32 09 41 00
www.bardola.no

Strandgata  36
 6905 Florø

www.oytex.no

Porsgrunn AS
3916 PORSGRUNN

Tlf. 03 619
nr1-trafikkskole.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10, 8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00 - www.arbor.no

Takst
Se www.ols-takst.no

Olav Sørensen
8516 NARVIK

olavsor@online.no
Tlf. 909 26 380

Trimakk ANS
Skreppestadveien 46

3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

Erik Børresens alle 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

www.medi.no

K.G.Meldahls vei 9
1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 33 09 33
www.delcatas.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

post@energisentret.no
www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

Fagmøbler
Bj. Leknes Andersen

Møbler AS
Storgata 30

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 00 50

www.fagmobler.no
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Mennesker med astma og 
allergi føler at det er en bar-
riere å delta på reiser i ferie, 
fritid og jobb.

Norsk Turistutvikling ledet 
i 2016 en norsk undersøkelse 
med tittelen «Får mennesker 

med nedsatt funksjonsevne 
tilstrekkelig informasjon om 
reiselivstjenester?» Her har 
blant andre medlemmer  
i Norges Astma- og Allergi-
forbund svart.

40% blant medlemmer i 

organisasjoner har opplevd 
å ikke kunne delta i ferie-, 
fritids- og jobbreise fordi de 
ikke har fått tilfredsstillen-
de informasjon som gjør dem 
trygge på at de kan få trygge 
og gode opplevelser.

– Det er mange reiselivs- og 
opplevelsesbedrifter som har 
god tilgjengelighet og er godt 
tilrettelagt for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, 
men det kommuniseres ikke 
på nettsidene. Det vil da være 
godt bevarte «hemmelighe-
ter» for alle som har behov 
for god tilgjengelighet og 
tilrettelegging, for å kunne 
planlegge og delta på reiser 
i ferie, fritid og jobb, sier 
Torhild J. Solbakken i Norsk 
Turistutvikling.

Folk med astma og allergi ønsker  
mer info fra reiselivet
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NAAF-LOTTERIET

– For å gi våre medlemmer en 
sjanse til å være blant de før-
ste som vinner, tilbyr vi hver 
vår en loddpakke, 12 lodd for 
prisen av 10. Alle medlemmer 
av Norges Astma- og Aller-
giforbund, bortsett fra dem 
som har reservert seg, mottar 
denne pakken i posten, sier 
ansvarlig for lotteriet, assis-
terende generalsekretær Bo 
Gleditsch. 

Å kjøpe lodd er en flott 
måte å støtte astma- og aller-

gisaken på. Overskuddet fra 
Astma- og Allergilotteriet går 
til forebyggende helsearbeid 
og bedre behandlingsmu-
ligheter. Til arbeidet med å 
bremse den økende forekom-
sten av astma og allergier og 
sørge for at 
alle som har 
sykdommene 
lever best mu-
lig med dem.

NAAF minner 
om at det selv-

sagt er helt frivillig å kjøpe 
loddene  
i medlemsutsendelsen. Hvis 
du ikke vil ha loddene, er det 
bare å returnere dem i den 
ferdigfrankerte returkon-

volutten som følger med.  
Eller man kan reservere seg 
på forhånd ved å kontakte  
medlem@naaf.no. 

Vinn Syden-reiser  
eller 200 000 kroner!
Med det nye året kommer nye muligheter til å vinne i Astma- og Allergilotteriet.  
I tillegg til mange spennende småpremier kan du vinne reiser og opphold på Valle 
Marina på Gran Canaria, eller du kan stikke av med den store pengepremien på 
hele 200 000 kroner.

GODT NYTT ÅR OG GOD VINNER-LYKKE!

XPRESSION

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Oppdag den nye generation av miljøsmarte gulv fra Upofloor.
Fri for PVC, mykgørere, phthalater og halogener.

ZERO

The future of flooring
www.ehrenborg.se

Upofloor

Upofloor
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NAAF-NYTT

Nisser og småtroll i Drammen
Norges Astma- og  
Allergiforbund Drammen 
og omegn Lokallag ar-
rangerte juletrefest med 
mange glade deltakere. 
Alle fikk allergivennlige 
og halal-pølser før et 
stort nisseorkester spilte. 
Barna fikk prøve seg på 
forskjellige leker og gang 
rundt juletreet før den 
parfymefrie nissen kom 
med allergivennlige  
godteposer til alle barna.

