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Sigrun (15) satser på ski:

Mange unge jenter
får pustebesvær

Testserien: Kostprovokasjon
Frisør fikk jobben
tilbake med nye produkter

IKKE
GÅ
TOM
GÅR DU PÅ FASTE MEDISINER?
Oppretter du et abonnement, vil apoteket alltid ha medisinene dine klare når du trenger det.
Medisinene forhåndsbestilles og gjøres i stand til avtalt tidspunkt. Når det er tid for ny levering,
gir vi deg beskjed via sms, e-post eller telefon om at medisinene kan hentes hos Apotek 1.
Noen medisiner kan også leveres på døren eller hentes på posten, hvis du ønsker det. Vi sender deg
påminnelse når du trenger å fornye resepten.
Alt du trenger å gjøre for å opprette et abonnement, er å be om dette neste
gang du er på Apotek 1. Med abonnement sparer du tid og slipper å gå tom.
Det koster ingenting å opprette abonnement og du kan når som helst melde
deg av. Les mer på apotek1.no/abonnement
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FOR SENSITIV HUD
Hudpleieserien Dermica Sensitiv er spesielt utviklet for å
beskytte og ta vare på huden din med trygge, gode ingredienser.
uten parfyme | uten parabener | uten fargestoffer

Dermica Sensitiv får du kun hos

LEDER

Nytt yrkesliv med nye produkter
Frisøryrket er ett av de mest utsatte yrkene når det kommer til
astma, allergi og eksem. Kjemiske produkter, sterke dufter og
hendene i vann mange ganger i løpet av arbeidsdagen, gjør at
mange frisører må gi opp yrkeslivet i ung alder.
Sånn kunne det også gått for Jannicke Eideng Nyvoll fra Alta
i Finnmark. Helt fra hun var liten hadde hun drømt om å bli
frisør, men etter noen år med klipping, farging og permanent
utviklet hun kontakteksem. Hun ble derfor tvunget til å slutte i
drømmejobben og gå inn på en annen yrkesvei.
Men det var likevel frisør hun helst ønsket å være. Jannicke
undersøkte om det fantes andre frisørprodukter som ikke ville
gi eksemplager. Og nå er hun tilbake på jobb som frisør i Altas
eneste eco-salong. Både frisøren og kundene gleder seg!
I vår serie der vi tar et nøyere blikk på ulike tester og
diagnostisering, har vi denne gang kommet til kostprovokasjon.
Dette brukes for å påvise eller utelukke matallergi. For Tobias
Fremmerlid fra Grimstad fikk kostprovokasjonen ved Regionalt
senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) på Oslo
universitetssykehus en lykkelig utgang. Det viste seg nemlig at
han kunne spise tunfisk uten å få reaksjoner.
Tobias har hatt astma, allergier og atopisk eksem siden han
var baby, og har hele livet holdt seg unna blant annet fisk og
skalldyr. Men etter å ha testet seg hos RAAO har han fått vite
at han faktisk kan spise både reker, krabber og makrell. Det har
mye å si for en sørlending som er glad i å fiske.

Et tidsskrift for medlemmer
i Astma- og Allergiforbundet.
Opplag: 11.000

Oppfordringen fra meg er derfor at alle som mistenker at de
har en matallergi, oppsøker lege og får gjort en grundig test.
Det kan være både slitsomt og sosialt hemmende å leve med
strenge kostholdsrestriksjoner. Det er også langt bedre å vite
sikkert hva du tåler og ikke i stedet for å leve med en konstant
frykt for å få i deg noe du ikke tåler.
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Redaktør
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Suksess med saks. Hun var borte fra saksene sine
i tre lange år, men ammoniakkfrie produkter var med
på å gi Jannicke Eideng Nyvoll frisøryrket tilbake.
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KONTAKTALLERGI

Fant tilbake til saksene
Drømmejobben ga kontaktallergi, men nye produkter gjorde at saksene kom frem
igjen etter tre år. Nå er Jannicke Eideng Nyvoll (37) Altas eneste eco-frisør.
Tekst: Ann-Mari Gregersen Foto: Alf Ove Hansen

– Helt fra jeg var liten drømte
jeg om to ting: Å bli frisør,
samt eie et piano. I 2000 fikk
jeg fagbrev, og saksen og jeg
var ett. Hele identiteten min lå
i frisøryrket, forteller Jannicke
Eideng Nyvoll.

blant annet på en hudpleiesalong, men det var ikke det
samme. Jeg savnet yrket mitt,
og jeg vil gå så langt som å si
at jeg mistet en del av meg
selv, sier Jannicke Eideng
Nyvoll.

produkter som er uten PPD,
ammoniakk, resoricinol, parabener og parfyme. Sminken er
fra Nilens jord, uten parabener
og parfyme.

Kundene kommer. Det er blitt
januar når vi møter Jannicke
Kløe i ansiktet. Hun elsket å
Testet og testet. Da vikaEideng Nyvoll, og hun synes
farge håret på folk, gi dem en riatet gikk ut høsten 2016,
det er mer enn fantastisk å
ny stil og sende dem fornøyd
researchet hun resten av året være tilbake i yrket hun elsker.
ut av salongen hun jobbet
alternative frisørprodukter.
– Det var som å komme
for i Alta i Finnmark. Å være
Hva kunne hun teste ut, for
hjem! Banalt, men sant. Ordrefrisør betyr å konstant vaske
å se om en retur til drømmeboka er også full i lang tid
hår, blande hårfarger, bruke
yrket var mulig?
fremover. Mange kommer til
voks og hårspray. De første
– En frisørvenninne sørpå
meg bare fordi jeg er en ecoårene gikk uten vansker. Men som lenge har jobbet med am- frisør, og det setter jeg pris på.
så begynte plagene å komme, moniakkfrie hårfarger, mente
Popup-salongen i Alta kan
smått om senn.
det kunne være noe for meg.
altså bli et permanent (!) sted.
– Det begynte med reakJeg testet mange produkter,
Jannicke Eideng Nyvoll har tatt
sjoner på dufter og dunster i
og to ting var sentralt. Kvalitet forholdsregler med et mosalongen. Jeg kunne ikke farge jeg kunne stå for, og at jeg
derne ventilasjonssystem, hun
hår uten at det ga et sterkt
tålte dem.
bruker hansker til alt foruten
ubehag og kløe i ansiktet. Å
Hun fant frem til et italiensk klipping og hun har lest seg
klippe med hansker var umumerke innen hårprodukter
opp på produsentens brukerlig. Så fortsatte det med veldig som virket lovende, og et
veiledning i kjemi som følger
tørr hud på fingrene. Jeg
dansk make up-merke. Mai
med produktene. Det er likevel
vasket jo hendene 20 ganger
2017 åpnet Strå i Alta som en ikke lett å vite alt, enten en er
salongeier, ansatt eller driver
på jobben i løpet av en dag, og popup-salong, og med byens
det tørker ut huden, sier hun. eneste eco-frisør.
for seg selv.
Dette pågikk i nesten to år,
– En eco-frisør er ikke det
for tanken på å oppgi det hun samme som en økologisk
NAAFs råd. Biolog Kent Hart
elsket mest var ikke til å holde frisør, mer en miljøfrisør. Jeg
er fagsjef for biologi og kjemi i
ut. Svaret fra hudlegen var
er opptatt av alt fra hvilke pro- NAAF, og gir gode råd til frisøbrutalt, kort og kontant: Du
dukter jeg tar inn til hvordan
rer og kunder.
har kontaktallergi.
jeg sorterer søppel. Merkene
– Først og fremst er det
Svaret satte meg ut, men
mine er for sensitive og
viktig med god HMS: Still krav
jeg innså at jeg ikke kunne
allergiutsatte. Fra OWay har
til bedriftens tillitsvalgte, la
fortsette. I noen år jobbet jeg jeg sjampo, balsam og fargeverneombudet ha en verne-

runde én gang i året. Ledelsen
vet ikke alltid hva som skal
til for å holde folk friske.
Hart mener frisører selv også
må være bevisste på arbeidsformen sin.
– Det er mye vått arbeid, så
hendene må holdes tørre og
smøres. Slik holdes hudbarrieren i god stand. Velg en uparfymert krem, både av hensyn
til deg selv og kunder som kan
være sensitive eller reagere
på dufter.
Fuktige frisørhender er
dessuten mer sårbare for
kuttskader fra hår.
– Når du klipper i vått hår,
gnisser små hårstrå mot huden
din. Våt hud er generelt mer
følsom, og er det kjemikalierester igjen fra hårfargingen
får du dette på hendene. Da
er det lettere å utvikle håndeksem eller kontakt-allergi,
som er veldig vanlig i yrket. En
løsning kan være å klippe håret
før det farges, råder Hart.
Se opp for henna. Det brukes
gjerne allergifremkallende
stoffer i hårfargemidler.
– Vær bevisst hva du håndterer og hvordan beskytter du
deg. En felle mange går i, er at
de ikke er oppmerksomme på
at hansken bare beskytter en
viss tid.
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KONTAKTALLERGI

Tenk deg om. Kent Hart er
fagsjef for biologi og kjemi i NAAF.
Han råder frisørkunder til å spørre
mer om produktene som brukes,
samt spørre seg selv om de virkelig trenger å farge håret.

Sjekk gjennomtrengningstiden. Ikke tro at du kan gå
med hanskene hele tiden.
Etter hvert får du gjennomslag
på innsiden av det du vil beskytte deg mot fra utsiden.
Alle som har vært i Syden
og fått hennatatovering, bør
også være ekstra observante.
– Henna er et planteprodukt. I Middelhavsområdet
har en gjerne blandet i PPD
i vanlig henna for å raskere få

Identitet. Å være frisør er en del av identiteten til Jannicke Eideng Nyvoll. Hun har alltid elsket å klippe
og style folk.

hennafarge på huden, såkalt
svart henna. Vi advarer generelt mot å prøve svart henna
på ferie, da dosen du utsettes
for kan føre til at du utvikler
allergi senere. PPD er en av
stoffene som kan brukes

HÅRPLEIEPRODUKTER
ANBEFALT AV NAAF

Til hjemmebruk anbefaler Norges Astma- og Allergiforbund sjampo og balsam fra serien Jan Thomas Pure,
Neutral sjampo og balsam, sjampo til barn og baby,
samt Bamse Dusj/Sjampo 2 i 1.
8
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i hårfarging, og er sterkt
allergifremkallende. Er du ofte
i kontakt med hårfargekjemikalier som inneholder PPD,
er dette et stoff som gjør at
du kan utvikle kontaktallergi
over tid.
Må du farge håret? Kent Hart
mener vi bør tenke over hva vi
trenger av behandlinger.
– Jeg vil rett og slett si:
Vurder om du faktisk må farge
håret. Hvis svaret er ja og du
har problemer med hodebunnen, vent til hodebunnen er
friskere før du utsetter hår
og hodebunn for mer behandling, kjemikalier og hårpleieprodukter.
Spør også frisøren hva som
er i produktene, still krav.
– Som kunde er du prisgitt
det frisøren selger, og all
respekt til frisører, men det
er ikke sikkert de vet nok om
helseeffekten av produktene.
Jannicke Eideng Nyvoll var
klar over mange av rådene fra
Kent Hart, men noe overrasket
likevel.
– Jeg har aldri tenkt over at

hansker har ulik levetid, så det
skal jeg være mer obs på.
PS: Å eie et piano var den andre barnedrømmen til Jannicke
Eideng Nyvoll. Hva skjedde?
– Som voksen kjøpte jeg meg
et piano, og nå spiller både
døtrene mine og jeg! n

Vått miljø. Frisører vasker hendene hele dagen. Det førte til tørr
hud og såre hender for Jannicke
Eideng Nyvoll. Bruk av hansker er
viktig, samt å smøre huden ofte.

Tyntflytende
såpe uten
parfyme

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

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.

Anbefalt av

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018
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GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Nå kan du påvirke NAAFs fremtid
Nytt år. Nye muligheter. Nye tanker. Ny organisering av
NAAF?
Ja, du leser riktig. Men NB! Det står spørsmålstegn
bak «Ny organisering av NAAF».
Ingen vedtak er ennå fattet i denne saken. Dette er
utviklingsarbeid vedtatt av landsmøtet for snart fem år
siden, etter forslag fra NAAF Region Nord og NAAF Region
Vest. Saken er fremdeles under arbeid. Landsmøtet i 2016
vedtok fortsatt fullt fokus på dette prosjektet. Derfor
disse linjene fra meg.
Nå har du sjansen til å være med å bestemme hvordan
NAAF skal være organisert.
Saken skal opp til behandling på NAAFs neste landsmøte
i september 2019. Innen den tid skal mange tanker være
tenkt. Du inviteres til å dele dine tanker med oss.
Forbundsstyret har oppnevnt en prosjektgruppe som
arbeider med denne saken. Gruppen har vært i arbeid
i mange måneder. Prosjektgruppens medlemmer har
selvfølgelig tenkt mange tanker allerede. Disse tankene
deler de med oss. De er nedfelt i dokument og sendt ut til
NAAFs organisasjonsledd før årsmøtene i lokallag/ storlag
og regioner. Det er vår intensjon og vårt håp at denne saken
blir diskutert på nettopp årsmøtene rundt om i det ganske
NAAF-land.
Grip sjansen! Les dokumentet! Kom med dine innspill!
Nå har du en helt spesiell mulighet til å være med å forme
fremtidens NAAF.
Har du ikke sett dokumentet? Kontakt i så fall styret i ditt
lokallag eller ditt storlag eller din regionsekretær, så får du
selvsagt dette omgående.
Men du kan ikke tenke for lenge. NAAF må selvfølgelig
ha fremdrift i dette viktige arbeidet. 10. april er fristen for
denne rundens tilbakemeldinger for at regionlederne og
forbundsstyret skal få anledning til å ta innspillene med seg
inn i de drøftelser denne gruppen av ledende tillitsvalgte
skal ha i slutten av april.
Prosessen avsluttes imidlertid ikke i april. Det kommer
nye muligheter, nye runder, nye diskusjonsnotater som
sendes på høring. Disse notatene vil, når den tid kommer,
være basert på dokumentet som nå er på høring og kanskje
nettopp på dine innspill. Dette er medlemsdemokrati på sitt
beste, tenker jeg.

10
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I løpet av forsommeren 2019 skal prosjektgruppen legge
sin siste hånd på verket før overlevering til Forbundsstyret.
Så går saken sin gang med behandling i Forbundsstyret
og innstilling til Landsmøtet 2019.
Samfunnet er i konstant endring. Det er viktig
å understreke at det ikke er noe galt med dagens
organisasjonsmodell. Men den er kanskje ikke like
hensiktsmessig som den engang var, nettopp på grunn
av samfunnsendringene. Dette er ikke spesielt for NAAF.
Men det spesielle for NAAF er at vi nå har muligheten
til å få en organisasjonsmodell som forhåpentlig vil
sette oss i enda bedre stand til å løse organisasjonens
samfunnsoppdrag – lokalt, regionalt og på riksplan.
Organisasjonen er verktøyet vi trenger for å kunne løse
NAAFs oppgaver på best mulig vis. Verktøyet må være
tidsmessig. Kanskje nettopp du sitter på nøkkelen til dette
verktøyet?
Intet gjør seg selv. Derfor oppfordrer jeg deg til å gripe
muligheten og medvirke – nå!
Hjertelig velkommen! Vi gleder oss til å høre fra deg!