DRAMMEN

På Skype om inneklima

NAAF Region Østfold inviterte 
til et åpent gratis møte om 
inneklima for voksne den 
16. november på Inspiria i 
Sarpsborg. Programmet var 
del av en kombikveld der 
barna fikk matlagingskurs 
om allergitrygg mat, med 
ordentlig kokk, mens voksne 
fikk ekspertoppdatering på 
inneklima. Med oss hadde vi 
en av Norges fremste ekspert 
på inneklima, Kai Gustavsen i 
Astma- og Allergiforbundet. 

Han gjennomgikk inneklima-
problematikk, praktiske tips 
deltakerne kan bruke selv 
eller overfor skole, barnehage 
og hjemme. Undervisningen 
foregikk på Skype, mens ivrige 
og engasjerte tilhørere deltok 
med mange spørsmål. Dette 
var en god måte å få gjen-
nomført et kurs på!

Mona Marthinussen,  
regionssekretær  

NAAF Region Østfold.

Ivrige. Kai Gustavsen, fagsjef i NAAF holdt foredrag via Skype om inne-
klima for kursdeltakere i Sarpsborg.  Ingvild Areklett Mørdre og Anne 
Lisbeth Syvertsen hadde mye å spørre om. Foto: Mona Marthinussen 

SARPSBORG

Utfordrende aktivitetsdag
Takk til alle deltagerne som 
turte å utfordre seg selv i 
klatreveggen på Tyrili i Lille- 
hammer 20. november 2016. 
En spennende aktivitets-
dag i regi av NAAF Region 
Oppland. Vi planlegger også i 
2017 aktivitetsdager for våre 

medlemmer. Følg med! Ak-
tivitetsdagen i klatreveggen 
2016 ble støttet med midler 
fra Extrastiftelsen. 

Tove Kristin Løkken, NAAF 
Region Oppland

LILLEHAMMER

100 % UORGANISK 
PORebetONG

eNKeL PROSjeKteRING 
OG OPPFØReLSe

U-VeRDI 0,11 
– beHAGeLIG INNeKLIMA

ØKONOMISK 
LØSNING

m
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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

EnergyMation AS
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Oline heidra med Fortjenstmedalje -fjordingen.no - Nyhende frå Stryn

http://www.fjordingen.no/frapapir/2016/12/26/Oline-heidra-med-Fortjenstmedalje-13980687.ece[18.01.2017 12.59.21]

Fest: Måndag 2. juledag kunne Oline Løvlid ta imot Kongens Fortjenstmedalje i Honndalshallen. Ordførar Stig Olav Lødemel stod for

overrekkinga og mange frå bygda hadde møtt fram for å heidre Løvlid og delta på kakefesten. FOTO: BENGT FLATEN

Oline heidra med

Fortjenstmedalje
Oline Løvlid frå Hornindal er tildelt Kongens Fortjenstmedalje. 2. juledag var

det overrekking i Honndalshallen.

HORNINDAL

NAAF-NYTT

Nestleder og folkemusiker hedret 
med Kongens fortjenstmedalje

Oline Løvlid, nestleder Norges 
Astma- og Allergiforbund 
Nordfjord Lokallag er ikke 
bare kjent for sin allergivenn-
lige bakekunst og sitt engasje-
ment for astma- og allergi-
saken. I desember i 2016 ble 
hun tildelt Kongens fortjents-
medalje for sin innsats for 
folkemusikken i Hornindal.

Oline Løvlid har vunnet 
flere landstevlinger som 
folkemusiker og har gjort 
mye for å videreføre de 
gamle sangtradisjonene i sin 
hjembygd Hornindal. Hun har 
i tillegg engasjert seg aktivt i 
frivillig arbeid for mange ulike 
lokallag og organisasjoner i 
Sogn og Fjordane.  

Løvlid sier til avisen Fjor-
dingen at hun ser på utmer-
kelsen som en honnør til det 
frivillig arbeidet og uttaler:

Faksimile fra «Fjordingen». 
«Det er mykje snakk om ret-
tar i eit samfunn, men å ha 
plikter meiner eg er den stør-
ste retten vi har. Det betyr at 
samfunnet har bruk for ein».

Andre juledag i 2016 stilte 
over hundre bygdefolk opp i 
Honndalshallen for å hedre 
prisvinneren. Ordfører i Hor-
nindal kommune, Stig Olav 
Lødemel stod for selve over-
rekkelsen av medaljen.

– Oline har mange interes-
ser og heldigvis for oss i Nord-
fjord lokallag er Astma- og 
Allergiforbundet en av disse 
interessene, sier Geir Liavåg 
Strand, leder i Nordfjord 
Lokallag.

Norges Astma- og Allergi-
forbund gratulerer!

Glad vinner av ny sykkel

Jonas Nordli Brynjulvs-
rud var en av de heldige 
vinnerne av en Mérida-
sykkel etter at han svare 
riktig på alle spørsmålene 
på astmaquizen under 
prosjektet «På hjul med 
astma».  Prosjektet har 
vært representert på ulike 
arrangement Norge rundt 
sist sommer og høst for 
å oppfordre og motivere 

kronisk lungesyke til fysisk 
aktivitet. 

Jonas ble kontakte før 
jul og var enormt glad for 
å vinne denne fine syk-
kelen, etter at han hadde 
tatt astmaquizen på Ska-
gerak fotballcup i Agder 
da «På hjul med astma» 
besøkte arrangementet 
21. august. Prosjektet ble 
støttet av Exstrastiftelsen.

AGDER

GLÅMDAL

Ga bort kunstige julestjerner
Norges Astma- og Allergifor-
bund  Glåmdal Lokallag ga 
bort kunstige julestjerner til 
Hov Bofelleskap.

Hvert år deler lokallaget 
bort kunstige julestjerner.

De som mottok de kun-
stige blomstene, var meget 
takknemlige for den flotte 
erstatningen.

Ros for allergi-
vennlig pynting
Hotellet Scandic Elgstua får 
ros av Astma- og Allergifor-
bundet for måten de pyntet til 
jul på. De har tidligere mottatt 
brosjyren «Frisk jul», og virke-
lig tatt lærdom av denne. 
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Slik svarer du:

Løsningen på kryssordet i AA nr 5 2016 finner du på side 58.

Svarfrist: 27. mars 2017

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!
Deilig 

sherpapledd og 
thermokopp

KRYSSORD
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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: 94 87 21 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 9-15
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: region.agder@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/agder 

▪ REGION HEDMARK
Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad, 2405, Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3, 
Borgheim 2, 2405 Elverum
Epost: 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
Epost: 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
Epost: 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: 
Telefon: 91 91 64 10. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
Adresse: Markveien 14, PB 1165, 9504 Alta
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen. 
Epost: 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. 
Epost: anna.cecilie.jentoft@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/nordland

▪ REGION OPPLAND
Telefon: 95 84 51 43
Kontortid: De fleste ukedager, kl. 9–15
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
Adresse: Sørskogbygdveien 930, 2412 
Sørskogbygda 
Epost: 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
Epost: aase@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

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

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD
Telefon: 32 83 69 10 / 48 15 12 94
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker, 
mandag og onsdag i oddetallsuker.
Regionssekretær: Mona H. Larsen,  
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
Epost: mona.larsen@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00 / 90 81 83 95
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
Epost: region.ostafjells@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells 

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD
Telefon: 33 06 39 50 / 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: 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. 
Epost: 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
Epost: 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
Epost: naaf@naaf.no
Nettside: www.naaf.no

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

Ønsker du info fra din region? Send en 
mail til kontoret du tilhører, så legger 
de deg inn i mailinglisten.
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/grasrotandelen. 

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

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

Region Midt

Region Oppland

Region Vest

Region Østafjells

Region Oslo og 
Akerhus

Region Nord

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. 

Har du lyst til å være aktiv for 

NAAF, enten som bruker-

representant i en lokalforening, 

som frivillig på stand eller andre 

aktiviteter? Ta kontakt med 

regionskontoret, vi trenger DEG!