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær

Opptatt av inneklima?
-bruk vår helsevennlige maling

www.eggedosis.no

Ingen
skadelig
avdamping
Anbefalt av
NAAF!

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.

NYHET
Nå også i
glansgrad
30

www.gjoco.no
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INNEKLIMA

Kjøkkenvifte. Godt
avtrekk på kjøkkenet når
du lager mat er avgjørende
for et godt inneklima. Du
kan gjerne la kjøkkenvifta
stå på døgnet rundt hvis du
ikke har annet ventilasjonsanlegg.

Tips til en sunn vinterbolig
Om vinteren tilbringer vi veldig mye av tiden innendørs – og det byr på utfordringer for inneklimaet. Her er noen tips til hvordan du kan få et godt inneklima
i bolig vinterstid.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

HVORDAN LUFTE RIKTIG?
Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensinger i luften
som for eksempel støvpartikler, avgassinger og fuktighet og
tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse.
I nyere boliger er det som regel ventilasjonsanlegg som
skifter ut luft kontinuerlig. Hvis du har ventilasjonsanlegg er
det viktig at du bruker dette, og følger opp med vedlikeholdet
som er beskrevet i brukerveiledningen. Regelmessig renhold
og skifting av filter til ventilasjonsanlegg er viktig – luftfilter
bør skiftes i hvert fall én gang i året.
Dersom du ikke har ventilasjonsanlegg anbefaler NAAF at
det skal luftes minimum 2 ganger per dag i 10-15 minutter. Da
øker vanligvis luftfuktigheten og temperaturen senkes. Dette
fører til at svevestøv blir tyngre og legger seg ned på gulvet.
Oppvarming av inneluften gjør støvet tørt og svevende. Forsøk å redusere lufting mot trafikkert vei, og luft på tidspunkter
på dagen da det er minst trafikk slik at utelufta inneholder
minst svevestøv.
Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet anbefaler også
at du bruker vifte på kjøkkenet og badet, og helst lar den stå
på hele døgnet. Dette for å sikre at boligen ikke får for høy
luftfuktighet. Ved å ha kjøkkenvifta stående på alltid, vil du
også skape et undertrykk som gjør at luften skiftes ut raskere.
Husk at ventilatoren på kjøkkenet må rengjøres regelmessig
slik at den er fri for fett, lukt og matos.
Mange synes at det blir for tørr luft inne om vinteren, men
ifølge Bakke er det oftere for fuktig luft som er problemet.
Han anbefaler at det ikke er høyere relativ luftfuktighet enn
40 prosent i vinterhalvåret.
– Det er fordi det så lett blir kondensproblemer, når det er
så høye forskjeller mellom ute- og innetemperatur i vinter12
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halvåret. Om sommeren ville jeg ikke satt noen grense, sier han
til Side2.no.
Tips: Er du i tvil om hvor høy luftfuktigheten er i boligen din?
Kjøp et hygrometer som måler den relative luftfuktigheten.

STOPP OPP LITT FØR DU GÅR INN
Godt renhold starter ute, og med enkle tiltak kan du unngå at
sand og forurensning fra ute kommer inn i huset.
Det er veldig smart å ha en grov kost ute på trappa slik at
store og små kan børste av seg sand, søle og snø fra utesko før
de går inn. Eller du kan ha en rist eller en dørmatte som du kan
skrape av skoene på.
Sand, søle og snø fra utesko virker nemlig som sandpapir på
underlag og frigjør kjemiske partikler til inneklima.
Det er også anbefalt å ha en våtsone rett innenfor døra der
sko settes til tørk. Uansett hvor ren du tror du er på beina, vil
du dra med deg små partikler inn som skraper opp gulvet og
gjør at små partikler virvles opp.

IKKE BRUK VENTILASJONSANLEGGET SOM VARMEKILDE
Avanserte ventilasjonsanlegg, som for eksempel balanserte
ventilasjonsanlegg, lar deg stille inn temperaturen på luften
som føres inn i boligen. Luften som kommer inn i boligen må ha
lav temperatur, og bør ikke måle mer enn 19 grader. Hvis temperaturen stilles inn for høyt, vil den friske luften bli liggende
under taket der du ikke får glede av den.

IKKE HA DET FOR VARMT
Det kan være fristende å skru opp temperaturen inne når
det er som kaldest ute – men det beste for helsa er å holde
en inne-temperatur på rundt 20 til 22 grader i fyringssesongen. På soverommet kan det være rundt 5 grader kaldere.
Har du kaldt soverom er det viktig at du varmer det opp
minst to ganger i uka slik at rommet blir gjennomvarmt
(gulv, vegger, tak og inventar).
Blir det for varmt inne vil dette medføre økt avgassing fra
materialer (maling, møbler, tekstiler og lignende), og disse
avgassene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre astma og allergisykdommer.
Når det er for varmt vil luften føles tørr og ufrisk og du blir
fort trøtt og uopplagt.
Det er ikke bra å ha det for kaldt heller. Når det er for
kaldt kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager
forsterkes, og enkelte blir mer mottakelig for infeksjoner.

Gavetips til bursdagsbarnet,
den nyfødte eller dåpsbarnet:
Akkurat nå: 50% RABATT
F.o.m. 11/2 t.o.m. 10/3. Priseksempel:

Alvøy dundyne: Før fra 449,90 NÅ fra 225,Alvøy dunpute: Før fra 189,90 NÅ fra 95,-

Mykt og
lunt for små
tottelotter!

UNNGÅ INNENDØRS KLESTØRK
Hvis du ikke har tørketrommel kan det være vanskelig å unngå
å tørke klær innendørs. Det beste er imidlertid å tørke klær
utendørs hvis du har mulighet til det.
Skal du likevel tørke klær inne, bør du helst gjøre det på
badet eller i et annet rom med god ventilasjon og som ikke er
for kaldt. Klesstativ på soverommet bør unngås – der er det
ofte kaldt og i tillegg skal du jo sove der og bør ikke ligge å
puste i fuktig luft.
I verste fall kan innendørs klestørk føre til problemer
med fukt og mugg fordi luftfuktigheten blir for høy. Hvis det
dugger på vinduene er det fare på ferde – da er det dugg
også på andre kalde flater.

Anbefales av NAAF!

Allergivennlig
dundyne til babyen
Alvøy-serien er spesielt godt egnet for husstøvallergikere. Dunen som benyttes er vasket
og renset etter strenge europeiske krav, og
dunproduktene har duntett trekk i myk, tettvevet
bomullscambric. Alvøy dundyne og dunpute
anbefales av Norges Astma og Allergiforbund.
Alle våre kroppsnære babytekstiler er Øko-Texmerket etter strengeste krav. Det sikrer trygge
tekstiler uten innhold av skadelige kjemikalier.
Les mer på kid.no/samfunnsansvar.

Ikke tørk klær her. De fleste liker å ha det litt kaldt på soverommet,
og da bør du absolutt ikke tørke klær der, det gir grobunn for fukt og
muggsopp.
KID INTERIØR
har mer enn
butikker
over 1
hele
landet.
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Bommer med bompengekritikken
Sist høst ble det innført rushtidsavgift i bomringen i Oslo. Bilistene bommer
med bompengekritikken mener NAAFs generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

Snøvinter. Hittil har 2018 bydd på uvanlig store snømengder i Oslo, noe som har medført trafikk-kaos mange dager. Foto: Tore Fjeld

Fra 1. oktober i fjor gikk prisene for å passere bomringen
i Oslo opp, og det ble innført
en egen rushtidsavgift. Det
ble også dyrere å passere med
dieselbil enn med bensin- eller
hybridbil. De økte bompengene førte til protestaksjoner
både i sosiale medier og foran
rådhuset i Oslo.
– Frustrasjonen er forståelig,
men det er dette som må til for
å bedre luften i hovedstaden.
Det vil gi bedre livskvalitet for
den enkelte beboer, og samtidig spare enorme summer i
helseutgifter på sikt, sier

generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud i Norges Astmaog Allergiforbund.
Hun sier hun forstår frustrasjonen blant de bilistene
som er avhengig av å passere
bomringen daglig, og som ikke
har mulighet til å skaffe seg en
lavutslippsbil med det første.
Hun støtter likevel Oslo-politikerne som har innført de nye
satsene.
– Når målet er å redusere
biltrafikken, må det innføres
tiltak som faktisk påvirker
befolkningens bilbruk. Luftkvaliteten i de store norske byene

er til tider så dårlig at den
ikke bare er helseskadelig for
befolkningen, men også i strid
med Norges internasjonale
forpliktelser. Friske mennesker
risikerer å pådra seg sykdom,
de som allerede er syke blir
svakere, og det er påvist at
luftforurensning er en medvirkende årsak til dødsfall blant
de mest utsatte gruppene, sier
Eriksrud.
Hun mener også at det har
en klar effekt på bilparken at
kjøretøyene og bruken av disse
avgiftsbelegges ulikt.
Det så man på dieselbil-

salget, som skjøt i været etter
2007 da Regjeringen innførte et
avgiftssystem som favoriserte
diesel, og man ser det tydelig på
elbilsalget de siste årene. Å heve
bompengesatsene for fossildrevne biler må derfor anses
som en oppfordring til bilistene
om å velge lavutslippskjøretøy,
men først og fremst som et helt
nødvendig virkemiddel for å
redusere biltrafikken i sin helhet.
Eriksrud påpeker også at det
er bred politisk enighet om de
økte bomsatsene, og kritikerne
bommer når de angriper enkeltpartier- og personer. n

KJØRER NEST MEST I EUROPA
Bare franskmenn kjører flere kilometer med bil regnet per
innbygger, enn det nordmenn gjør. Gjennomsnittlig kjører
hver innbygger 33 kilometer om dagen, og det er personbilen
som står for 80 prosent av persontransporten, ifølge Statistisk

14
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sentralbyrå. Kollektivtransport står for 11 prosent, fly for 6
prosent, moped/motorsykkel 2 prosent, båt for 1 prosent og
drosje 1 prosent.
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TESTER KOSTPROVO
Hele livet har Tobias Fremmerlid holdt
seg unna fisk, skalldyr, nøtter og kiwi.
Gjennom kontrollerte kostprovokasjoner
på Oslo universitetssykehus har det vist
seg at han nå ikke er allergisk mot flere
av disse matvarene.
For å diagnostisere

astma, allergi, eksem og kols,
brukes en rekke ulike tester.
I de neste utgavene av
AstmaAllergi vil du få et
nærmere innblikk i noen
av disse testene.

Måler opp. Sykepleier og koordinator Ingvild GaareOlstad er svært nøye når hun måler opp dosene som
pasientene skal få.

16
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Tekst: Sissel Fantoft Foto: Tore Fjeld

For femte gang har Tobias Fremmerlid reist fra Grimstad til
Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)
på Oslo universitetssykehus. Tidligere har han gjennomført
kostprovokasjon for tran, makrell i tomat, reke og krabbe.
Denne dagen er det tunfisk som står på menyen.
Rydder opp. RAAO er et av de første etablerte tilbudene
innen kostprovokasjon for voksne her i landet.
– Vi har begynt på toppen av isfjellet og forsøker å få
ryddet opp i pasientenes kostholdsrestriksjoner. Det kan
være komplisert å måtte holde seg unna visse matvarer, det
er sosialt hemmende og kan være direkte usunt fordi du ikke
får i deg næringsstoffer du trenger. I stedet for å være et
sosialt lim i hyggelige sammenhenger blir mat noe farlig som
du skal holde deg unna, og den frykten kan også føre til angst
og sosial isolasjon, forteller sykepleier og koordinator Ingvild
Gaare-Olstad ved RAAO.
Enkelte pasienter har vært på nippet til å gå ut av
arbeidslivet, fordi jobben deres har krevd at de
kommer i kontakt med allergener.
– Så kommer de hit og det viser seg at de likevel
ikke er allergiske mot, eller de har utviklet toleranse
for, matvarer de har holdt seg unna hele livet fordi
de fikk beskjed om det i barndommen. Det er
fantastisk å kunne bidra til at folk kan bli stående
i arbeidslivet, og det er god samfunnsøkonomi
å tilby utredningen, sier Gaare-Olstad.
Helt trygt. Uken før en kostprovokasjon skal pasienten holde seg unna allergitabletter.
– Vi ber om en liste over medisiner pasienten bruker
og gir beskjed om hvilke de skal holde seg unna uken før.
Dagen for kostprovokasjonen skal de spise en lett frokost
bestående av matvarer de er sikre på at de tåler, for hvis vi
provoserer på tom mage kan pasienten bli uvel, sier GaareOlstad.
Tobias Fremmerlid har tatt plass i stolen på kontoret til
sykepleier Inger Johanne Furuberg. I løpet av dagen får

DIAGNOSTISERING

KASJON

gir viktige svar

han tunfisk i en åpen kostprovokasjon i økende doser fra 1, 3,
10, 30 til 100 gram med 30 minutters intervaller mellom hver
dose.
– Det første jeg gjør er å legge inn perifert venekateter i
pasientens arm, slik at vi kan gi medisiner og væske raskt hvis
det skulle komme en alvorlig reaksjon. Skulle det skje setter
vi først autoinjektor med adrenalin i låret, og hvis reaksjonen
forverrer seg gir vi ytterligere medisin i samråd med legen,
sier hun.
Foran hver provokasjon måler Furuberg også pasientens
blodtrykk og puls, og tar en PEF-måling (pusteprøve) på
pasienten.

– Det er viktig med disse objektive målingene i tillegg til
det pasienten selv opplever av symptomer. Til sammen gir
det et klart bilde på eventuelle reaksjoner, sier hun.
Så får Fremmerlid servert nok en skål med hermetisert
tunfisk sammen med et glass vann.
Kan spise krabbe. – Det betyr mye for meg å få ryddet opp
i matallergiene mine. Jeg har hatt atopisk eksem, astma og
allergier siden jeg var baby, og har hele livet holdet meg unna
fisk, skalldyr, nøtter og kiwi. Etter at jeg har vært her på RAAO
tidligere har jeg fått vite at jeg faktisk kan spise både reker,
krabber og makrell, og det har mye å si, ikke minst for en som

Inn med teskje. Tobias Fremmerlid langer innpå med hermetisk tunfisk, ivrig etter å få vite om det er noe han tåler.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018
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Økende doser. Tobias Fremmerlid får totalt fem doser med tunfisk i løpet av kostprovokasjonen – i økende doser med en halvtimes intervaller.

Nøyaktig. Vekten som brukes til måle opp dosene med tunfisk er
uhyre presis.

er fra Grimstad og er glad i å fiske og lyse etter krabber.
For første gang har jeg faktisk kunnet spise det jeg selv har
fanget, og det er fantastisk, sier han.
Tidligere har Fremmerlid reist hjem mens kameratene har
hatt krabbefest med selvfangede krabber.
– Jeg var redd for at jeg skulle bli dårlig bare av å være i
samme rom, men nå vet jeg at det går helt fint. Jeg gleder
meg til å delta på krabbefester, og endelig kunne spise
makrellen jeg fisker selv, sier han.

for pasientene å få sortert ut hva de faktisk tåler og ikke tåler,
slik at de ikke unødig går på årelange dietter, sier hun.

Diett uten grunn. Allergi innebærer at kroppens immunforsvar
reagerer på naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer, kalt
allergener, og begynner å produsere antistoffet IgE. Når man så
blir eksponert for allergenet, vil cellene i kroppen kunne frigi
stoffer som gir den allergiske reaksjonen.
– Noen kan ha hatt en reaksjon etter et måltid én gang, og så
holdt seg unna den matvaren de tror de reagerte på i ettertid.
Enkelte finner selv ut at de slett ikke var allergiske – eller at de
har utviklet toleranse – ved at de ved et uhell får i seg litt av
matvaren og at det går bra. De som er flinke med å overholde
dietten sin sitt kan risikere å gå hele livet uten å få i seg mat
som de faktisk tåler, sier Gaare-Olstad.
De matvarene som oftest blir testet på RAAO er fisk, skalldyr,
nøtter og gluten.
– Men vi kan i utgangspunktet gjennomføre kostprovokasjoner på alle matvarer. Her foregår alt i et trygt testmiljø slik at
pasienten kan være sikker på at resultatene er korrekte, sier
hun.
Det er nemlig ikke slik at man nødvendigvis er allergisk og
skal holde seg unna alle matvarer man får utslag på i en standard allergitest.
– Blodprøver og prikktester viser kun sensibilisering eller
også kryss-sensibilisering som ikke automatisk betyr allergi.
Kryssreaksjoner hvor man kan få en lett reaksjon med for eksempel kløe i munnen er vanlig, og gir ikke samme diettbehov
som en primærallergi utløser. Kostprovokasjon er gullstandard
for å påvise eller avkrefte om det foreligger allergi. Det er viktig
18
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Tunfisk inn på menyen. Tobias Fremmerlid viser ingen tegn
til reaksjon etter dosene med tunfisk, og hvis han fortsatt er
symptomfri etter fire timers observasjon kan han trygt legge
enda en matvare han aldri har spist til handlelista si neste gang
han skal i matbutikken. I samråd med lege settes det opp en
plan for innføring av den nye matvaren i kostholdet, og det
settes opp telefonkontakt med pasienten dagen etter provokasjonen for å avklare om det har dukket opp mildere symptomer
etter utskrivning.
– Det er fint å vite at jeg faktisk kan spise mange matvarer jeg
har holdt meg unna hele livet. Det er definitivt verdt alle turene
til Oslo, sier han. n

Kan gi medisiner. Via det eksterne kateteret kan pasienten raskt få
medisiner hvis det skulle komme en alvorlig reaksjon på maten.

Trinn

1

Kostprovokasjonen starter med en
dose på 1 gram tunfisk, for deretter
å gradvis øke til 100 g.

TRE ULIKE METODER
Det er tre måter å gjennomføre en
kostprovokasjon på: Åpen, enkel
blindet eller dobbelt blindet.
Åpen provokasjon betyr at både pasient/pårørende og lege/
sykepleier vet hva provokasjonen inneholder. Denne provokasjonsformen er egnet når vi forventer objektive symptomer. Ved uklar positiv provokasjon, kan det bli behov for
å bekrefte allergien gjennom dobbelt blindet provokasjon.
Blindede provokasjoner gjøres over tid, med skille mellom
aktiv og placebo (gjerne over flere dager eller uker).
Enkel blindet provokasjon betyr at pasient/pårørende
ikke vet når provokasjonen inneholder aktivt stoff, men at
sykepleier/lege vet. Denne provokasjonsformen brukes ikke
ved RAAO, da det kan gå ut over tillitsforholdet mellom
behandler og pasient, samt at også sykepleier og lege kan la
observasjonene bli påvirket av å kjenne til eksponeringen.
Dobbelt blindet provokasjon regnes som gullstandard og
gir mest presise resultater. Da vet verken lege/sykepleier
eller pasient når provokasjonen inneholder aktivt stoff.
Denne metoden benyttes i forskning, men den anbefales
også særlig der det er uklare, diffuse symptomer, og der det
forventes subjektive symptomer uten støtte i objektive funn.
Når provokasjonsdoser blindes er både utseende, konsistens og smak lik på aktiv dose og placebodose. RAAO
gjennomfører mange slike provokasjoner ved at pasienten
får med seg provokasjonsmaten hjem, og selv rapporterer
symptomene. Så sammenlikner RAAO til slutt de ulike provokasjonsukene, og hvis pasienten har hatt symptomer, så ser
de om det samsvarer med når det var aktiv provokasjon.
Det danner et godt grunnlag for å veilede til videre diett
eller til reintroduksjon av matvarer.

Trinn

2

Før hvert inntak av mat gjennomfører
pasientene blant annet en
PEF-måling (pusteprøve).

Trinn

3

Det er spennende å vente for å se om
det kommer en allergisk reaksjon. –
Jeg føler meg i veldig trygge hender
her på RAAO, sier Tobias Fremmerlid.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018
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Alpin-gave. Superalpinist Aksel Lund Svindal synes det er viktig at barn og unge får være fysisk aktive – og har gitt penger til skiutstyr
til barna på Geilomo barnesykehus. Foto: Ola Matsson/Skistar.com

Geilomo får pengegave fra
Aksel Lund Svindal

Toppalpinist Aksel Lund Svindal har gjennom Aksel-fondet gitt 40.000 kroner til
Geilomo barnesykehus. Pengene skal brukes til nytt skiutstyr for langrenn og alpint.

I 2007 vant Aksel Lund Svindal
sitt aller første VM-gull i utfor.
I 2016 bestemt han sammen
med Telenor at denne medaljen skulle bli noe mer. De ble
enige om å smelte den om
og legge litt av gullet i hvert
eneste SIM-kort fra Telenor,
som symbol på det raskeste
mobilnettet.
Gir bort tre millioner. Samtidig ble det opprettet et
felles fond der Aksel over en
treårsperiode skal dele ut tre
millioner kroner til ting han
brenner for.
Nyheten tas imot med stor
glede på sykehuset, som er
landets eneste spesialsykehus
for barn med astma, allergi,
eksem, hjertefeil og lungesykdommer.
– Dette er helt supert! Vi
20

har en utstyrspark som er helt
unik for at alle barna skal få
kunne låne utstyr. Men vi har
ikke så mye penger i budsjettet å bruke på dette og er
ellers avhengige av innsamling
og søking på midler, sier forteller seksjonsleder Anne-Britt
Foss ved Geilomo barnesykehus.
Geilomo er én av tre mottakere av penger fra det såkalte
Akselfondet i år. De andre
mottakerne er Trygg av Natur
som fikk 250.000 kroner og og
Sæbø Gard som fikk 65.500
kroner.
270 barn i året. Barnesykehuset Geilomo behandler ti
grupper med 27 barn i året.
Deres behandlings- og habiliteringstilbud gjelder barn
i skolepliktig alder (1. til 10.
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klasse). Barna bor på sykehuset i fire uker. Foreldrene er
også med hele eller deler av
tiden.
Det var en observant mor til
en av pasientene som meldte
på sykehuset om tildeling av
pengene fra Aksel-fondet
i høst.
– Det er takket være henne
at vi fikk pengene! Barna og

deres foreldre er hos oss for
å lære om å leve med sine
kroniske sykdommer og hvordan de kan forbedre hverdagen
sin. En viktig del av oppholdet
er at barna prøver ut ulike aktiviteter, for eksempel ski. Det er
viktig for dem å finne aktiviteter som de tåler og som de kan
ta med seg hjem etterpå, sier
Anne-Britt Foss. n

AKTUELT

Frivillig i NAAF?
NAAF har, med midler fra
ExtraStiftelsen, utviklet en
nettside som heter Frivillig
i NAAF. Du finner nettsiden
her: www.naaf.no/frivillig
På denne siden kan du finne
informasjon om det å være
frivillig i NAAF – både for
deg som allerede er frivillig
(tillitsvalgt, brukerrepresentant, likeperson eller andre
frivillige oppgaver) og for deg
som har lyst til å gjøre en
innsats for NAAF.
Du kan også lete etter oppdrag som nettopp din region/
lokal-/storlag trenger og
ønsker frivillige til. Lokallag,
storlag og regioner kan også

legge ut frivillige oppdrag
selv.
Å være frivillig er en flott
måte å bidra til samfunnet,
lære nye ting og få nye venner. NAAF er avhengige av
våre frivillige. Frivillige utgjør
ryggraden i organisasjonen.
En stor takk til dere alle
sammen!
Har du tips til informasjon
som bør ligge på nettsiden
eller innspill til forbedringer,
ta kontakt med organisasjons- og administrasjonssjef
i NAAF Mari Øvergaard (mari.
overgaard@naaf.no), som er
prosjektleder for nettsiden.

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 klassifisert som medisinsk utstyr
i hele EU-området. Z Skin Repair Intensive Cream er fremstilt
uten parabener, fargestoff og parfyme.
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.

Z Skin Repair får du kjøpt hos Vita,
i helsekostforretninger eller direkte fra
www.arcon-norway.no
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TA MED MATEN UT!
Vinterferien står for døren. Du trenger ikke gå
inn for å spise, ta heller med deg maten ut.
Disse enkle rettene sørger for å gi deg
påfyll, varme og energi ute
i vinterværet.
Tekst og foto: Morten Øverbye

GLUTENFRITT PINNEBRØD
2 dl glutenfritt mel
25 g smør (evt melkefri margarin)
½ ts salt
1 ts bakepulver
0,8 dl melk (kan erstattes med annen væske, f.eks. vann)
l Smuldre opp kaldt smør med fingrene.
l Ha i melet og resten av ingrediensene. Kna det sammen.

Du kan også elte det sammen i en kjøkkenmaskin.

l Ha deigen i en pose eller boks og ta med på tur.
l Dra tynne remser av deigen og snurr den rundt pølsene.
l Grilles over åpen flamme.
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VINTERGRILL

SVELER UTEN GLUTEN
3 egg (kan sløyfes)
2 dl sukker
8 dl melk, kulturmelk eller rismelk
4 ss smeltet smør (evt. melkefri margarin)
1 ts natron
½ ts hornsalt
8 dl glutenfritt mel
l Pisk eggedosis av egg og sukker. Tilsett melk og

smeltet smør. Om du dropper eggene rører du sukker
og smør sammen før du har i melken.
l Bland sammen alt det tørre og sikt det inn i det våte.
Bland sammen til en tykk røre.
l Stek svelene på en takke eller i stekepanne med det
samme. De stekes på begge sider til de blir faste og
gjennomstekte.
l Serveres med syltetøy, brunost, sirup eller kanskje bacon.
Eller hva med rømme og rørte bær?
TIPS: Fyll svelerøre på en tom brusflaske, ta med en
stekepanne som tåler bål, og lag nydelige sveler ute på tur.

VANILJEMARINERTE FRUKTER
1 liter vann
500 g sukker
1 vaniljestang
200 g vannmelon
2 appelsiner
2 epler
2 kiwi
l Snitt vaniljestangen på langs og skrap ut vaniljefrøene.

Ha alt i en kjele sammen med vann og sukker. La det koke til
alt sukkeret er oppløst. Avkjøles.
l Rens og kutt alle fruktene i fine terninger. Ha de over på et
norgesglass eller noe annet du er helt sikker på ikke vil lekke
i sekken.
l Hell den avkjølte sukkerlaken over fruktene og legg gjerne
vaniljestangen med. Sett på lokket og oppbevar kjølig frem
til den skal spises. Fruktene holder seg i 2-3 dager før
fruktene blir for bløte.
l Serveres med litt vaniljesaus, krem eller sjokoladebiter.
Bruk pinner, gafler eller lange skjeer til å fiske opp fruktbitene. Eller hva med å tre dem på grillspyd?

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.
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FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

Hei igjen, alle sammen!
Godt nyttår! Vi har lagt et godt NAAF-år bak oss, med mange
og fine aktiviteter både i lokallag og i regionene.
Særlig har deltagelsen i prosjektet/kampanjen
«Luftagentene» vært stor. Prosjektet er finansiert av Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet, som er underlagt Barne-,
likestilling- og inkluderingsdepartementet. Særlig er det
positivt at så mange barn har fått delta i dette prosjektet.
Det er viktig å bevisstgjøre barna på inneklima, og gi dem
muligheter til selv å påvirke dette, både nå og i årene fremover.
I forbundsstyret går arbeidet sin gang. Økonomisk styres
det mot et overskudd også for 2017, og det er vedtatt budsjett
for 2018 med de samme rammer. Økonomien er stabil, men
krever stram styring. De vedtatte etiske og økonomiske
retningslinjer er kontinuerlig gjenstand for gjennomgang, men
er helt nødvendige å ha i en organisasjon som vår. Det er også
vedtatt en aktivitetsplan.
Det er etter vedtak på Landsmøtet i 2016, nedsatt
en arbeidsgruppe som skal se på ny organisering av
NAAF. Arbeidsgruppen har gjort et meget godt arbeid så langt,
og fremmet mange nye og spennende tanker om hvorledes
NAAF organisatorisk kan bli bedre. Temaet ny organisering av
NAAF var oppe til diskusjon på den siste samlingen mellom
regionledere og forbundsstyret i oktober i fjor, og skapte
både engasjement og gode diskusjoner blant de fremmøtte

tillitsvalgte. Det planlegges ny samling med regionlederne
i april, hvor diskusjonen vedrørende dette arbeidet kan
videreføres.
Neste landsmøte finner sted i september 2019, og i den
anledning er det utsendt epost fra sekretariatet i Oslo tidligere
i januar i år med invitasjon om å delta i en arbeidsgruppe
som skal utarbeide ny strategi- og handlingsplan som skal
framlegges på neste landsmøte.
Det er virkelig å håpe at så mange som mulig finner
dette arbeidet interessant, og kan tenke seg å delta i en slik
arbeidsgruppe! Engasjement fra tillitsvalgte og medlemmer
rundt om i det ganske land er av avgjørende betydning for
at NAAF kan fortsette å være en organisasjon som ivaretar
de målgrupper vi i henhold til våre vedtekter skal ivareta
interessene til.

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

Kald luft?
Jonas varmemaske kan hjelpe deg!
Jonasmasken gir god beskyttelse mot kald og tørr luft. Varmen fra luften man puster
ut, lagres i metallfilteret og varmer opp luften man puster inn. Metallfilteret oppbevarer også fuktigheten som finnes i utpusten og fukter luften man puster inn igjen,
slik at den blir behagelig å trekke inn. Filteret er formet etter ansiktet
og holdes på plass under et ribbestrikket område i halsen/luen.
Finnes til barn og voksne i flere varianter
(Jonas Sport kun til voksen).