Region Adger

Region Hedmark

Bli med til 
Valle Marina! 
Se mer under 

kategorien 
«Region Vest»

facebook.com/naafmidt
FRITIDSAKTIVITETER:
Møre og Romsdal: Skigruppen i 
Skodje er åpen for alle interesserte 
og er et lavterskeltilbud som alle kan 
være med på, uavhengig av alder 
og funksjonsnivå. Skigruppen møtes 
cirka en gang per uke for å gå på 
langrennsski i lett terreng (flat løype). 
Ta kontakt med skiinstruktør Jarle 
Ekroll om du ønsker å delta. Epost: 
jarleekroll@gmail.com eller tlf: 97 72 
56 78. Mer informasjon: www.naaf.
no/skigrupper
Møre og Romsdal: Tai Chi-gruppen i 
Ørsta/Volda er åpen for alle interes-
serte. For mer informasjon eller 
påmelding, ta kontakt med Lisbeth 
Svendsen Søvik. Epost: soevikl@hot-
mail.com eller tlf: 93 04 19 64. Mer 
informasjon: www.naaf.no/taichi 
Møre og Romsdal: Det blir arrangert 
klatrekveld i Ålesund (Sparebanken 
Møre Arena) i løpet av våren. Følg 
med på http://www.naaf.no/klatre-
kvelder for oppdatert informasjon.
KURS:
Midt: Samling og kurs for likepersoner 
og brukermedvirkere 17. – 19. mars 
på Dombås Hotell. For informasjon og 

facebook.com/naafoppland
FRITIDSAKTIVITETER:
Lillehammer: Klatrekveld på 
Tyrili, som har en av landets beste 
innendørs klatreanlegg. Følg med, 
informasjon kommer på epost/posten 
til medlemmer. 
INFORMASJON:
Gausdal: Informasjonsmøte og stand 
på Granheim Lungesykehus, kl. 
16.30 – 17.30 første mandagen hver 
måned. 6. mars og 3. april. 
Lillehammer: Du treffer oss på Bru-
kerkontoret på Lillehammer Sykehus 
(vis a vis Narvesen) den første manda-
gen hver måned: 6. mars og 3. april. 
ÅRSMØTER:
NAAF Vest Oppland Lokallag: Onsdag 
22. februar klokken 19.00. Sted: Bjør-
nen, Gamlevegen 4, 2879 Odnes. Vest 
Oppland dekker distriktet: Gjøvik, 
Hadeland og Valdres.
NAAF Lillehammer og omegn Lokal-
lag: Mandag 27. februar klokken 
19.00. Sted: Marché Lillehammer, E6/
Korgvn 37, 2919 Lillehammer.  Lokal-
laget dekker distriktet Lillehammer og 
Gudbrandsdalen. Alle medlemmer øn-
skes varmt og hjertelig velkommen til 
årsmøte. Bli med du også, det er der 
viktige beslutninger i din forening tas. 

facebook.com/naafosloogakershus
MEDLEMSMØTER:
Groruddalen: Formiddagstreffen kl. 
13.00 – 15:30 Mandag 13. februar 
og 20. mars. Martin Strandlisvei 9. 
Les mer: www.gaaf.no/aktiviteter/
arrangementer/. Kontakt tlf. 92 82 50 
01, eller info@gaaf.no, eller Magnhild 
Oppegård 92 83 47 77.
TRIM:
Øvre Romerike: Trening for personer 
med astma eller kols i Råholt Bad 
tirsdag kl. 11 – 12 og torsdag kl. 09 – 
10 under ledelse av instruktør. Ring 
Solveig på tlf: 41 69 14 90.
SVØMMING:
Øvre Romerike: Svømming hver 
lørdag kl. 12 – 13 i svømmehallen på 
Gjestad for barn og barnefamilier (ikke 
i skolens jule- påske- og sommerferie). 
Påmelding via SMS på 41 69 14 90 før 
lørdag kl. 10.00. Medlemspris: voksne 
kr 40, barn kr 20. Husk badehette.
Nedre Romerike: Svømmetilbud for 
medlemmer i terapibassenget på Sør-
vald Sykehjem mandag og fredag kl. 
16 – 20. Spørsmål og ønsker sendes til 
stale.hansen@getmail.no.
ÅRSMØTER: 
NAAF Groruddalen Lokallag: 20. 
februar kl. 18.00, Brobekkveien  
53, 0598 Oslo.
NAAF Nedre Romerike Storlag: 20. 
februar kl 18.00, Ahus, utenfor hoved-
inngangen.
NAAF Oslo Lokallag: 13. februar  
kl. 19.00. St. Olavs gate 25, 7. etasje.