Kan kjøpes i nettbutikken vår (rabatt for medlemmer):

nettbutikk.naaf.no
JON
AS
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TA DE
SMARTE VALGENE

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

N
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f
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for nytelse
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MEDLEMSINFO

DITT MEDLEMSKAP BE
Er du medlem av Astma- og Allergiforbundet? Da er du med på den viktige jobben
med å gjøre Norge friskere.
Tekst: Bjørnhild Fjeld

Helt siden Norges Astma- og
Allergiforbund ble grunnlagt i
1960 av Alfred Simonsen, har
organisasjonen jobbet for at
de som har astma, allergi og
overfølsomhet skal kunne leve
best mulig med disse sykdommene.
En viktig del av NAAFs
arbeid er også å jobbe for å

bremse økningen av astma
og allergi. Medlemmene er
NAAFs ryggrad, og jo flere vi
er dess sterkere blir vi. Våre
diagnosegrupper består av
cirka 1,5 millioner nordmenn
– og det som er bra for våre
grupper, er godt for alle.
NAAF driver pollenvarsling
som alle har tilgang til, og vi

anbefaler produkter som er
trygge å bruke for personer
med allergi. Vi presser på
politikerne for å få en bedre
luftkvalitet i byene og vi fortsetter å kreve at det kommer
på plass en nasjonal handlingsplan for astma og allergi.
Med andre ord – NAAFs
arbeid gjør hele Norge fris-

kere – ikke bare dere som er
medlemmer.
Rammer mange barn. Astma
og allergi er kroniske sykdommer som opplever en økende
forekomst, særlig blant barn
og unge. Ett av fire barn i
Norge får astma, og det er den
hyppigste årsaken til akutte

Rådgivere. Kent Hart, Inger
M. Rudnes, Anna Bistrup og Kai
Gustavsen er noen av NAAFs fagpersoner som svarer på spørsmål
gjennom rådgivningstjenesten.
Foto: Tore Fjeld
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NAAF-NYTT

Kan ernæring. NAAFs ernæringsrådgiver Guro Waage kan
hjelpe deg med spørsmål blant
annet om mat og matallergi.

sykehusinnleggelser for barn.
En langt større andel norske
barn får astma, allergier og
andre overfølsomhetssykdommer nå enn før. Det er en
alarmerende og skremmende
utvikling.
Som medlem i NAAF bidrar
du til at vi snakker på vegne
av en større gruppe når vi
jobber politisk og mot media.
Medlemskapet bidrar også til
forskning på astma og allergi,
og din støtte gjør at forbundet kan drive institusjoner
som Geilomo barnesykehus,
Det norske Helsesenter Valle
Marina på Gran Canaria og
Pollenvarslingstjenesten.
Forbundet har 18 ansatte
sentralt, og 13 ansatte i NAAFs
10 regioner spredt over hele
landet, samt 2 pollenanalytikere.
Fordeler for deg. Vi er også
glade for at vi kan tilby våre
medlemmer en rekke gode
medlemsfordeler. For det
første får du medlemsbladet
AstmaAllergi i posten fem
ganger i året. Her kan du blant
annet lese om aktuelle saker

Fellesskap med andre. Det å
leve med kronisk sykdom kan
føles både tungt og ensomt
til tider. Som medlem i NAAF
får du et nettverk av andre
i samme situasjon. I våre
regioner arrangeres ulike kurs,
møter og aktiviteter for barn,
ungdom og voksne.
Det er både hyggelig og
nyttig å være med på slike
samlinger – og kanskje du
også har lyst til å ta på deg
et tillitsverv i NAAF? Det kan
gjøre en stor forskjell både for
dine medmennesker og for
organisasjonen. n

MATALLERGI

Foto: Colourbox

fra NAAF, ny forskning på
astma og allergi, tips og råd
om mestring av sykdommen
og gode historier fra hele
landet. Bladet blir fra dette
nummeret også tilgjengelig
digitalt for våre medlemmer.
Som medlem får du også
blant annet rabatt i nettbutikken på www.naaf.no, rabatter
på nettapotek og inneklimasjekk av boligen din.
Du får også prioritert hjelp
hos NAAFs rådgivningstjeneste dersom du har helsefaglige
spørsmål eller lurer på noe
om inneklima. Vi har også en
ernæringsrådgiver, eksklusivt
for medlemmer, som kan gi
deg gode råd om matallergi.
Har du juridiske spørsmål
kan NAAF-advokaten gi deg
en gratis førstekonsultasjon.
Skal du på ferie er det også
godt å vite at du får svært
gode tilbud på opphold på
Valle Marina, som er NAAFs
ferie- og behandlingstilbud
på Gran Canaria. Mer info om
dette finner du på side 28.
På nettsiden www.naaf.no/
medlemsfordeler/ kan du lese
mer om hvilke medlemsfordeler du får gjennom NAAF.

MATALLERGI

Foto: Colourbox

TYR MYE

Vi gjør Norge friskere

N OVERFØLSOMHET

MATALLERGI – OG ANNE

OVEFOR MAT 1

MATALLERGI –

Vi gjør Norge friske

OG ANNEN OVE

RFØLSOMHET

OVEFOR MAT
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Matallergi-brosjyren
er oppdatert
Kunnskapen om matallergi utvikler og endrer seg raskt,
ettersom det forskes stadig mer på området. Vi er opptatt av å spre korrekt informasjon, og har derfor alltid
jevnlig revidering og gjennomgang av våre brosjyrer.
Nå har vi revidert brosjyren om matallergi, og den er
blitt både enklere å lese og fått mer og bedre innhold.
Brosjyren er helt gratis, og kan lastes ned fra NAAFs
hjemmesider. Du finner den på denne adressen:
naaf.no/tjenester/utgivelser/informasjonsbrosjyrer/
matallergi

Frister for å søke Extra-stiftelsen
ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak
innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende
helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid
og folkehelsearbeid.
Dersom noen av NAAFs lokallag eller regioner ønsker
å søke om Extra-midler til helseprosjekter er fristene i år
15. mars og 15. september.
ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens 36
medlemsorganisasjoner, og det er fortrinnsvis lokale lag
og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og
tiltak. Her kan du søke om fra 5000 til 30.000 kroner
i prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter.
Les mer om ordningen her: https://www.extrastiftelsen.
no/sok/
Du kan også finne mer informasjon og interne frister
i NAAF på www.naaf.no.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018
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VALLE MARINA

Ny stor familieleilighet
Er dere en stor familie – eller kanskje dere reiser flere familier sammen?
Nå kan dere bo i en helt ny, stor familieleilighet på Gran Canaria.
Valle Marina eies og drives
av Norges Astma- og Allergiforbund og er en del av Det
norske Helsesenter.
Valle Marina ligger på
sydspissen av Gran Canaria,
i nærheten av den lille byen
Arguineguin. Senteret minner
mer om en idyllisk landsby
enn om et behandlingssenter,
og har leiligheter i stille og
hyggelige omgivelser med
kort vei til hvit sandstrand.
Den nye leiligheten er laget
ved at to leiligheter er slått
sammen, og er på hele 116
kvadratmeter. Det er plass til

seks personer i de tre soverommene, i tillegg er det et
rom med sofa som kan gjøres
om til dobbeltseng. Det er
uteplass både i første og
andre etasje. Kjøkken og bad
er nyoppusset og det er aircondition i stuer og soverom.
På Valle Marina har du også
et vakkert hageanlegg med
svømmebasseng, nærbutikk
og en hyggelig restaurant.
Medlemmer i NAAF får
svært gode tilbud på opphold
på Valle Marina – priser
og detaljer finner du på
www.naaf.no/vallemarina

Båtliv. Arguineguin er et av de roligere stedene på Gran Canaria, og
fortsatt en levende fiskerlandsby. Foto: Colourbox.
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Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og
eksklusivt tilbud for 2018! Nå er det superbillig å reise til Valle Marina! Bare se her:

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!
Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 3080!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1750!
Gjelder opphold i perioden 1.5 – 23.9 2018
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PS:

Ikke gå glipp av denne unike muligheten,
ring eller send e-post nå!
+34 928 150222 / info@vallemarina.eu
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GJELDER KUN FOR MEDLEMMER I NAAF
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Vi snakke
r
norsk!

S E P R I S L I S T E PÅ VA L L E M A R I N A .N O

3 TRINNS MATTESYSTEMER

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
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Vanlig i skimiljøet. Flere av Sigruns langrennsvenninner
har opplevd å få pusteproblemer, men ingen av dem har
sluttet med langrenn av den grunn.
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EILO – ANSTRENGELSESUTLØST PUSTEBESVÆR

Blir forvekslet
med astma

Forsker på EILO. Hege
Synnøve Clemm er forsker
og dr. med. ved Haukeland
Universitetssykehus.
Foto: Anne Sissel Herdlevær

Mange idrettsungdommer opplever å få pustebesvær under trening og
konkurranser – uten at de har astma. Sigrun Raastad (15) er en av dem som har
opplevd at EILO har skapt problemer under langrennstrening og konkurranser.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Når en ung idrettsutøver
plutselig må stoppe opp og
nærmest gispe etter luft under
hard trening eller konkurranser, er det lett å tenke at det
må være astma. De fleste har
ikke hørt om EILO – Exercise
Induced Laryngeal Obstruction, eller anstrengelsutløst
pustebesvær som sitter i
strupen, på norsk.
– Første gang jeg fikk
pusteproblemer var da jeg løp
Ungdomsbirken. Jeg husker
at det kjentes ut som om jeg
ikke fikk puste, og jeg ble
ganske redd. Men så var det
en tilskuer som kom bort til
meg og sa at jeg måtte puste
rolig, det hjalp veldig, forteller

Sigrun Raastad fra Oslo, som
er aktiv langrennsløper i klubben Rustad IL.
Og Sigrun er ikke alene om
å oppleve dette:
– Det er gjort undersøkelser
i Danmark og Sverige der det
viser seg at så mange som 7,5
prosent av alle ungdommer
får EILO, sier Hege Synnøve
Clemm, dr. med. og forsker
ved Haukeland Universitetssykehus.
Feildiagnostiseres. Som
nevnt blir mange feildiagnostisert med astma, men det er
flere ting som skiller EILO fra
astma.
– Den viktigste forskjellen

er at EILO gir problemer med
innpust, mens astma gjør at
det er tungt å puste ut. Du
kjenner deg tett, men det er
lengre opp i luftveiene og
kjennes ut som det er trangt
i halsen. Ved astma er det
de nedre luftveiene som blir
tette, forklarer Clemm.
Ved Haukeland Universitetssykehus utreder de barn og
ungdom fra hele landet for
anstrengelsesutløst pustebesvær.
De fleste som får EILO er
mellom 13 og 18 år gamle,
men det kan forekomme helt
ned i 5-årsalderen. Det virker
også som det er flest jenter
som rammes, to tredjedeler

av de som blir henvist er
jenter.
Utholdenhetsidretter. Det
er også typisk de som driver
med hard trening i utholdenhetsidretter som langrenn og
løping som merker symptomene.
Mange som kommer til utredning har først prøvd astmamedisiner uten at det har hatt
noen effekt. Ved Haukeland
pågår det for tiden en studie
for å se om astmamedisinen
Atrovent kan ha gunstig effekt
ved EILO. Men det er foreløpig
ikke noe som tyder på at andre astmamedisiner vil minske
plagene.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018
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EILO – ANSTRENGELSESUTLØST PUSTEBESVÆR

Full fart i sporet. 15-åringen Sigrun Raastad
har opplevd pusteproblemer under hard trening
og konkurranser – men har lært å få bedre
kontroll på pusten.

Hva kan du så gjøre?
– EILO er ikke farlig, men ganske ubehagelig for den det gjelder. Mange blir bekymret og redde, du kan også få panikk og
besvime av følelsen av å ikke få puste. Men
det går an å ta kontroll over symptomene,
blant annet ved å trene på å puste riktig.
Noen vil ha god hjelp av logopedi, sier Hege
Synnøve Clemm.
I noen sjeldne tilfeller må strupen opereres, men for de aller fleste vil pusteproblemene gå over av seg selv med trygghet og
øvelser.
Imidlertid vil noen oppleve pusteproblemene som så dramatiske at de slutter med
trening og idrett. Det synes Clemm er synd.
– Hvis du mistenker at du har EILO, søk
hjelp hos en lege, råder hun.
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Har lært å få kontroll. For Sigrun Raastad
har pusteproblemene blitt gradvis bedre etterhvert som hun har lært seg å få kontroll
på symptomene.
– Jeg har lært meg å fokusere på utpusten og ikke tenke så mye på innpusten.
Ved å puste hardt ut, blir det også lettere å
puste inn, forklarer hun.
Til å begynne med var hun litt bekymret
for at pusteproblemene ville gjøre det vanskelig å drive med langrenn, men nå er hun
ikke det lenger.
– Det var veldig fint å få vite hva det var,
og at det ikke er farlig. Jeg fikk også gode
råd av legen for hva jeg skal gjøre hvis pusteproblemene oppstår, forteller Sigrun, før
hun suser videre i skiløypene. n

Fine treningsforhold. Denne vinteren har bydd på mye snø og flotte
treningsforhold i Østmarka for Sigrun
og de andre Rustad-løperne.

IKKE-ASTMATISK PUSTEBESVÆR

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018
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FORSKNING

Overvekt kan føre til astma
En ny dansk studie viser at overvekt øker risikoen for å utvikle astma.
Det har i mange år vært kjent
at det er en sammenheng
mellom astma og overvekt,
men det har vært usikkerhet
om årsakssammenhengen.
Nå mener imidlertid en
gruppe danske og internasjonale forskere å ha funnet
svaret – og påvist at overvekt
øker risikoen for astma med
7 prosent.
Studien bygger på data fra
tilsammen 500.000 mennesker, innsamlet i Danmark,
Tyskland og Storbritannia.
Et problem med tidligere
studier har vært at man ikke
har kunnet utelukke at sammenhengen mellom astma
og overvekt skyldtes andre
faktorer, som usunt kosthold.

I den nye studien har man
benyttet genetiske markører
for å finne et representativt
utvalg. Siden vi har våre gener
fra unnfangelsen, mener
forskerne å kunne bevise at
overvekt for noen mennesker
kan føre til astma.
– Studien viser at personer med genetisk anlegg for
overvekt oftere utvikler astma
og har lavere lungefunksjon.
Derfor er det viktig å forbli
normalvektig for å forebygge
astma og beholde en normal
lungefunksjon, sier Tea
Skaaby, seniorforsker på Forskningscenter for Forebyggelse
og Sundhed, til Astma-Allergi
Danmark.
Resultatene er nylig publi-

Vekt og astma. Forskere har funnet en sammenheng mellom overvekt og astma. Det er lurt å unngå overvekt, både for å forebygge og
for at det skal være lettere å leve med astma. Foto: Colourbox

sert i tidsskriftet Allergy og
er også blitt presentert på en

internasjonal konferanse
i Storbritannia.

Amming forebygger ikke astma og allergier
Forskere ved Uppsala universitet i Sverige mener det ikke stemmer at amming forebygger utvikling av astma og allergier. Men amming har flere andre positive effekter.
Tidligere har man trodd at proteiner
i morsmelk kan være med på å forebygge enkelte allergier. Men de svenske
forskerne mener det er gener, miljø og
livsstilsfaktorer som påvirker utviklingen av astma og allergier.
– Vi håper at vår studie kan bidra til
at nybakte foreldre får et mer korrekt
bilde av fordelene med amming, sier
Weronica Ek som er forsker ved institusjonen for immunologi, genetikk og
patologi ved Uppsala universitet,
i en pressemelding.
For fordeler er det: Ifølge tidsskriftet
The Lancet er det ganske sikkert at barn
som blir ammet har redusert risiko for
infeksjoner i mage og tarm, mellomørebetennelse, luftveisinfeksjoner og
feil kjeveutvikling. Forskere spekulerer
34

også på om amming kan redusere
risikoen for overvekt i barnealder,
men det er det fortsatt mye usikkerhet
rundt. Det er også fordeler for mor som
får redusert risikoen for blant annet
brystkreft.
Det er derfor ingen grunn til å fraråde
amming – men det har altså ikke noen
dokumentert effekt for å forebygge
allergier.
I den nye studien, som er publisert
i tidsskriftet Journal of Allergy and
Clinical Immunology, har forskerne
analysert selvrapporterte data fra
over 330 000 voksne briter. Dette er
den hittil største studien av sitt slag.
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Bra for mor og barn. Amming gir flere helsefordeler for både mor og barn. Foto: Colourbox

Liten og
lett å bruke!
Utåndningsventil.
Åpner på utpust,
lett å telle åndedrag.

Egnet for
generell pMDI.