facebook.com/naafvest
MEDLEMSTUR:
Hele landet: Valle Marina, 30. august 
– 13. september 2017. Åpent for 
medlemmer fra hele landet.
Vest: Medlemshelg, Stemnestaden 
leirsted 10 – 12. november. 
SVØMMING:
Bergen: Gratis svømming for medlem-
mer to ganger pr måned (gjelder for 
alle svømmehallene samlet). Følgende 
svømmehaller kan benyttes: Askøy  

facebook.com/naafostafjells
GÅTURER OG TRIM:
NAAF Drammen og omegn: Det er 
firmaavtale med Akropolis trenings-
senter om trening for medlemmer. 
Må vise medlemskort fra NAAF. Pris kr 
399 per måned (egentrening). Trening 
med egen instruktør for NAAF-med-
lemmer med astma og kols fortsetter 
på Akropolis mandag og torsdag kl. 
12.00 – 14.00. Egenandel kr 499 per 
måned. (Lokallaget sponser hvert 
medlem med kr 50 per måned.)

facebook.com/naafnord
FRITIDSAKTIVITETER: 
Alta: Medlemmer får 25% rabatt på 
medlemskontingent hos Alta Golf-
klubb. For å oppnå rabatten må kvit-
tering på kontingenten sendes NAAF 
Alta Lokallag, PB 1165, 9504 Alta. 
Oppgi kontonummer for refusjon.
Alta: Sarves Alta Alpinsenter, med-
lemmer får 10% rabatt på dagskort og 
25% rabatt på sesongkort.
Harstad: Gjennomfører faste aktivite-
ter som klatring, bowling samt bading 
i Grottebadet, følg oss på Facebook: 
facebook.com/HarstadOgOmengStor-
lagAvNaaf
Sør-Varanger: Sandnesbakken, kort lig-
gende til bruk til medlemmer (gratis).
SVØMMING:
Alta: Medlemmer får 50% rabatt på 
timer i Alta Helsebad. Medlemskort 
med kvittering må fremvises. Kontakt 
Nelly Halvorsen, tlf: 91 72 66 28.
Bardufoss: Familiesvømming i Polar-
badet første søndag i hver måned. 
Kontaktperson: Maja Utmo, tlf.: 99 41 
31 58, epost: maja_k89@hotmail.com 
eller Svein Myrlund, tlf.: 99 10 90 90, 
epost: smyrl@online.no
Hammerfest: Medlemmer får 50% 
rabatt på klippekort som kan benyt-
tes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen og 

facebook.com/naafhedmark
INFORMASJON:
NAAF Glåmdal Lokallag: Ønsker 
berørte og pårørende velkommen til å 
besøke Brukerkontoret på Sykehuset 
Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson 
er å treffe 9. februar og 9. mars fra 
kl.17.00 – 19.00. Her har du mulighet 
til å få informasjon, brosjyrer og treffe 
noen som forstår det du snakker om. 
ÅRSMØTER
NAAF Ringsaker Storlag: Årsmøte 15. 
februar i kantina i Kommune bygget, 
Brumunddal, kl. 18.00.
NAAF Elverum og omegn Lokallag: 
Årsmøte 23. februar.

FRITIDSAKTIVITETER:
Agder: Det planlegges matkurs i vår. 
Dato og nærmere info annonseres 
på Facebook NAAF region Agder og 
www.naaf.no/agder.
INFORMASJON:
Har du lyst til å være med å bidra 
med ideer eller din tid er du hjertelig 
velkommen til å ta kontakt.
SVØMMING:
Kvinesdal: Basseng Kvinesdal onsda-
ger fra kl. 18.00 – 20.00. Mer info på 
tlf. 97 07 87 97. 
TRIM:
Kristiansand: Det startes opp gå-
gruppe i Baneheia i løpet av våren. 