Munnstykke som gjør det lettere for barn
å tilpasse fra maske til munnstykke.

Kan også benyttes med maske.
Tilgjengelig i tre forskjellige størrelser.

Inhalasjonskammer
for alle som benytter spray

A subsidiary of Zambon Spa
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OptiChamber Diamond er liten, antistatisk
og inneholder ikke lateks.

ANBEFALTE PRODUKTER

Innfører felles nordisk
merkeordning
Astma- og allergiforbundene i Norge, Sverige og Danmark har gått sammen om
en felles nordisk merkeordning for anbefalte produkter. Dette skal gjøre det
lettere for deg som forbruker å finne frem til helsevennlige produkter.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto/illustrasjon: Envato/Tore Fjeld

En av de mange oppgavene til
Norges Astma- og Allergiforbund er å veilede forbrukere
i valg av produkter med minst
mulig helserisiko. Nå har
NAAF i samarbeid med sine
søsterorganisasjoner
i Danmark og Sverige om en
felles nordisk merkeordning
med samme symbol i alle

Positiv. Key account manager
Hanne Dyran i NAAF mener den
nye merkeordningen vil være positiv for forbrukerne. Foto: Privat
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de tre landene. På den nye,
felles logoen vil et stå «Astma
Allergy Nordic – Selected with
care».
– Fordelen for forbrukeren
er at merkingen blir tydeligere
ved at det bare er ett merke å
forholde seg til. I tillegg vil det
etterhvert bli flere anbefalte
produkter tilgjengelig, slik at
de får mer å velge mellom,
sier Hanne Dyran, key account
manager for anbefalte produkter i NAAF.
I dag er rundt 150 produkter fra et 30-talls firmaer
anbefalt av NAAF
Får samme merke. Tidligere
har noen produkter som er
solgt i flere land vært merket
med både det norske, svenske
og danske symbolet. Da har
du kanskje tenkt; hva skal jeg
stole på? For tidligere har de
ulike produktene søkt og blitt
vurdert av forbundene i tre
land, uavhengig av hverandre.
– Produsenter som søker
om nordisk produktmerke i
Norge vil også nå få en anbefaling som gjelder for Sverige
og Danmark. I en overgangsperiode vil du nok fortsatt se
de «gamle» merkene, men
etterhvert skal alle anbefalte
produkter som selges i Norden, ha det nye merket, sier
Hanne Dyran.
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Felles for alle produkter
som blir anbefalt gjennom
den nye ordningen er at de
tilfredsstiller NAAFs strenge
krav. Utgangspunktet er å
unngå plager for de med
astma, allergi eller annen
overfølsomhet, og dermed
blir produktene også helsevennlige for alle andre. Det
er langt fra bare de som har
overfølsomhetssykdommer
som etterspør disse produktene. Mange helsebevisste
forbrukere ønsker å være forsiktige i forhold til plager og
bieffekter, og velger merkede
produkter av hensyn til seg
selv og sine nærmeste.
Gi bedre tilbud. Dyran
håper og tror også at den nye
ordningen vil gjøre det mer
attraktivt også for multinasjonale selskaper å søke om å bli
anbefalt.

– Vi er sterkere sammen
enn hver for oss. Og desto
flere trygge produkter forbrukerne kan velge blant, desto
bedre, mener NAAFs representant.
Med den nye ordningen
vil de tre landsorganisasjonene dele på ansvaret med å
vurdere produkter som søker
om å bli anbefalt. NAAFs
produktvurderingsutvalg har
fått ansvar for inneklima, byggevarer og maling, Astma- och
Allergiförbundet i Sverige skal
vurdere blant annet rengjøringsprodukter og støvsugere,
mens Astma-Allergi Danmark
har ansvar for hygieneprodukter.
– Dette gjør at vi kan spisse
vår kompetanse og bli enda
bedre til å vurdere de helsevennlige produktene,
sier Hanne Dyran. n

FAKTA PRODUKTVURDERINGSUTVALGET
Produktvurderingsutvalget til NAAF består av
eksterne, uavhengige eksperter. For tiden er tidligere overlege Finn Levy ved Avdeling for arbeidsmedisin, Ullevål Sykehus leder av utvalget. Øvrige
medlemmer er Hans Jacob Skarpeid, biokjemiker,
Faun pharma og Randi Hag, sivilingeniør i kjemi
og yrkeshygieniker på yrkesmedisinsk avdeling på
Haukeland universitetssykehus.

ANBEFALTE PRODUKTER

Går sammen. Astma- og allergiforbundene i Norge, Sverige og
Danmark er blitt enige om en ny, felles produktmerkeordning.
Symbolet under bildet vil erstatte de tre nasjonale merkene.

FAKTA KRITERIER FOR PRODUKTVURDERING
l De som søker om å bli anbefalt produkt, blir

bedt om å fremskaffe grundig utfyllende
informasjon om produktet som gjennomgås av
produktvurderingsutvalget etter strenge
helsekriterier.
l NAAF anbefaler generelt ikke hudpleieeller rengjøringsprodukter dersom de inneholder irriterende stoffer uten funksjonell verdi,
slik som parfyme og fargestoffer.
l Det er ikke mulig for NAAF å oppgi konkrete
grenser for konsentrasjoner da disse avhenger
av produktets bruksområde og generelle
forsiktighetsregler ved bruk, sammensetningen
av bestanddelene i produktet og av den enkelte
brukers følsomhet.
l Produktets nytteverdi for mennesker med
allergi vurderes og er en forutsetning for
anbefaling.
l Til tross for NAAFs krav til produktene som er
anbefalt, kan vi ikke garantere 100 prosent for
at det ikke vil være enkelte hypersensitive
personer som likevel kan få reaksjoner.
Kilde: www.naaf.no
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MATALLERGI

Faglig møtepunkt. NAAF region Oslo og Akershus samlet helsesøstre til seminar om matallergier og matoverfølsomhet på Felix konferansesenter i Oslo.

Advarer mot unødige
kostrestriksjoner
Hvor går grensene mellom matallergi, intoleranser og «fri for»-trenden?
Kan matallergi forebygges, og hvordan stiller vi riktig diagnose?
Tekst og foto: Nina Brun

Spørsmålene ble delvis besvart under gratis seminar for
helsesøstre i Oslo 17. januar
i regi av Norges Astma- og
Allergiforbund (NAAF) Region
Oslo og Akershus.
Ernæringsbiolog Lise von
Krogh advarte mot å kutte
ut matvarer som melk og
fisk uten at det foreligger en
grundig medisinsk utredning.
Hun viste til at en fjerdedel av
alle norske kvinner kutter ut
melk, mens kun 1 til 2 prosent
faktisk har laktoseintoleranse
eller melkeproteinallergi.
Undersøkelser viser også at 18
prosent velger glutenfritt til
38

tross for at kun 1 prosent har
cøliaki.
Tror det er sunnere. – Merkingen med «uten» og «fri
for» tolkes av mange forbrukere som om maten er bedre
og sunnere, men det er feil.
Kutter man for eksempel ut
melkeholdige produkter eller
fisk, kan dette få svært uheldige konsekvenser, sa Krogh.
– Dette er matvarer som
er rike på blant annet jod,
noe som er helt essensielt
for utvikling av den kognitive
funksjonen hos små barn,
samt å forebygge sykdom-
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mer som struma. Da er det
alarmerende når det det viser
seg at jod-inntaket blant norske kvinner ligger svært lavt.
Hun mener spesielt gravide og
ammende bør være oppmerksomme på dette. Skal man
kutte ut en stor matvaregruppe fra kosten, er det viktig å
vite hva man skal erstatte det
med for å unngå feilernæring
og eventuell sykdom.
Vil bremse økningen. Karin
Lødrup Carlsen, overlege og
forskningsleder ved Barne- og
ungdomsklinikken ved Oslo
universitetssykehus og sentral

i den store PreventADALLstudien som undersøker om
enkle tiltak i første leveår kan
redusere utviklingen av allergiske sykdommer.
Over 2700 kvinner og deres
barn er rekruttert til studien.
Hun ga en bred redegjørelse
for forekomst av allergiske
sykdommer som har vist en
bekymringsfull økning i løpet
av få tiår, og at økningen i
immunologiske ikke-smittsomme sykdommer synes å
være prisen vi måtte betale
for å leve i et behagelig urbant
miljø. Mangel på biologisk
mangfold hindrer immun-

ABLE
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•

Antistatisk

•

Bakteriehemmende plast

Tryggere skolehverdag. Helsefaglig rådgiver i NAAF, Anna Bistrup presenterte
rådene for håndtering av nøtteallergi i
barnehager og skoler, fra Helsedirektoratet.
– Hovedregelen er at det ikke lenger
skal være et generelt forbud mot nøtter,
men at skolehelsetjenesten og fastleger
bør sørge for grundig og relevant opplæring av ansatte, for å forebygge alvorlige
allergiske reaksjoner. Ansatte bør også
vite hvordan de skal handle hvis en alvorNår skal mat introduseres? På hvilket
lig, allergisk reaksjon oppstår. Spesielle
tidspunkt barn bør introduseres for matva- tiltak forutsetter dokumentasjon og
rer som egg, melk, hvete og peanøtt for å grundig overveielse, og det skal foreligge
forebygge allergier, er noe av det Prevent- en legeerklæring fra spesialist, sa Bistrup.
ADALL-studien skal søke å finne svar på.
– Det er viktig med god dialog mellom
Også Lødrup Carlsen advarte mot unødi- barn, foresatte og skolehelsetjenesten
ge kostrestriksjoner, og særlig blant barn, rundt dette. Alle barn skal føle seg trygge
uten at det forelå en tilstrekkelig klinisk
og godt i varetatt. Målet er at barnet skal
manifestasjon av en allergi. Sensibilisering meste sin allergi.
– Tilbakemeldinger fra deltakende
mot et allergen som kan vise seg gjennom
en blodprøve, er ikke det samme som å ha helsesøstre tyder på at seminaret var
særdeles «matnyttig» der mange fikk
en allergisk sykdom.
Vibeke Landaas, klinisk ernæringsfysio- konkrete råd de kunne ta med videre til
sin arbeidshverdag, sier ernæringsrådgilog ved OUS ga et innblikk i hvordan barn
ver Guro Waage i NAAF.
blir utredet for matvareallergi. Gjennom
– Et slikt faglig møtepunkt er også vikpresentasjon av flere case viste hun hvor
viktig det er å vurdere sykehistorie og
tig for NAAFs rolle som rådgiver overfor
kliniske symptomer i relasjon til blodprøpublikum. Det gir trygghet for å vite at
vene som blir tatt. En god utredning, samt de rådene vi gir er oppdaterte og godt
veiledning er viktig for at barnet skal slippe faglig forankret. n
å leve mer restriktivt enn nødvendig.
systemet i å utvikle en normal toleranse.
I dag rammer allergier en fjerdedel av alle
skolebarn i Europa. Målet er å bremse
denne utviklingen gjennom forebyggende
strategier.
– Generelt vil vi nå i mindre grad enn
tidligere anbefale å unngå eksponering
for å forebygge allergier og studier kan
tyde på at introduksjon av et bredt utvalg
matvarer i barnets første leveår kan være
bra med hensyn til å utvikle toleranse.

Masken tetter godt
– selv ved lavt trykk

Fåes på apoteket
Ønsker du å få tilsendt produktet hjem
finner du e-resepten din på

Nydalsveien 28, Box 4814
N-0484 Oslo, Norway
birk-npc.com

Tenk Kommunikasjon | tenkkom.no

Vi kaller dette en spade
Du mottar mange hundre budskap hver dag. Det er viktigere enn noen gang å kunne stole
på at det du leser og ser i mediene er faktabasert og pålitelig. Redaktørens rolle er å være
uavhengig, og å sikre en balansert dekning av ditt fagfelt. Den jobben gjør vi på vegne av deg.
Leser du et av Fagpressens blader eller nettsteder – slik du gjør akkurat nå – kan du være
trygg på at innholdet som er viktig for deg er vurdert og ivaretatt av en grundig redaksjon.

Faktabasert - Pålitelig - Ansvarlig
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Velg produkter som
minimerer risikoen for
allergi og overfølsomhet
Neutral er en serie av produkter til kroppspleie og
husholdning, som inneholder 0 % parfyme, 0 %
fargestoffer og 0 % tilsetningsstoffer. Vi har en klar
holdning til følsom hud, og vår misjon er å skape
en fremtid uten allergi.
Har du også en holdning til følsom hud?
Følg oss på facebook.com/NeutralNorge

CUTRIN
SENSITIVE
dårligt generelt. Det gjelder ikke minst for barn,
som særlig i toårsalderen er tilbøyelige til å
utvikle eksem, rødme og irritasjon.

HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

Hvordan unngår man best allergi og følsom hud?
Ved å forebygge så tidlig som mulig. På den
måten kan du motvirke og i beste fall forhindre
utvikling av allergi og overfølsomhet senere i
livet. Ikke bruk produkter tilsatt parfyme og
fargestoffer. Velg i stedet produkter som mini-

“Velg produkter,
som minimerer
risikoen for allergi
og overfølsomhet”

dårligt generelt. Det gjelder ikke minst for barn,
som særlig i toårsalderen er tilbøyelige til å
utvikle eksem, rødme og irritasjon.

“Allergi kan
ramme alle
– forebygg
så tidlig som
mulig”

Hvordan unngår man best allergi og følsom hud?

Ved å forebygge så tidlig som mulig. På den
måten kan du motvirke og i beste fall forhindre
utvikling av allergi og overfølsomhet senere i
livet. Ikke bruk produkter tilsatt parfyme og
fargestoffer. Velg i stedet produkter som mini-

“Allergi kan
ramme alle
– forebygg
så tidlig som
mulig”

Clean Secrets

Anna Bistrup,
rådgiver hos Norges Astmaog Allergiforbund (NAAF)

RGY MODE
ED SENSITIV HUD

den slags har medført at stadig flere nordmenn
utvikler allergi. Man anslår at ca. 20 % av
befolkningen i dag lider av en form for allergi
eller overfølsomhet.

“Velg produkter,
som minimerer
risikoen for allergi
og overfølsomhet”

den slags har medført at stadig flere nordmenn
utvikler allergi. Man anslår at ca. 20 % av
befolkningen i dag lider av en form for allergi
eller overfølsomhet.

merer risikoen for allergi og overfølsomhet –
f.eks. produkter fra Neutral. Sørg alltid for å
pleie din hud og holde den fuktig. Og husk, at
din hud også reagerer på faktorer
stress,
Annasom
Bistrup,
klima og dehydrering. Alle valgene du tar for å
rådgiver hos Norges Astmabeskytte og pleie huden din, gjør deg bedre i
det lange og
løp. Allergiforbund (NAAF)

Kan allergi og følsom hud ramme alle?
Ja, hvem som helst kan bli rammet av allergi
og følsom hud, men små barn er mer utsatte.
Det samme gjelder for voksne, som blir eksponert for allergifremkallende stoffer i forbindelse
med deres arbeid. Her spiller mengden og
antall av allergener en rolle. Det samme gjør
arvelighet. Om foreldrene har allergi, er det noe
større risiko for at barnet også vil utvikle allergi.

Kan allergi og følsom hud ramme alle?
Ja, hvem som helst kan bli rammet av allergi
og følsom hud, men små barn er mer utsatte.
Det samme gjelder for voksne, som blir eksponert for allergifremkallende stoffer i forbindelse
med deres arbeid. Her spiller mengden og
antall av allergener en rolle. Det samme gjør
arvelighet. Om foreldrene har allergi, er det noe
større risiko for at barnet også vil utvikle allergi.

KJENNER DU TIL ALLERGI-GLASSET?
Forestill deg at din kropp
er et glass. Ditt glass kan
være stort eller lite, og hver
gang du utsetter deg selv

Hva er allergi,
hvor utbredt er det?
for og
et allergifremkallende

Hva er allergi, og hvor utbredt er det?
Allergi oppstår når immunforsvaret reagerer
unormalt på stoffer, som normalt ikke ville føre til
problemer. For det meste dreier det seg om
pollen, dyrehår, matvarer og mange av de
allergifremkallende stoffer, som finnes i hjemmet:
Hudpleieprodukter tilsatt parfyme og fargestoffer
i tøy og vaskemidler. Økt eksponering overfor

stoff, drypper det en dråpe

i glasset. På et tidspunkt
Allergi oppstårflyter
når
immunforsvaret reagerer
glasset over. Det er
da du harsom
risiko for
å
unormalt på stoffer,
normalt
ikke ville føre til
utvikle allergi.
problemer. For det meste dreier det seg om
pollen, dyrehår, matvarer og mange av de
allergifremkallende stoffer, som finnes i hjemmet:
Hudpleieprodukter tilsatt parfyme og fargestoffer
i tøy og vaskemidler. Økt eksponering overfor

Hvordan føles vanligvis hudallergi?

Som en ubehagelig og i verste fall brennende
kløe på huden. Reaksjonen kan forekomme
overalt på kroppen og vise seg i form av tørre
og skjellende flekker. Den hyppige kløen gjør at
man ofte våkner i løpet av natten og sover

merer risikoen for allergi og overfølsomhet –
f.eks. produkter fra Neutral. Sørg alltid for å
pleie din hud og holde den fuktig. Og husk, at
din hud også reagerer på faktorer som stress,
klima og dehydrering. Alle valgene du tar for å
beskytte og pleie huden din, gjør deg bedre i
det lange løp.

Hvordan føles vanligvis hudallergi?
Som en ubehagelig og i verste fall brennende
kløe på huden. Reaksjonen kan forekomme
overalt på kroppen og vise seg i form av tørre
og skjellende flekker. Den hyppige kløen gjør at
man ofte våkner i løpet av natten og sover

KJENNER DU TIL ALLERGI-GLASSET?
Forestill deg at din kropp
er et glass. Ditt glass kan
være stort eller lite, og hver
gang du utsetter deg selv
for et allergifremkallende
stoff, drypper det en dråpe
i glasset. På et tidspunkt
flyter glasset over. Det er
da du har risiko for å
utvikle allergi.
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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

Dokumentert effektiv fra 200C
Helt uten parfyme
Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.

• Dokumentert effektiv fra 20⁰C
• Helt uten parfyme

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

Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018

41

LUFTBÅREN KONTAKTALLERGI

Kan få eksem av nymalt rom
Har du fått eksem eller utslett i ansiktet, tilsynelatende uten en logisk årsak?
Dette kan komme av luftbårne allergener fra for eksempel maling.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Når vi hører om kontaktallergi
tenker vi først og fremst på
hudreaksjoner som kommer
etter at vi har vært i fysisk
kontakt med allergifremkallende stoffer. For eksempel
nikkelallergi, som er den mest
kjente kontaktallergien, eller
reaksjoner på henna-tatoveringer.
– Men du kan faktisk også få
kontaktallergi uten at allergenet tilsynelatende er i kontakt
med huden.
Allergener kan spres gjennom luften og forårsake
allergiske reaksjoner hos en
person som er sensibilisert

mot allergenet. Reaksjonen
vil som regel komme i form av
eksem med utslett i ansiktet,
spesielt rundt øynene, forteller Bjarte Steinkjer, seksjonsoverlege ved hudavdelingen
ved Stavanger Universitetssykehus.
Konserveringsmiddelet MI.
De siste årene er det særlig konserveringsmidler i
vannbasert maling som har
gitt symptomer på luftbåren kontaktallergi. I mange
malingstyper brukes nemlig
konserveringsmiddelet MI
(methyl-isothiazolinone), som

Vi pusser opp.
Nordmenn pusser
gjerne opp selv.
Hvis du søler
maling på
hendene bør
du få vekk dette
så raskt som
mulig for å unngå reaksjoner.
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stadig flere er blitt allergiske
mot de siste årene. MI finnes
også i en del kosmetikk-produkter og rengjøringsmidler.
– Selv om du ikke er i direkte kontakt med malingen,
vil det være allergener i luften
i den perioden det er avgassing fra maling. Det er derfor
god grunn til å holde seg unna
nymalte rom, eller helst bruke
maling som ikke inneholder
det allergifremkallende konserveringsmiddelet MI, sier
Bjarte Steinkjer.
Det er foreløpig lite som
tyder på at du kan utvikle ny
allergi på grunn av luftbårne

allergener, men hvis du allerede har utviklet MI-allergi, vil
du kunne få reaksjoner.
Kurvplanter. Men det er ikke
bare MI som kan gi luftbåren
kontaktallergi. For eksempel
kurvplanter – altså løvetann,
prestekrager, margeritter, gerbera og krysantemum, er kjent
for å være problematiske for
allergikere – og du bør i hvert
fall ikke sette dem til pynt inne
i huset.
Mange reagerer på parfyme, ikke bare hvis de får den
direkte på huden, men også
hvis de er i et rom med mye

Mørke farger. Selv om du bruker en
NAAF-anbefalt maling, kan den bli tilført
spormengder MI fra brekkfargen, mest i
mørke farger.

parfymeduft. Har du lateksallergi bør du være obs på
bursdagsfeiringer med ballonger i taket. Og ikke minst kan
kjemikalier, rengjøringsmidler
og enkelte medikamenter gi
kontaktallergi.
– Luftbåren kontaktallergi
er ikke veldig vanlig, men det
er trolig 1-3 prosent av de som
har kontaktallergi som også
reagerer på allergener som
kommer via luften, sier Bjarte
Steinkjer.

Skal du pusse opp hjemme bør du velge
en interiørmaling som er anbefalt av
NAAF. Disse malingstypene malingen er
testet og vurdert i forhold til strenge krav
for helse, miljø og avgassing. Alle er fri for
konserveringsmiddelet MI – men hvis det
tilsettes ukjente brekkfarger kan den ferdige anbefalte malingen likevel ende med
å inneholde spormengder av MI.
For personer som ikke er svært sensitive, vil det som regel være uproblematisk
med de små mengdene MI som kommer
fra brekkfargen. De lyseste fargetonene
tilsettes minst brekkfarger. Dette tillegget
har vi blitt tvunget til å ta høyde for i våre
kriterier, og stilt kravene deretter. Det
rammer så godt som all interiørmaling på
markedet. Bruker du standard interiørmalinger bør du ventilere godt før rommet
tas i bruk – og få opp temperaturen slik at

det avgasses fortere. Bruk nesen – lukter
det maling bør man vente med å ta det i
bruk som soverom, sier Kent Hart, fagsjef
biologi og kjemi NAAF.
Maler du selv er det viktig at du følger
gode HMS-prinsipper. Det vil si at det er
tilfredsstillende ventilasjon på arbeidsstedet, du beskytter huden der det er
hensiktsmessig og raskt vasker av søl som
kommer i kontakt med huden.
Har du eksem på hendene eller andre
hudplager som gir svekket hudbarriere på
utsatte steder, så bør du vurdere å bruke
hansker eller eventuelt utsette arbeidet
til du er bedre. Vernebriller og hodeplagg
kan også være kjekt å vurdere, særlig hvis
du bruker rulle.
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Unngå kontakt. Han sier at
det eneste som hjelper er å
holde seg vekk fra allergenene. Du bør for eksempel
vente i 6 uker før du bruker et
nymalt rom. Sjekk også innholdsdeklarasjonen på kosmetikk og unngå produkter med
konserveringsmiddelet MI.
Har du et yrke der du er i
kontakt med for eksempel
kjemikalier eller rengjøringsmidler, bør du bruke hansker
og unngå hudkontakt. n

NAAF-ANBEFALT MALING

Vent med innflytting. Det er ofte
fristende å flytte inn på rommet igjen
så fort som mulig, men vent helst
noen uker etter maling, og luft godt.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018
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ANNONSE
Takst

Hetland
videregående skole

Bil & Båt Service AS
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 42 42

Se www.ols-takst.no

4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00 - www.hetland.vgs.no

Olav Sørensen
8516 NARVIK
olavsor@online.no
Tlf. 909 26 380

2870 DOKKA - Tlf. 61 11 28 00

Lastebiltransport

O. Westad & Sønner AS
Langbakken 22, 1430 ÅS
Tlf. 908 70 775

Geilo, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå, Fagernes,
Heggenes og Beitostølen - Tlf. 03 202

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

Indremisjonshjemmet
Hollendergaten 15, 5017 BERGEN
Tlf. 55 31 71 78

Trimakk ANS

Apotek 1 Hjorten

Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

Fredrikstad
Skreppestadveien 46
3261 LARVIK
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 33 13 57 77
Tlf. 69 36 85 85
www.vorwerk.no

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

www.orkdalbil.no

Dine In AS

Valter Jensen & Sønn A/S
Valter Jensen Eiendom ANS

avd Dramn
DRAMMEN - Tlf. 907 14 642
Kaffe og te, hos oss
eller med hjem.

0207 OSLO - Tlf. 22 12 46 60

Mur- og Skjærgårdstjenester AS
4912 GJEVING
Tlf. 976 49 861

Industrivegen 13
3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 18 18 - www.fmkongsberg.no

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00
www.jatak.no

Kilengaten 29
3117 TØNSBERG
Tlf. 402 16 291
www.wke.no

Øvre Storgate 9, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 82 65 00

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

Trondheimsveien 82
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 48

Østerkløftveien 249
8215 VALNESFJORD
Tlf. 75 60 21 00 - www.vhss.no

Fossegrenda 30 C
7038 TRONDHEIM

Lungemedisinsk avdeling

- Daikin - Panasonic
- Mitsubishi

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

www.gronn-energi.no

... for et bedre inneklima
Agdenes
kommune

Moss
kommune
moss.kommune.no

agdenes.kommune.no

Psykisk helsearbeid
giske.kommune.no

Eid
kommune
austrheim.kommune.no

eid.kommune.no

gaular.kommune.no

Namsskogan
kommune
andoy.kommune.no
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namsskogan.kommune.no

ANNONSE
Hallingeventyr AS Tor Ivar Martinsen
Transport AS
3539 FLÅ
Tlf. 970 89 549

3370 VIKERSUND
Tlf. 971 25 054

Svene
Lakkering AS

Aaserud
Møbler A/S

Haga Mat AS
5416 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Stjørdal Taxi A/S

3622 SVENE
Tlf. 32 76 26 11

1738 BORGENHAUGEN

7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Vesetrud Sag

Lofoten
Låsservice

Handelsbanken
Drammen

3533 TYRISTRAND
Tlf. 32 13 94 12

Lillestrøm
Bilservice AS

2003 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 17 00

Brødr.

Gomnæs ANS
3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Tlf. 69 16 66 60

8372 GRAVDAL
Tlf. 906 99 320

Apotek 1 Askim
1830 ASKIM
Tlf. 69 84 41 40

Vitusapotek Tiller

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 91 00

Ole Holmaas
5003 BERGEN
Tlf. 411 03 000

1539 MOSS
Tlf. 69 26 20 40

Transport

Oslo Bilsenter

5541 KOLNES
Tlf. 970 80 022

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Eia
Hageservice AS
Tlf. 32 09 41 00

4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Sele Kalk AS
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 10 50

Vollan
Tak og Vegg

3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

www.kms-arkitekter.no

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Joker Bulandet

1607 FREDRIKSTAD Statoil Arkoveien
Tlf. 69 38 39 00
Tlf. 62 81 95 11

R S Sveis og Mek
Ronny Strøm

Kiwi Vik

5561 BOKN
Tlf. 400 49 410

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Fruene
Haugestad AS

All-tjeneste AS

E. V. Tak
& Bygg AS

NLP Nor

Lars Olav Bergsvåg

Tlf. 57 73 21 44

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Salong

Arnhild AK Larsen
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 10 02

9018 TROMSØ
Tlf. 77 61 50 50

Spar Flatdal
3841 FLATDAL
Tlf. 35 05 21 96

Toms
Elektrotavler

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473

Byggmester
5590 ETNE
Tlf. 415 66 055

2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Kristiansand
Fengsel

Husebybadet

4614 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 12 00 40

1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Validus
Engros AS

Apex
Fysioterapi

Numedal
Trykkservice

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 11 00

9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Steinvik
Fiskefarm AS

Mjelde Sveis
og Montasje AS

6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90

Tlf. 905 72 015

3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

1482 NITTEDAL
Tlf. 473 14 807

Tlf. 33 77 09 30

Salong

Evy Frantzen
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Block Watne AS

LaaGjestestugu

Tlf. 62 83 10 00

LyngenPlastAS

7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 05 06

Fjellheim
Brønnboring A/S

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Kai Yngve Vangen
Snekkerservice AS

NTP Products AS

Oslo
Varmepumpe AS
1188 OSLO
Tlf. 22 28 04 50

Erik Rasmussen
1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

Andøy
Installasjon A/S
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Mirawa
Restaurant

Vinstra
Begravelsesbyrå

3027 DRAMMEN
Tlf. 905 69 493

Blomster &
gavebutikken

Ellen Kjempekjenn
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 87 56

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 928 49 080

Røros Aut.
Trafikkskole
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Hamar
Båtforening

Mjøndalen
Bakeri & Konditori

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 62 47

3724 SKIEN
Tlf. 35 59 30 74

Tele-Tur AS

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

Telemark
Bygg Utleie AS
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 97 20

Morten Juliussen
Krantransport AS
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Rørlegger

Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Frekhaug
Fysioterapi

Olaf Helge Ask AS

Murmester

K. Kleven AS

Ragnar Haugen
1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 22 38

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

Car Craft
Bilverksted AS
7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Voksentoppen
skole

Ødegården
Transport ANS

Nore Bygg AS

Lillehammer
Elektro AS

0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

2067 LILLESTRØM
Tlf. 08 899

Kiwi Bølevegen

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 87 98 50

5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

ANONYM
STØTTE

3570 ÅL
Tlf. 32 08 12 12

Lysgård Tak
og Fasade AS

3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 27 11

3482 TOFTE
Tlf. 476 51 321

2303 HAMAR
Tlf. 901 10 418

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Kiwi Strømsø

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Myhrelaft

2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Vegard Kirkestuen
XL-Bygg
Transport
Uvdal Trelast A/S

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

Elvebyen
Naprapatklinikk

2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 940

1608 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 30 00

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Takringen AS

Tlf. 35 06 19 99

Rosten
Bilverksted AS

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

1710 SARPSBORG
Tlf. 415 75 015

Tlf. 66 91 16 02

2203 KONGSVINGER

3533 TYRISTRAND
Tlf. 31 41 12 99

Isnes Varmepumper

1450 NESODDTANGEN

Kråkstad
Bilverksted

1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

2337 TANGEN
Tlf. 924 11 210

Kiwi Flaskebekk

Enebakk
BøAS
Maskinstasjon Price Lagerbutikk AS Automobil
3801 BØ I TELEMARK
1912 ENEBAKK

Bjørn M. Bamrud

3070 SANDE I VESTFOLD

3626 ROLLAG
Tlf. 32 74 68 21

3480 FILTVET
Tlf. 906 04 254

Tømrermester

Turbopower AS
3614 KONGSBERG
Tlf. 32 72 27 00

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 84

Byggningssnekker

Vr Maskin AS

9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Kirkebygden

ANONYM
STØTTE

Haarcompagniet AS
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 40

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Grenor Bygg AS

7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

Rolf Bratthammer

OL Senteret AS

3629 NORE
Tlf. 992 67 920

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

Eggen Gartneri
1850 MYSEN
Tlf. 922 05 082

Tlf. 02 131

Kjøp direkte fra produsent
- det lønner seg!