påmelding se www.naaf.no/midt eller 
ta kontakt på epost region.midt@
naaf.no eller telefon 92 28 71 46.
Midt: Familieseminar på Dombås 
Hotell 15. – 17. september. Finn mer 
informasjon og påmelding på 
www.naaf.no/familieseminar2017 
eller kontakt på epost region.midt@
naaf.no eller telefon 92 28 71 46.
ÅRSMØTER:
Sør-Trøndelag: Årsmøte 13. februar 
kl. 18.00 ved Sandmoen kro, Trond-
heim. For mer informasjon se 
www.naaf.no/arsmote2017 
Møre og Romsdal: Årsmøte 28. fe-
bruar på NAAFs kontor i Ålesund. Mer 
info: www.naaf.no/arsmote2017 
Midt: Årsmøte 18. mars på Dombås 
Hotell. For mer informasjon se 
www.naaf.no/arsmote2017 

Breidablikkhallen. Kortene kjøpes i 
Sanitetsbadet.
Kåfjord: Svømmetrening i Birtavarre 
Røde Kors-bassenget offentliggjøres 
på Facebook: Nord-Troms Storlag av 
NAAF. 
Sør-Varanger: Medlemmer kan be-
nytte kort i Barentsbadet (gratis). Mer 
info: Toril Synøve Millehaugen, tlf: 40 
87 94 17, epost: naafsv@hotmail.com
TRIM: 
Porsanger: Vinteråpne løyper:  
Porsvannshøyden og Langporsvanns- 
høyden.

NAAF Solør Lokallag: Årsmøte 28. 
februar.
NAAF Glåmdal Lokallag: Årsmøte 
16. februar på Langelandshjemmet, 
Kongsvinger, Kl. 18.30.

terapibasseng, Askøyhallen, Stemne-
myren, Åstveithallen, Slåtthaughallen.
Dalane: Gratis bading/trening for 
medlemmer. Onsdager fra kl.17.00 
– 18.00 i varmtvannsbassenget på 
Slettebø.
Norheimsund: Trening i varmt bas-
seng i mandager fra oktober til april. 
Fysioterapeut tilpasser programmet 
til deltakerne. Mer info og påmelding: 
Marit Heidi Seim, 91 59 85 82 eller 
maritheidi@gmail.com
Stord: Badekurs på Rehabiliterings-
senteret på Stord, onsdager kl. 
20.30–21. Kontaktperson: Laila Sten-
sletten, tlf:992 30 101, epost: laila.
stensletten@sklbb.no
Voss: Extraprosjektet «Plask, tur og 
trivsel». Trening med fysioterapeut på 
Hagahaugen, torsdager fra kl. 18 – 19. 
Oppstart 26. februar. Begrenset antall 
plasser. Kontakt regionssekretær på 
region.vest@naaf.no.
TRIM:
Stord, Kvinnherad, Voss, Stavanger, 
Sandnes: Trim/turgrupper Kontakt 
regionssekretær på region.vest@
naaf.no
Bergen: Extraprosjektet «Den glade 
vandrer». Tur annenhver uke, turene 
starter kl.18.00. Turene vil bli an-
nonsert på Facebook under Bergen og 
omegn Astma- og Allergiforening.
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Vaskepulver!
Vaskemiddel til 
ull og silke! Tøymykner!

EFFEKT FRI
Tøymykner 750 mlEFFEKT FRI

Vaskemiddel til ull/silke
750 ml

EFFEKT FRI
Vaskepulver 1,15 kg

14904990

2990

KUNKUN

KUN

WWW.EUROPRIS.NO

Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan bli fort utsolgt.

K A
S K R Å G R U N N
U L I K T I L D E
N U P R A S M U S

O N D S K A P V
R O M T A L E R

V E K K E D O Ø
T A I J A G A V S A

N A B O S N E V N O E O H M P
F I L A T E L I T R I A D E U Å R
T E L L U S T R E G S E L O T I
N B A E G A R E I P I S E T E

J E S U S B A L S A L P O B E
O P L O G E K S F E S T L I G

S A M B O E R A L T A N E N R I T E
S L I N D D I S I G T N I O

K E E N N E D O V E R P E S S A R
T N Å E L I M I N E R E T A G G

R E G A L E T E K S V M A I
A B U E S S B Å E Y O K O H A M A

A B O R O V E R T A L L K A R E
I R R S N U T E T E T S N I N G
S I N K E N O N E T T A L E T A
S K A R C D N M O A K Y R A S S
E K T E R E G G U M Ø K S N A T

Her	finner	du	de	
riktige	ordene	fra	

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

Vinner av kryssord AA4 2016: Svein Larsen, Eidsvoll
Gratulerer,	premien	kommer	i	posten!

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA5

Region Østfold
facebook.com/naafostfold
FRITIDSAKTIVITETER:
Østfold: Klatredag på Grensen. Aktivi-
tetsdag med fart og spenning for barn 
i alderen 6 – 15 år som har astma/
allergi i løpet av våren 2017. For info, 
kontakt regionssekretær, Mona L. 
Marthinussen, telefon: 92 27 82 20 
eller epost: monam@naaf.no / region.
ostfold@naaf.no. Arrangementet blir 
annonsert på Facebook.
Østfold: Extraprosjekt «Dette er jeg 
sikkert god til». Har du astma eller 
allergi og er i alderen 8 –12 år? Vil 

Drammen: Ny gruppe for trening 
med kols og astma. Denne gruppen 
vil gå parallelt, men vi begynner på et 
svært lavt nivå etter nyttår. Gruppa 
får egen instruktør på spinningsykkel 
og styrketrening i gymsal. Egenan-
del kr 499 per måned. (Lokallaget 
sponser hvert medlem med kr 50 per 
måned.) Kontakt Wenche Stustad, 
tlf: 90 53 64 68.  
Horten og omegn: Treningsgruppe 
for voksne med astma eller kols ved 
Borre Treningssenter. Har du rekvisi-
sjon fra lege koster det kr 130 per 
måned. Foreningen vil sponse noe av 
egenandelen. Henvendelse til Anna 
M. Lysvoll, Borre, tlf. 95 89 97 55.
Tønsberg og omegn: Treningsgruppe 
for voksne med lungelidelser på Activ 
Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70. 
Sandefjord: Treningsgrupper for 
lungesyke på Hvidtgården v/fysiote-
rapeut Stig Eidhamar. Torsdager kl. 
10.00 – 11.00 og kl. 11.00 – 12.00. 
Tirsdager kl. 12.00 – 13.00. Henven-
delser til Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis 
hvis du har rekvisisjon fra lege. 
Sandefjord: Helseparken. Medlem-
mer av SAAF får rabatt på trening.
Østafjells: Vi tilbyr våre medlemmer 
i barnegruppen å delta på turlagets 
turer. Tilbud for barn i alle aldersgrup-
per. Å være ute i naturen og bevege 
seg er bra for lungesyke. Pris kr 100 
per år i medlemskontingent. Da kan 
man delta på arrangementene.
KURS:
Østafjells: Kurshelg om astma, allergi, 
eksem, kols og rettigheter på Quality 
Grand hotell Kongsberg 10. – 12. 
mars 2017. Mens foredrag pågår, blir 
barna aktivisert i tilrettelagt lekerom 
og ungdommene er i slalombakkene. 
Medlemstilbud: Alt gratis for barn, 
voksne betaler kr 1250. Sjekk mulig-
het for eventuelle ledige plasser.
Tønsberg: Kurs om kols på sykehuset 
i Tønsberg. Kurset går over 6 uker, 2 
dager i uka kl 12.00 – 15.00. Det er 
løpende påmelding, og sykehuset øn-
sker at du skal få starte opp på reha-
bilitering så kort tid som mulig etter 
at henvisning er sendt fra fastlegen. 
Ring tlf: 33 34 27 00 for mer info.
Skien sykehus: Kurs om astma hos 
voksne på våren 2017. Kurset går 
over 2 dager á 2 timer på sykehuset i 
Skien. Ta kontakt for mer info.
MEDLEMSMØTER:
NAAF Drammen og omegn Lokallag: 