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018

45

SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Peanøttallergi

Inneklima og klestørk

Datteren vår har tatt blodprøve
hos lege med tanke på peanøttallergi. Prøven viste sterkt utslag,
og vi har fått anbefaling om å
holde datteren vår unna nøtter.
Er det nødvendig å styre unna alle
typer nøtter? Hun har heller ikke
reagert på ting som kan inneholder spor av nøtter. Vi lurer også
på om det er behov for/er det
tryggere om hun utstyres med
en EpiPen?
AS
Svar:
Peanøtter er en belgvekst og er
ikke i familie med andre nøtter.
Selv om hun reagerer på peanøtter
betyr det altså ikke at hun reagerer
på nøtter, og det er derfor ingen
grunn til å holde henne unna noe
annet enn peanøtter.
I og med at datteren deres aldri
har spist peanøtter, er det vanskelig å si hvor alvorlig allergien
hennes er, det varierer fra person
til person. Hun vil ikke kunne få
en alvorlig allergisk reaksjon ved
å komme i fysisk kontakt med
peanøtter (altså få det på huden),
alvorlige reaksjoner kan først oppstå hvis hun spiser peanøtter, men
heller ikke da er det sikkert at hun
får noen faretruende reaksjon.
Det kan være lurt å spørre legen
om det fins noen i området der
dere bor som gjennomfører
kostprovokasjon på barn. På den
måten kan hun under kontrollerte
forhold og med tilsyn av helsepersonell, få testet hvor alvorlig
allergien er. Det er legen som må
avgjøre/anbefale om det er behov
for EpiPen.
Guro
46

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Jeg trenger noen råd angående innendørs luftkvalitet.
Jeg har astma og bor for tiden midlertidig i en leilighet
mens vi bygger hus. Denne leiligheten er fra 1960-tallet
uten ventilasjon. Om sommeren gikk det greit med å tørke klær utendørs og tilstrekkelig med luftutskiftning, men
nå har kuldegradene kommet og det er ikke optimalt å
lufte så mye da. Jeg merker at jeg sliter med dårlig luft
og fuktig luft. Hva kan jeg gjøre for å forbedre dette?
Bekymret

Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Svar:
Hei! Dersom du fremdeler har tørkeplassen tilgjengelig så
går det veldig fint å tørke klær ute i kulde.
Ønsker du å tørke klærne inne, så bør du forsøke å gjøre
det i nærheten av badet der det mest sannsynlig er avtrekk. Dette for at fukt skal trekkes raskt ut av rommet. For
å bedre luftkvaliteten bør du velge NAAF-anbefalt vaskemiddel uten parfyme. Sjekk at alle lufteventiler i yttervegg
eller over vindu er åpne og suppler med åpne vinduene
en gang imellom. Heng opp termometer på innervegg, og
hold temperaturen rundt 20 til 22 grader.
Kai

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Guro Waage

Helsefaglig rådgiver
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Klessnor. Det går fint an å tørke klær ute i kulda hvis du har en
egnet plass til å henge opp klærne. Foto: Colourbox
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Dun eller syntetisk?

Utslett og vondt i magen

Kan en allergiker bruke dundyner og dunputer?

Per

Svar:
Som allergiker bør man styre unna dårlig rensede
dun og fjær. Det kan inneholde både fuglemidd og
middstøv, så det kan være en utfordring om man
bruker produkter man ikke kjenner kvaliteten til. I dag
eksisterer det gode standarder for å klassifisere i hvilken grad at dunene og fjærene er fri for bakterier og
fuglemidd. Vi har i mange år jobbet med vurdering av
slike produkter, og har konkrete krav vi har stilt produsentene bak de produktene vi anbefaler. De anbefalte
produktene benytter den beste klassifiseringen av dun
og fjær og er sydd inn i tekstiler som er tilstrekkelig
middtette til at de skal begrense invasjon av midd
fra omgivelsene inn i produktene. Det er imidlertid
viktig at man fra tid til annen vasker dynen/puten på
60°C og lufter den ute om vinteren når det er skikkelig
kaldt. Dette er viktig for å begrense oppvekst av midd,
dersom man er allergisk overfor middstøv. Men dette
alene er ikke nok, så ved middallergi man må sørge
for å jevnlig tørke støv og støvsuge både seng, gulv
og andre områder som kan fungere som
deponi for middstøv. På vår nettside
www.naaf.no/anbefalt, kan du
se hvilke dyner og puter
som NAAF anbefaler.
Kent
Dynevalg. Det går an å
sove med dundyne selv om
du er allergisk, men det er
viktig at den er middtett.
Foto: Colourbox

KONTAKT

Jeg sliter veldig med vondt i magen, jeg har også utslett i ansikt og er
flammende rød på kinn og nese.
Jeg har lest at man kan være overfølsom mot blant annet tomat,
jordbær, melk, sitrus og egg når man har atopisk eksem. Henger disse
matvarene sammen med at tilstanden min ikke blir bedre?
NN
Svar:
Her er det dessverre ingen fasit. Mennesker med atopisk eksem er mer
utsatt for matallergi, og kan ha sammenheng med de problemene du
viser til. Det kan påvises IgE-antistoffer mot ulike matvarer (blodprøve
hos legen) hos 70-80 prosent av personer med atopisk eksem. Hos noen
gir dette betydelige reaksjoner, hos andre bare av litt betydning av og
til, og hos atter andre helt uten betydning for eksemet.
Vi har også noen histaminfrigjørende matvarer som er kjent å kunne
irritere huden, og da oftere hos de med atopisk eksem. Det er spesielt
sitrusfrukter, jordbær, tomat, ananas og nøtter. Også sjokolade, svin og
benzosyre kan ha en slik virkning. En reaksjon på disse matvarene er ikke
en allergisk reaksjon, og vil derfor ikke kunne påvises hos legen. Det enkleste her er å prøve seg frem selv. Et alternativ er å utelate de histaminfrigjørende matvarene fra kosten din i 3-4 uker å se om du blir bedre.
Deretter kan du innføre en og en matvare igjen for å finne ut hvilken
som eventuelt gir symptomene. Dette vil gi deg en indikasjon på om en
eller flere av matvarene kan ha en sammenheng med hudproblemene.
Eventuelt kan du eliminere og reintrodusere en og en matvare.
Det er samtidig viktig at du ikke utelater matvarer fra kosten din som
du ikke opplever forverrer tilstanden, slik at du sikrer at du får i deg alle
de næringsstoffene du trenger og ikke lever mer restriktivt enn nødvendig. Dette kan du eventuelt få hjelp til av en ernæringsfysiolog.
Det er heller ikke sikkert at maten du spiser har sammenheng med
hudproblemene. Vinteren i seg selv med kulde, vind, fukt, støv osv. kan
gi endringer i både hud og luftveier. Hudsykdommen rosacea har
lignende symptombilde som du beskriver og kan ofte gi hudforandringer ved inntak av varm mat, sterkt krydder og alkohol.
Jeg vil råde deg til å be om en utredning for matallergi
hos legen (spesielt på grunn av diare og vond mage), og
at du ber om å bli henvis til en hudspesialist som kan
hjelpe deg å vurdere de utfordringen du opplever
i forhold til huden din.
Guro

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Åpent:
Mandag, tirsdag og torsdag betjenes
09.00–11.00
telefonen av sykepleier.
Fredag av eksperter
på inneklima/uteluft.
WWW.NAAF.NO
n ASTMA ALLERGI12.00–14.00
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Moskussafari. Vi var heldige med været da vi var på utkikk etter moskusen på Dovrefjell.

Familieseminar på Dombås
sjakk-kurs blant annet. Nytt av
året var yoga og moskussafari.
Yogaen ble godt mottatt, og
de som var med på moskussaRegion Midt arrangerer hvert fari var veldig godt fornøyd.
år familieseminar i samarFor hele familien var det
beid med de tre storlagene i
quiz, «Mesternes mester»,
regionen. Også i 2017 var det
morgenyoga og chi gong. Vår
Dombås Hotell som huset oss, tryllekunstner Carrera stilte
og tradisjonen tro hadde vi
også opp og tryllet både for
leid hele hotellet.
barna og de voksne.
Store og små deltakere
Uten alle frivillige som stiller
koste seg fra fredag til søndag. opp ville det ikke blitt noe
Tegneglede. De yngste barna fikk blant annet tegne og male sammen.
For de voksne var det unfamilieseminar. Tusen takk til
dervisning om astma, allergi,
dere! Tusen takk også til alle
eksem, matoverfølsomhet,
deltakere og fagpersoner!
inneklima og pollen. I tillegg
Dato for neste familiesemifikk deltakerne en orientering nar er 14. til 16. september
om NAAF og de tilbud vi har,
2018. Sett av helgen allerede
blant annet rådgivningstjenes- nå!
ten. Våre dyktige fagpersoner
Gina Strøm, regionsekretær
stilte også opp på stasjonsRegion Midt
undervisning, der deltakerne
kunne få svar på sine spørsmål.
Barna var med på ulike
aktiviteter, både inne og ute:
Fikk svar. Fagpersoner stilte opp på stasjonsundervisning der deltaFotball, formingsaktiviteter,
kerne kunne spørre om det de lurte på.

R E G I O N

MIDT
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SkandinaviaS førSte
bærekraftige byggeblokk
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
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

100 % UORGANISK
PORebetONG
eNKeL PROSjeKteRING
OG OPPFØReLSe
U-VeRDI 0,11
– beHAGeLIG INNeKLIMA
ØKONOMISK
LØSNING

BASIC
Cradle to Cradle CertifiedCM
is a certification mark of MBDC.

16484 norsk annonce Byggeindustrien 210x142.indd 1

05/02/13 09.00
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Vennematkurs i Region Midt
R E G I O N

MIDT

NAAF Sør-Trøndelag storlag
har arrangert «vennematkurs»
i Agdenes. Bakgrunnen var
at ett av våre medlemmer,
Bendik på 8 år, er allergisk mot
egg, melk og nøtter. I tillegg
har han cøliaki, og summen
av dette gir gutten og familien
noen utfordringer i hverdagen.

Slekt og venner lurer på hva
Bendik kan spise og hvordan
man lager mat han tåler. Foresatte ved Bendiks skole ytret
derfor ønske om et kurs for å
lære mer om matoverfølsomhet og hva de kan servere til
Bendik.
Ildsjel Merete Kalland i
storlaget satte i gang, og
fikk Agdenes kommune til å
sponse kurset. Ansatte, slekt
og venner ble invitert til et

Mye god mat. Det går an å lage mye godt uten egg, melk, nøtter og
gluten.

kurs der det ble undervist om
tilberedning av mat uten egg,
melk, nøtter og hvetemel.
Kurset ble ledet av kokk Svein
Magnus Gjønvik som har ledet
NAAFs matskole i mange år.
Kurset var lærerikt, og
stemningen på kjøkkenet
upåklagelig. Mye informasjon,
latter og skrål. Tre grupper laget fem retter hver, uten egg,
melk, nøtter og gluten. Det ble
laget focaccia, pizza, lasagne,

kringle og potet-/purresuppe.
Kurset tok også for seg en
del prinsipper ved allergihygiene i forbindelse med
allergi og cøliaki.
Det var slitne, men godt
fornøyde kursdeltakere som
gikk hjem den kvelden.
Gina Strøm, regionsekretær
Region Midt

Fornøyde deltakere. Matkurset var praktisk lagt opp med grupper
som lagde fem retter hver.

Familiedag med bowling i Østfold
ØSTFOLD
Hold av datoen søndag 26.
august kl 12 til 14.30. Da
inviteres nemlig medlemmer
i NAAF Østfold til familiedag
med bowling hos Førtito Bar
& Bowling i Sarpsborg.
Vi bowler først, og så blir
det servert pizza og drikke.
Egenandel er 50 kroner per
deltaker.
Påmelding sendes til region.
50

ostfold@naaf.no, mer
informasjon på tlf: 922
78 220. Påmeldingsfrist:
30. april – eller så lenge
det er ledige plasser.
Arrangementet er
støttet av Märtha Louises
Fond.
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Foto: Colourbox
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På lag med Matinfo

NAAF-samarbeid. På Matinfo.no finner du informasjon om innhold og allergener i 13 000 matvarer.

Matinfo.no er en nettside
som gir informasjon om næringsinnhold og allergener
på nærmere 13 000 ulike
matvarer fra over 80 norske
produsenter.
Matinfo drives av teknologiselskapet Millum. Selskapet

har tett kontakt med Mattilsynet, de største innkjøpsløsningene og leverandørene,
og har god kunnskap om
lovverket for merking, hvilke
utfordringer som er ved merkingen og hvordan spisesteder skal merke maten.

Målet er at matinfo.no skal
være Norges mest nyttige
nettsted for hele matbransjen, og en trygg plattform
der alle med matallergi kan
finne kvalitetssikret informasjon om innholdet i maten.
Norges Astma- og Allergi-

forbund har nylig inngått samarbeidsavtale med Matinfo.
Formålet med samarbeidet er
blant annet å forbedre kunnskap og tilgjengelig informasjon om allergi mot bestanddeler i mat og tilknyttede
problemstillinger. n

Our woven vinyl flooring is recommended by
The Norwegian Asthma and Allergy Association
More info on bolon.com

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018
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Har du prøvd yoga?
R E G I O N

MIDT

Sør-Trøndelag storlag startet
opp med yoga for barn i alderen 8 til 13 år høsten 2017.
Dette var et samarbeid med
Yogaens Hus i Trondheim,
med Kari-Anne Bains som
instruktør.
Kari-Annes intensjon er
at yoga er for alle. Alle skal
oppleve at de er gode nok –
at de mestrer. Yogaklassene
Kari-Anne deler har ofte fokus
på å finne fram leken, gleden,
dansen og kreativiteten i seg
selv. Samtidig oppfordres
det til å bevege seg utenfor
komfortsonen innenfor trygge
rammer. Å få kontakt med
pusten kan være veien til en
indre ro og en bedre hverdag.
Du behøver ikke være
supermyk for å være med, og

en yogatime kan gi god mestringsfølelse. Pusten er viktig i
yoga, og dette kan være noe
som hjelper barn og unge med
kronisk sykdom til å få bedre
kontakt med kroppen sin,
lytte til den, slik at yoga kan
brukes som helende redskap.
I januar startet en ny serie
barneyoga, og i mars blir det
yoga for ungdom:
Sør-Trøndelag storlag inviterer ungdom i alderen 14 til 19
år til å være med på yoga.
Oppstart tirsdag 13. mars kl
18.30 – 19.30, 8 uker (opphold
i påskeferien)
Sted: Yogaens Hus, Mellomila
91A, Trondheim
Instruktør: Kari-Anne Bains
Pris: Kr 250 per person
(kontonr 4358 15 13888)
Påmelding per epost til
gina.strom@naaf.no

Balanse. Yoga er kjempegod trening for alle, og for deg som har astma
kan det være spesielt nyttig å lære å få kontroll over pusten.

Ulike aktiviteter. Barna får prøve seg på mye forskjellig – her fra
aktivitetsdagen ved Inspiria Science sist høst. Foto: Tore Fjeld

Fortsetter med aktivitetsdager for barn
NAAF Region Østfold fortsetter med prosjektet «Dette er
jeg sikkert god til» med seks
aktivitetsdager for inntil barn
fra 8 til 12 år i løpet av våren.
Dette er en unik mulighet
for deg med astma og/eller
allergi, som kanskje synes det
å drive trening er ekstra utfordrende. Her kan du få teste ut
ulike aktiviteter under faglig
veiledning.
Første samling er 10. februar og da er det hip hop-dansing som står på programmet,
deretter følger yoga, nysirkus,
trampolinepark, kanotur og

R E G I O N

ØSTFOLD
klatring. Samlingene varer 4-6
timer hver gang og er gratis
for barna, inkludert mat og
drikke.
Lungesykepleier og aktivitetsleder vil være til stede.
Foresatte skal ikke delta under
aktivitetene.
Bindende påmelding til
NAAFs regionsekretær Mona
L. Marthinussen, epost region.
ostfold@naaf.no. Ring 922
78 220 hvis du lurer på noe.

Kurshelg på Kongsberg
R E G I O N

ØSTAFJELLS
9. til 11. mars arrangerer
Region Østafjells kurshelg på
Grand Hotell i Kongsberg for
voksne og familier.
52

Tema: Matvarer som påvirker
astma, allergi, eksem, kols.
Det blir blant annet danseundervisning, informasjon
fra NAV om rettigheter, og
YouTube–er Amalie Olsen
Gjersøe kommer og forteller
og demonstrerer hvordan hun
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har fått 115.000 følgere hver
uke på sin kanal.
Mens de voksne er på foredragene, blir de minste barna
aktivisert på lekerommet.
Ungdommene blir med frivillige ledere til slalåmbakkene.
Egenandel for hotell, mat,

foredrag, aktiviteter: Voksne
hele helgen kr 1500 + enerom
250. Barn gratis. Påmelding straks til regionskontorene region.ostafjells@naaf.
no dersom det er flere ledige
plasser.

NAAF-NYTT

Nytt juletre til Tanabru skole
R E G I O N

NORD

Til jul i fjor fikk den nye skolen
i Tanabru et flunkende nytt
kunstig juletre overlevert. Det
var rektor Else Marie Seim som
tok imot treet. Treet er 3 meter
langt og har 800 små LED-lys.
Det er gitt av Sør-Varanger lokallag av NAAF og Jernia Hesseng.
Seim forteller at store og små
setter stor pris på gaven.

Mestringskurs for ungdom
teret for å skape fellesskap og
mestringsfølelse samt en hyggelig ramme på samlingene.
Du vil lage mat sammen med
Er du lei av å være usikker på
profesjonell kokk og få gode
hvordan du skal håndtere alråd fra overlege Jon Olav Hunlergien og utfordringene dette deri fra barne- og ungdomsklimedfører? Region Østfold
nikken ved Sykehuset i Østfold
arrangerer seks samlinger for
og ikke minst Guro Waage som
deg i alderen 13 til 19 år som
er ernæringsrådgiver i NAAF.
ønsker å være aktiv og leve
Kursavgift per deltaker er
godt med din matvareallergi og kr 400 for alle seks kveldene.
matvareoverfølsomhet.
Påmelding til region.ostfold@
Samlingene vil være på Inspi- naaf.no. Meld deg på allerede
ria Science Center i Sarpsborg. i dag – det er kun 25 plasser
Det vil serveres allergitrygg
og først til mølla. Husk å gi info
mat ut fra deltagernes allergier om astma/allergier. Ved spørsog det vil bli en blanding av
mål ring 922 78 220.
fagekspertise på hver samling.
Første kurskveld er 22. mars.
Samtidig blir det aktiviteter og
konkurranser i regi av vitensenR E G I O N

ØSTFOLD

Mat til besvær. Liker ikke eller tåler ikke? Er du ungdom med matallergi eller matvareoverfølsomhet kan det være utfordrende å få i seg
nok av de viktige næringsstoffene kroppen trenger. Foto: Colourbox
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2018
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ÅRSMØTER

REGION HEDMARK

REGION OSLO OG AKERSHUS

Ringsaker storlag: 14. februar på kantina på kommunehuset,
Brumunddal kl 18.
Det blir også medlemsmøte samme sted 14. mars kl 18. Der blir
det foredrag om pollen og allergi ved fagpersoner fra Apotek 1
og lokale underholdningsinnslag.
Glåmdal lokallag: 26. februar på Langelandshjemmet,
Kongsvinger, kl 18.
Elverum og omegn lokallag: 28. februar på FFO-kontoret,
Grindalsveien 3, Elverum, kl 18.

Groruddalen: 26. februar kl 18, Brobekkveien 53, 0598 Oslo.
Nedre Romerike: 20. februar kl 18, Ahus, utenfor hovedinngangen.
Oslo: 28. februar kl 18, NAAFs lokaler St. Olavs gate 25. Det
vil fremmes forslag om sammenslåing for storlagene Oslo og
Asker og Bærum.
Follo: 27. februar kl 18, NAAFs lokaler St. Olavs gate 25. Det
vil fremmes forslag om sammenslåing for storlagene Follo og
Nedre Romerike.
Asker og Bærum: 27. februar kl 18, NAAFs lokaler St. Olavs gate
25. Det vil fremmes forslag om sammenslåing for storlagene
Asker og Bærum og Oslo.
Øvre Romerike: 5. februar kl 19, Gladbakk aktivitetssenter,
Råholt.
Region Oslo og Akershus: 20. mars kl 18, NAAFs lokaler
St. Olavs gate 25.

REGION MIDT
Region Midt gjennomfører sitt årsmøte lørdag 14. april på Scandic Hell Hotell, Værnes. For mer informasjon om regionens årsmøte og storlagenes årsmøter se www.naaf.no/arsmoter_midt
I forbindelse med regionens årsmøte 14. april blir det gjennomført et kurs for tillitsvalgte med tema styrearbeid, NAAFs organisasjonshåndbok og orientering om NAAF som organisasjon.

REGION ØSTAFJELLS
Telemark Storlag: 7. februar kl 19 i Blekebakkveien 1, Skien.
Larvik og omegn: 6. februar kl 18 på Bøkeskogen eldresenter.
Sandefjord: 14. februar kl 18.30 på Forsmannsenteret.
Nordre Vestfold: 8. februar kl 18 på Holmestrand hotell.
Horten: 8. februar kl 18 på Holmestrand hotell.
Tønsberg og omegn: 14. februar kl 19 på Midtløkken.
Drammen og omegn: 20. februar kl 18 på Vardar i Drammen.
Ringerike og Jevnaker: 20. februar kl 18.30, Telegrafalléen
2, Hønefoss.
Hallingdal: 20. februar kl 17 på Bardøla hotell med god
servering!
NAAF Region Østafjells: 22. mars kl 18 på Vardar i Drammen.

REGION NORD
NAAF Region Nord: 18. mars kl 10 i Alta.
Alta storlag: 15. februar kl 18 på Vertshuset, Alta.
Sør-Varanger lokallag: 08. februar kl 18, Nor Lines AS Kirkenes.
Sør-Troms storlag: 7. februar kl 19 på Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad.
Midt-Finnmark storlag: 13. februar kl 19, Frivillighetsentralen,
Karasjok. Samme dag/sted medlemsmøte kl 18.
Nord-Troms storlag: 22. februar kl 18 på Senter for nordlige
folk i Manndalen.
Midt-Troms Storlag: 20. februar kl 20, Bardufosstun.
Se også: www.naaf.no/arsmoternord

REGION AGDER
Region Agder avholder årsmøte 21.mars.

MEDLEMSMØTER:
Tønsberg: Kafétreff tredje torsdag i måneden på Midtløkken
kl 12. Tlf: Noomi 92830224.
Sandefjord: Onsdagskafé 21. mars på Kafka på Hvaltorget med
likepersoner til stede. Tlf: 99261358.
Drammen og omegn: Kafétreff første tirsdag i måneden på
La Baguette, Gulskogen kl 12. Henvendelse til Wenche Stustad,
tlf: 90536468.

Vest Oppland lokallag: 19. februar kl 18.30 på Bjørnen,
Gamleveien 4, Odnes.
Lillehammer og omegn lokallag: Kl 19 på Marche Lillehammer,
Korgvegen 37.

REGION ØSTFOLD

REGION VEST

Halden: 6. februar på Busterud eldresenter i Halden, kl 18.
Sarpsborg: 15. februar på Fritznerbakken aktivitetsender, kl 18.
Moss og Omegn: 15. februar på Skarmyra allaktivitetshus,
kl 19.
Indre Østfold: Dato kunngjøres senere.
Region Østfold: 19. april.

NAAF Region Vest: 18. mars kl. 11.30.
Kvinnherad: 15. februar kl 19, Peppes Pizza Husnes.
Voss og omland: 14. februar kl 18, Nabobeino Voss.
Rogaland: 20. februar kl 19, FFI Senteret, Stavanger.
Egersund og Dalane: 20. februar kl 19.30, Egersund
Sanitetsforening.
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Tips oss om
erstatningsprodukter

Trygge arrangementer
for barn med matallergi

Har du matallergi må du følge godt med for å unngå å få i
deg allergener – og det er ikke alltid like lett å finne trygge
produkter. Vet du om noen?
Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord og Region
Agder er nå i gang med et prosjekt der de skal lage oversikter
over erstatningsprodukter for melk, gluten og egg. Målet
med prosjektet er å vise hva matoverfølsomme
kan bruke som erstatningsprodukter og
hvilke matvarer som er «uten» disse
allergenene.
Nå trenger vi hjelp fra tillitsvalgte,
medlemmer og andre. Vi ber dere
ta bilde av erstatningsprodukter
(produkt og innholdsdeklarasjon) og
sende det til prosjektleder AnneKari Isaksen på epost region.nord@
naaf.no. Oppgi produktnavn, produsent og hva produktet er uten.
Ta gjerne også med tips om bruk og
din erfaring med produktet.

Skal du arrangere et idrettsarrangement eller for eksempel et
korpsstevne? Da er det viktig å huske på at 5 til 8 prosent av alle
barn har matallergi.
NAAF Region Nord har laget en nettside med tips og triks til
hvordan man med små grep kan tilrettelegge et arrangement for
de med matallergier.
Mange har også ulike matintoleranser som også medfører at
de må vite hva maten inneholder. For alle disse må maten
tilberedes og serveres på en allergitrygg måte.
I NAAF handlingsplan for 2017-2019 er et av delmålene at NAAF på en positiv måte skal jobbe for
at ulike arrangementer for barn og ungdom har
tilbud til dem med matallergi.
NAAFs lokallag, storlag og regioner oppfordres
til å tipse arrangører (idrettslag, klubber, skoler)
i hele landet om nettsiden og samtidig oppfordre
til at de tilrettelegger for de med matallergier.
Du finner mer info på nettsiden
www.naaf.no/mattilalle

Lær å lage mat uten melk og egg
Ønsker du å lære å lage mat uten melk og egg? Kanskje du også har
en venn som blir med?

R E G I O N

NORD

NAAF Region Nord har
utviklet et kursopplegg for
matlaging uten melk og egg.
Kurset har en teoretisk og
en praktisk del. Opplegget
kan også tilpasses eventuelle andre matallergier.
Kurset passer både for de
som ikke har erfaring med
matlaging uten melk og egg,
og kan gi ny inspirasjon til de
mer erfarne. Her får du også
teste ut ulike erstatningsprodukter, blant annet ost
og fløte som er fri for melk.
Du får også møte andre for
erfaringsutveksling, tips og
råd.
Målgruppen er de med

matallergi, pårørende og andre som ønsker å lære å lage
mat uten melk og egg.
Les mer og meld deg på:
www.naaf.no/nord

Kursopplegget bestående
av invitasjon, oppskrifter,
handleliste og PowerPoint
presentasjon kan fritt brukes
av NAAFs lokallag, storlag og
regioner.

Planlag

te kurs
Tromsø
9. og 10 :
begge d . april,
a
kl. 16.0 0 ger
-21.0 0

Ring 91916410 eller send
epost til region.nord@naaf.no
for tilgang til kurs-opplegget.
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Slik svarer du:

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.

Svarfrist: 22. mars 2018
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TÅR

LÆRREIM

X

Upofloor

PRESSION

Z

Upofloor

ERO

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

Smartere. Grønnere. Sterkere.

The future of flooring
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 www.ehrenborg.se
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NAAFS REGIONER

Kontakt ditt regionkontor
REGION AGDER

REGION NORDLAND

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

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: naaf.no/nordland

REGION HEDMARK

REGION OPPLAND

facebook.com/naafagder

facebook.com/naafnordland

facebook.com/naafhedmark

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: naaf.no/oppland

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: naaf.no/hedmark

REGION OSLO
OG AKERSHUS

REGION MIDT

facebook.com/naafosloogakershus

facebook.com/naafmidt

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: naaf.no/midt

TRØNDELAG
Telefon: 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: naaf.no/midt

REGION NORD
facebook.com/naafnord

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: naaf.no/nord
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facebook.com/naafoppland

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: naaf.no/osloogakershus

REGION VEST
facebook.com/naafvest

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

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

BUSKERUD
Telefon: 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: naaf.no/ostafjells
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TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00
Adresse: Blekebakkveien. 1,
3725 Skien
Kontortid: Torsdager
Epost: region.ostafjells@naaf.no.
Nettside: naaf.no/ostafjells

VESTFOLD
Telefon: 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a,
3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: ellen.sorby@naaf.no.
Nettside: naaf.no/ostafjells

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

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: naaf.no/ostfold

VALLE MARINA

facebook.com/vallemarinadnh
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: naaf.no/vallemarina

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

Ønsker du info fra din region?
Send en mail til kontoret du
tilhører, så legger de deg inn i
mailinglisten.
Oversikt over forbundsstyret og ansatte finner du på naaf.no/omnaaf

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA5
Her finner du de
riktige ordene fra
kryssordet i forrige
AstmaAllergi.
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Vinner av kryssord AA4 2017:
Atle Kvilstad, Kongsberg
Gratulerer, premien kommer i posten!
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Visjon
Å gjøre hverdagen
bedre for brukeren
av bygget.

Tips fra vår samarbeidspartner NAAF:

Bedre inneklima
1

Hindre at skitt, smuss og støv dras inn i bygget (bruk f.eks.
avskrapningsrist eller Renholdssoner® ved inngangspartiet)

2

Innred slik at renholdet blir enklest mulig (f.eks. takhøye skap
og glatte gulv)

3

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

4

Bruk moderne rengjøringsmetoder (mikrofiberkluter/mopper
og vann - og minst mulig kjemikalier)

www.renholdssoner.no

16 349
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VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 8302 LAURBÆR

VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07
2856 WARM BLUSH

VEGG ØVERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07
10580 SOFT SKIN
NEDERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07
2024 SENSES

SENS 8302 LAURBÆR

Foto: Siren Lauvdal

SENS 2856 WARM BLUSH

Se hele fargepaletten med naturlige fargetoner på sens.jotun.no

SENS 10580 SOFT SKIN

Lune farger i trygge omgivelser
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd
til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.
SENS - Trygg fra første strøk!