Første lørdag i måneden er det kafé- 
treff kl. 12.00 på East Lake restaurant 
i Drammen. En representant fra styret 
er med på disse treffene. Henven-
delse til Wenche Stustad, telefon: 
90 53 64 68.
NAAF Drammen og omegn Lokallag: 
Foreldre- og barntreff. Guppe med 
foreldre med barn som har astma/
allergi/eksem møtes på Ytterkollen 
Grendehus siste lørdag i måneden 
kl. 12.00. For nærmere informasjon 
og påmelding, kontakt Cathrine 
Finnebraaten, mobil 48 12 95 00, 
catyn85@hotmail.com.
NAAF Tønsberg og omegn Lokallag: 
Hyggemøte 16. mars og 20. april kl. 
13.00 på Midtløkken. 
NAAF Sandefjord Lokallag: 24. mars 
kl. 19.00 Operaforestilling i Hjernes 
Kulturhus med sponsede billetter 
for medlemmer kr 200. Påmelding 
snarest tlf. 99 26 13 58. Felles middag 
kl. 16.30 på Chili for de som ønsker. 
SVØMMING:
Østafjells: Bading på Quality Resort 
Skjærgården, Langesund for alle 
NAAF-medlemmer i Norge. 3,5 time 
for barn, 3–15 år kr. 85. Voksne kr 
105. Ta med medlemskort. Det holder 
at én i familien er medlem, så blir det 
rabatt for alle.
Larvik og omegn: Svømming i varmt-
vannsbassenget på Kysthospitalet i 
Stavern hver onsdag kl. 19. – 20.  Det 
er bare å møte opp, medlemmer 
betaler halv pris. Gratis for barn. 
Følger skolens ferier. Tlf: Eileen 
Halvorsen 33 18 42 08.
Sandefjord: Gratis bading for alle 
medlemmer i varmtvannsbasseng, og 
anledning til bruk av vanlig basseng 
i Svømmehallen i Bugården hver 
tirsdag kl. 14.30 – 16.00. Påmelding 
til leder Eldbjørg Steensma tlf: 
33 47 29 29.
Drammen og omegn: Trening i bas-
seng i Drammensbadet for medlem-
mer på tirsdag, onsdag og fredag i 
samarbeid med Drammen og omegn 
revmatikerforening. Ta kontakt med 
Wenche Stustad : mob. 905 36 468.
ÅRSMØTER:
NAAF Drammen og omegn Lokallag: 
16. februar 2017 kl. 18.30 i kantina 
på Vardar.
NAAF Ringerike og Jevnaker Lokal- 
lag: 7. februar kl. 18.30 på FFO-huset 
i Hønefoss.
NAAF Telemark Storlag: 27. februar kl. 

19.00, kontoret i Blekebakkvn. 1, Skien.
NAAF Tønsberg Lokallag: 15. februar 
kl. 19.00 på Midtløkken.
NAAF Larvik og omegn Lokallag: 
7. februar kl. 18.00 på Bøkeskogen 
Eldresenter.
NAAF Sandefjord Lokallag: 8. februar 
kl. 18.30 på Forsmannsenteret. 
NAAF Horten og omegn Lokallag: 16. 
februar kl. 18.00, Holmestrand hotell.
NAAF Nordre Vestfold Lokallag: 
16. februar kl. 18.00, Holmestrand 
hotell.
NAAF Hallingdal Lokallag: 16. februar 
kl. 16.00, Ål bu- og behandlingssenter.

du delta på mange spennende og 
morsomme aktiviteter i 2017? Da bør 
du ta kontakt med regionssekretær 
Mona L. Marthinussen, telefon: 92 27 
82 20 eller på epost: monam@naaf.
no / region.ostfold@naaf.no. Alle akti-
vitetene blir annonsert på Facebook.
KURS:
Østfold: Likepersonkurs og NAAF 
miniskole for styremedlemmer, 
likepersoner som ble utdannet for 
lenge siden, alle som ønsker å stå på 
stand og gjøre en jobb for NAAF og de 
som har tid til å sette av noen timer til 
nyttig, frivillig arbeid. 
Østfold: Brukerrepresentantkurs/
innføring i modulbasert opplæring 
for brukerrepresentanter. For info, 
kontakt regionssekretær, Mona L. 
Marthinussen, telefon: 92 27 82 20 
eller på epost: monam@naaf.no / re-
gion.ostfold@naaf.no. Arrangementet 
blir annonserr på Facebook.
ÅRSMØTER:
Østfold: 30. mars, kl. 19.00 på Lande 
Bosenter i Sarpsborg. Enkel servering. 
For mer info, kontakt regionssekretær, 
Mona L. Marthinussen, telefon: 92 27 
82 20 eller på epost: monam@naaf.
no / region.ostfold@naaf.no.



  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:


