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Det er pollenallergisesong og da stiger sevja i 
NAAF, så vel som i busk og kratt. Ingen ringakt 
for allergikernes årlige kors, men det blir faktisk 
en egen stemning når media begynner å ringe 
– forstå oss rett. Det er jo noe eget med å være i 
vinden, ikke sant. 

Som et pollenkorn danser vi fra redaksjon til redaksjon – fra journalist til journalist 
og forteller om pollenspredning, pollenallergi, medisinering, råd og dåd, rett og 
urett. Hyppige stilte spørsmål som ”Er det uvanlig tidlig sesongstart i år, er det uvan-
lig kraftig spredning?” besvares igjen og igjen. 

Erfarne journalistene som har skrevet om pollenplager før sier gjerne: ”Det er vel 
ikke noe nytt å si?” Men jo så sannelig – i år er det nytt å melde. Salix har gjort sitt 
inntog i varslingen, selv om den er av gammelt godt merke i naturen. Så nå snakker 
vi om vier, pil og selje – gåsunger og kattelabber i tillegg til hassel, or, bjørk, gress og 
burot. Det er et utømmelig tema, rikholdig på mulige journalistiske vinklinger som 
raklene på en staslig hengebjørk.  

Og så er det den medisinske delen. Det skal forebygges, behandles, startes i tide 
og ikke slurves underveis. Det er ulike medisiner – alt passer ikke for alle. Forskning er 
viktig. Det er beviselig tyngre på jobben, du lærer med større besvær og avlegger du 
eksamen midt i sesongen så er sjansen stor for at du dumper ned en karakter fra det 
du presterte ved juletider. Og det forskes, med drahjelp også fra NAAF, på hvordan 
kroppen kan overtales til å avblåse krigen mot den innbilte fi ende som skaper så mye 
trøbbel for en stakkars allergiker.

Den biologiske delen er spennende; det fi nnes lett pollen, tungt pollen, klebrig, 
vindbestøvet, insekttilpasset. Miljøet er av betydning. Mildere vintere gir mer løvskog 
og den kryper høyere til � ells. Forurensning gir sintere pollen og sterkere allergiske 
reaksjoner – et byproblem. Og mens burot kan lukes med eff ekt, kan bjørkepollenet 
komme fra nabolandene – det er endog synlig på satellittbilder på en god dag, eller 
snarere dårlig – sett med allergiske øyne. 

Rent forebyggende er det en hel harang av ting man kan tenke på. Du har med 
pollen med inn i hår og klær, skyll og bytt. Bilpleie er mer enn oljeskift – husk nytt 
pollenfi lter. 

Og sist men ikke minst, det vitenskapelige og tekniske ved varslingen, innsamling 
av funn, utarbeiding av varsel basert på fagkunnskap, statistikk og værvarsel. Deretter 
publisering på nett og videreformidling av informasjon til utallige medier (xml-feed, 
no less) etter forpliktende avtaler – og samarbeidet med Helsedirektoratet. 
Kort fortalt; Det er mye arbeid og mye kunnskap magasinert i NAAF relatert til pollen-
sesongen – dette temaet som ble en viktig samfunnsoppgave for forbundet allerede 
på 70-tallet. Prosit! 

tonje@naaf.no 
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S teinsvåg er øre-nese-hals-spesialist og 
leder av Norges Astma- og Allergifor-
bunds legeråd. Det er ikke første gang 

han uttaler seg kritisk om behandlingen 
av studenter med allergiplager på landets 
største universitet.

– Man må akseptere allergikernes proble-
mer i eksamensukene i vårsemesteret og ikke 
lage krøll. I gjennomsnitt har bjørkepollenal-
lergikere plager i ca. seks år. Universitetet i 
Oslo ser ut til å ha en veldig uheldig praksis. 

Studenter har andre ting å tenke på 
enn legebesøk rett før en eksamen. Det er 
ikke nødvendigvis så enkelt å få time hos 
allmennlegen på så kort varsel heller når 
plagene kommer. Men pollenallergien slår 
ut mange i mai og juni, det er helt sikkert. 
Det bør universitetsledelsen forholde seg 
til. Det er godt vitenskapelig dokumentert 
at pollenallergi fører til at det går tregere 
med intellektuelt arbeid. Da burde det ikke 
være vanskelig å hjelpe dem med tilrettelagt 

eksamen og lengre eksamens-
tid, sier Sverre Steinsvåg til 

AstmaAllergi.

Vi har spurt
Men UiO vendte 
nok en gang det 
døve øret til da 

NAAF ville vite om 
reglene er myket opp. 

Samme praksis som i � or, 
var svaret. Allergi ses på 

som en akutt sykdom, ikke 
som en kronisk sykdom som kan 

eller må planlegges. Det fi nnes ikke 
noe felles regelverk, det er opp til det enkelte 
universitet og den enkelte høyskole å be-

stemme hvordan allergikere må gå fram 
for å innrømmes tilrettelagt eksamen.

Kunnskapsdepartementet er overor-
det instans for våre høyere læresteder. 

AstmaAllergi ba om telefonintervju, men ble 
oppfordret til å sende spørsmål på e-post, så 

Krever fersk legeattest
i eksamensinnspurten

Universitetet i Oslo fi rer ikke en tomme. 
Som i � or oppfattes pollenallergi som 
en akutt sykdom, og det kreves 
ikke eldre enn tre dager gam-
mel legeattest for å få tilret-
telagt eksamen. – Dette 
er et urimelig og stivbeint 
byråkratisk hinder. At-
testen kunne vært to år 
gammel og like gyldig. 
Jeg tror at den nye loven 
som forbyr indirekte dis-
kriminering kan brukes 
til å presse høyere læ-
resteder til å respektere 
allergikere, sier professor 
dr. med. Sverre Steinsvåg.

n av OLA HESSTVEDT



NAAF har opprettet en facebookgruppe – 
”Pollenallergisk? Ja til utvidet eksamenstid!” 
Det gjelder endelige prøver, tentamen og 
eksamen for ungdomsskolen, videregående 
skoler, høgskoler og universiteter. Mange 
elever og studenter er pollenallergiske, noen 
ønsker utvidet eksamenstiden for å lette 
litt på presset men praksis for innvilgelse er 

høyst ulik. Er du på facebook så slutt deg til 
gruppen og oppfordre andre til å gjøre det 
samme. Her ligger brevene som er sendt de 
to statsrådene Aasland og Solhjell, begrun-
nelsen for NAAFs krav om enhetlig praksis, 
uttalelse fra NAAFs Legeråd med mer. Dette 
kan du bruke som vedlegg dersom du søker 
om utvidet eksamenstid.  

Facebook-gruppe om utvidet eksamenstid
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Stivbeint fra Universitetet i Oslo.

Krever fersk legeattest
i eksamensinnspurten

ville vi få svar. Vi sendte to spørsmål:
1. Er departementet enig med UiO i at polle-
nallergi er en akutt sykdom slik at man krever 
ikke eldre enn tre dager gammel legeattest 
for å gi tilrettelagt eksamen?
2. Universiteter og høyskoler har ikke noe 
overordnet regelverk for tilrettelegging av 
eksamen for allergikere. Men vi har fra 1. 
januar en ny lov, Lov om forbud mot diskri-
minering på grunn av nedsatt funksjons-
evne. I paragraf 4 står det: ”Med indirekte 
diskriminering menes enhver tilsynelatende 
nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, 
handling eller unnlatelse som fører til at 
personer på grunn av nedsatt funksjonsevne 
stilles dårligere enn andre.” Anser KD dette 
som relevant for pollenallergikere som skal ta 
eksamen?

KD svarte
Vi fi kk følgende svar – per e-post – fra avde-
lingsdirektør Lars Vassbotten i Kunnskapsde-
partementet:

”Hvorvidt pollenallergi er å anse som en 
akutt sykdom, er et medisinsk spørsmål som 
må besvares av andre enn Kunnskapsdepar-
tementet. Departementet legger imidlertid 
til grunn at allergi og behandling av denne 
kan ha forskjellig betydning fra person til 
person, slik at spørsmålet om tilrettelagt 
eksamen som følge av allergi bør avgjøres på 
individuelt grunnlag. Avgjørelse om tilrette-
lagt eksamen er å anse som et enkeltvedtak 
som kan påklages til institusjonens klage-
nemnd.

Styret ved høyere utdanningsinstitusjoner 
har ansvar for at læringsmiljøet på institu-
sjonen, herunder det fysiske og psykiske 
arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en 
samlet vurdering av hensynet til studente-
nes helse, sikkerhet og velferd, jfr. Universi-
tets- og høyskolelovens paragraf 4–3 annet 
ledd. Herunder skal institusjonens lokaler ha 
forsvarlig inneklima og luftkvalitet. Styret for 
universitet eller høyskole skal selv gi forskrift 
om avleggelse av og gjennomføring av ek-
samener og prøver, og gjennom forskriftene 

skal det legges til rette for at personer med 
særlige behov ikke blir diskriminert på grunn 
av nedsatt funksjonsevne.”

– Bør prøves
Professor Sverre Steinsvåg var ikke kjent 

med paragraf 4 i den nye diskriminerings- og 
tilretteleggingsloven. Men han syntes umid-
delbart at begrepet indirekte diskriminering 
absolutt må kunne være relevant for allergi-
kere som skal opp til eksamen.

– Det kunne vært nyttig å prøve dette og 
få et svar på om rigide regler om legeat-
test rett før eksamen mens studentene 
forbereder seg er indirekte diskriminering av 

allergikere. Studenter som har pollenallergi, 
vil være plaget av denne i større og min-
dre grad i hele pollensesongen. Hvor store 
plagene er, vil variere fra dag til dag, alt etter 
hvor mye pollen det er i luften, sier lederen 
av NAAFs legeråd.

Steinsvåg vet av egen erfaring hva allergi-
plager og eksamen dreier seg om:

– Da jeg skulle ta artium i 1977, ville jeg 
ikke ta sjansen på å ha pollenallergi hjemme 
i Kristiansand. Jeg søkte om å få ta eksamen i 
Trondheim, og det ble innvilget.

Mer respekt for pollenallergikere i 1977 
enn i 2009? n



Ny medisin
Avamys heter en ny nesespray for pollenallergi-
kere. Medikamentet kan brukes av både voksne 
og barn og gir lindrende eff ekt på symptomer i 
så vel nese som øyne. Medikamentet er på blå 
resept og må forskrives av lege. 

Allergivaksine på blå resept 
Alvorlige pollenplager hvor man ikke oppnår 
tilfredsstillende resultat ved behandling med 
tradisjonell allergibehandling, kan alternativt 
behandles med allergivaksinasjon. Det vil si 
gradvis tilvenning til allergenet man reagerer 
på. Vaksinasjon mot gresspollen i tablettform, 
Grazax, kommer nå på blå resept. Beslutning 
om behandling tas av lege, i samråd med pasi-
enten. Dersom man har brukt Grazax og betalt 
for det selv, kan man nå søke om å få utgifter 
dekket for inntil 6 måneder tilbake i tid. Lege 
må da bekrefte at vilkårene har vært oppfylt i 
den perioden. Legeerklæringen og kvitteringer 
sendes Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). 
Telefonhenvendelser: Helseøkonomiforvaltnin-
gen (HELFO) Servicesenter 

Fastlegetelefonen: 810 59 500. Adr: Pb. 2022, 
3103 Tønsberg. E-post: servicesenteret@ helfo.
no Kontoret dekker hele landet.

Pollenråd
l Ta medisin etter anvisning, start i tide og før  
 symptomene blir for sterke
l Ta dem regelmessig og forebyggende også  
 på dager med få/ingen plager for 
 best lindring.
l Bruk www.pollenvarslingen.no Du kan motta  
 e-postvarsling daglig.
l Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig  
 ved fysiske anstrengelser. Forsiktig med   
 sykling.
l Solbriller hjelper!
l Vask ansikt og hender når du kommer inn.  
 Skyll hår og skift putevar før leggetid
l Vær obs på mulige kryssreaksjoner i munn  
 og svelg fra rå frukt og grønt
l Informer omgangskrets, arbeidsgiver, skole  
 om sykdommen slik at de forstår, kan ta   
 hensyn og tilrettelegge.
l Skoleelever og studenter kan søke om   
 forlenget eksamenstid. Se facebookgruppe:  
 ”Pollenallergisk? Ja til utvidet eksamenstid!”  
 eller www.naaf.no/fakta/pollen/eksamen
l Ta ferie fra pollenplagene – høyt til � ells,  
 langs kysten eller i utlandet.
l Pollenpartiklene samler seg på alle fl ater,  
 virvles opp og pustes inn. Godt renhold   
 hjelper. Husk oppå skap og hyller.
l En luftrenser inne kan hjelpe. Se www.naaf. 
 no/produktguiden for anbefalinger.
l Luft med måte, og helst kveld/natt. 
l Ikke tørk klær ute i sesongen
l Skift fi ltre i ventilasjonssystemer, også i bilen.
l Katter og hunder får pollen i pelsen 
 – en dusj hjelper.
l Les fl ere råd på www.naaf.no/pollen
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R ett og slett dårlig gjort, synes han. De 
to–tre siste årene har det verste vært 
over for Kristian når vanlig eksamens-

tid begynte etter 17. mai. I år er tidsrommet 
for avgangsprøver framskjøvet til perioden 
8. til 15. mai. Avvikling ti dager tidligere enn 
før tror han betyr sengen, sofaen, medisiner, 
inhalator og pustemaskin på Ullevål. Ikke 
styrkeprøver på Ringstabekk ungdomsskole.

Beskjeden om nytt eksamensreglement 
ble gitt til alle ungdomsskoleelever i landet 
før jul. Sammen med moren skrev Kristian 
brev til kunnskapsminister Bård Vegard Sol-
hjell om følgene dette sannsynligvis vil få for 
ham. Det kom svar, brevet var oversendt til 
Utdanningsdirektoratet for videre vurdering. 
Noe svar derfra har de ikke fått.

– Jeg reagerer nokså ekstremt på bjør-
kepollen, men dette rammer mange andre 
ungdomsskoleelever i Sør-Norge også. Det 
er ganske sikkert umulig for meg å stille 
frisk nok til eksamen tidlig i mai. Jeg mister 
sjansen til å forbedre standpunktkarakterene, 
og det føles bittert. En god innspurt kan jo gi 
positive utslag på vitnemålet, sier eleven.

Jeg vil gjerne komme inn på den beste 
skolen. Snittkarakteren som kreves på Nad-
derud videregående skole har ligget på ca. 
4,8. Standpunktkarakterene mine vil nok 
holde til det, men kravet kan variere slik at 
jeg kommer litt for lavt. Det teller jo ikke at 
jeg blir satt helt ut og ikke kan møte. 

Når jeg er veldig dårlig, kan jeg ikke yte 
noe særlig. Det betyr dårlige karakterer hvis 
jeg går opp til eksamen. Det hjelper ikke for 
meg at allergikere får sitte en time ekstra 
under eksamen. Det er kanskje bra for de 
andre i min klasse som er allergiske, de som 

– Jeg vil jo gjerne vise hvor god jeg er etter tre år på ung-
domsskolen. Men fl ytting av eksamensdagene til før 17. mai 
betyr at jeg neppe kan møte opp. Da pleier jeg å være helt 
slått ut av bjørkepollen. De kan ikke ha tenkt på allergikere 
da dette ble bestemt, sukker snart 16 år gamle Kristian Juvet 
Branæs på Stabekk i Bærum.

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT er litt dårlige. Men ikke for meg. Jeg fungerer 
ikke i det hele tatt.

Unormalt skoleforløp 
Moren, Borghild Juvet Branæs, er selv lærer i 
ungdomsskolen og tror at det er elektronisk 
leverte besvarelser fra hele landet samti-
dig som er årsaken til at prøvene kommer 
tidligere enn før. Et behov for mer tid til 
retting av besvarelsene kan også ha vært et 
moment, mener hun.

– Dessverre for Kristian er han sykest i 
første halvdel av mai, dette gjelder sikkert 
mange andre i Sør-Norge. Pollenmengdene 
har kulminert ved 17. mai, så ble han bedre. 
Det beste for ham er å dra utenlands og 
gjøre skolearbeidet der når det er mest bjør-
kepollen hjemme, han var tre uker i Frankrike 
i � or.

– Nei, ingen har vel tenkt på pollenallergi-
kerne da dette ble bestemt, beklager moren. 
– Det blir ikke et normalt skoleforløp når 
mange elever ikke kan få vist hva de kan.

– De som har bestemt det, kan ikke ha 
barn med kraftig pollenallergi. Det er urett-
ferdig at jeg ikke får sjansen til å forbedre 
karakterene. Et dårlig påfunn, synes Kristian 
Juvet Branæs.

– Dessverre, sier avdelingsdirektør Siv 
Lindstrøm i Utdanningsdirektoratet.

– Denne endringen ble fastlagt for lenge 
siden. Det dreier seg om en kjempekabal, det 
er mange hensyn å ta. Helligdagene i mai er 
også en del av bildet. Generelt er det rektor 
som er ansvarlig for å tilrettelegge for al-
lergikere i ungdomsskolen og videregående 
skole. Skolene er fl inke til dette og strekker 
seg langt. De kjenner elevene og er smidige 
med hensyn til legeattest. Det legges til rette 
med utvidet eksamenstid og eget rom for 
allergikere, hevder avdelingsdirektøren. n

sengen
Tatt på
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Allergikeren Kristian Juvet Branæs regner det som sikkert at eksamen  
tidlig i mai utelukker at han får anledning til å forbedre sine karakterer.
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Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av Livostin (Levocabastinum),men ved bruk av øyedråper til barn under seks år bør lege
kontaktes. Hvis ikke Livostin hjelpermot allergisymptomene i løpet av et par dager, eller du har plager bare på ett øye, bør du søke
legehjelp. Konserveringsmiddelet i Livostin nesespray kan føre til hevelse i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk. Hvis du
har nyresykdombør du rådføre degmed lege før du bruker Livostin nesespray. Husk å lese pakningsvedlegget nøye før bruk. Ved
annet bruksområde skal legens anvisning følges. Livostinmarkedsføres avMcNeil – en divisjon av Janssen-Cilag As.

SE WWW.LIVOSTIN.NO
FOR MER INFORMASJON
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S alixplantene blomstrer etter or og has-
sel, men like før bjørka starter. Det er 
ikke få bjørkeallergikere som har lurt på 

om bjørka har kommet ekstra tidlig når de 
begynner å klø i mars. 

– Årsaken til at vi ikke har varslet denne ty-
pen spredning tidligere er at pollen fra disse 
trærne er seig, og klumper seg sammen. 
Derfor er spredningen veldig lokal. Det sier 
NAAFs pollenekspert Hallvard Ram� ord. – I 
tillegg er det ikke så mange som reagerer på 
denne typen pollen, men en av fem bjørkeal-
lergikere vil også få plager fra salixpollen. 

Manglende varsling har fått mange til å tro 
at bjørkesesongen er i gang før Ram� ord og 
kollegaene hans har begynt å telle bjørkepol-
len. Ja, vi har fått mange telefoner fra folk 
som har fått plager og som tror det har vært 
bjørka. De etterlyser varsel, og når vi sier at 
det ikke er bjørkepollen å spore har de jo 
blitt litt forundret.

Årsaken til at vi nå starter med varsling 
er at mange etterspør dette, i tillegg har vi 
allerede rutiner på å samle salixpollen, sier 

Du salige salix!
Det er på tide å plassere skylden på riktig pollen. Fra og med 
våren 2009 varsler NAAF pollenspredning fra salix, som er 
samlebetegnelsen for selje, vier og pil. 

n tekst og foto – ANNE LISE AAKERVIK Ram� ord, så det blir ikke store endringer 
for oss. Derimot blir det desto bedre for al-
lergikerne. 

Mer forutsigbart
For Erik Eide betyr varslingen av salix at han 
kan begynne med medisineringen tidligere 
enn før. Han er en av de som reagerer på 
salix, i tillegg til bjørkepollen. 

I mange år lurte jeg på hvorfor jeg fi kk 
røde, rennende øyne mens snøen ennå lå, 
og det var lenge før bjørkepollensesongen 
var i gang, sier han. Men så var det noe som 
fortalte meg at selja kom veldig tidlig. 

Nå vet jeg at når NAAF varsler salix kan 
jeg begynne å ta medisiner mot pollen-
sesongen også, og være føre var. For Eide 
betyr det da at pollensesongen begynner å 
bli lang, det blir noen måneder på vinteren 
uten medisiner. – I tillegg starter vi med de 
vanlige allergireglene litt tidligere enn vanlig, 
sier han. Det kan være og ikke henge ut tøy 
til tørk, eller lufte på soverommet. Samt ha 
oversikt over hvilke vinduer som kan åpnes 
uten å slippe inn for mye pollen. 

– Dette er noe vi alltid tenker på i seson-

gen, og selv om salix er temmelig lokal er det 
like greit å holde på de kjørereglene man har 
for å begrense pollen i huset, sier Erik Eide.

Pollenrekka
For at vi skal være helt sikre på hva som 
kommer når, gir Hallvard Ram� ord oss pol-
lenrekka. – De pollentypene som har størst 
betydning ved allergi i Norden kommer fra 
tresortene bjørk, or og hassel, fra forskjellig 
typer gress og fra ugressplanten burot. Dette 
er vindbestøvede planter med lette pollen 
som kan drive langt med vinden. Unntaket 
er salixplantene som har tunge, seige pollen 
som ikke spres så lett med vinden. Derfor har 
artene sikret seg ved at insektene også trår til 
med bestøving. 

Or og hassel er først ute, gjerne i starten 
av mars. Salix starter i overgangen mars/april 
og holder seg et stykke inn i bjørkesesongen 
som komme i gang i april/mai. Sesongen for 
gresspollen er lang, den startet i midten av 
juni og holder på til august. Vi har over 100 
gressarter som blomstrer på forskjellig tid 
gjennom sommeren. I slutten av juli kommer 
så den utskjelte burotplanten som mange 
gruer seg til. Burota gir lokalt mye pollen, og 
siden det er så mye av den kan den bli svært 
plagsom.  n

Hallvard Ram� ord tar en nærmere 
titt på en tidlig synder. Gåsunger eller 
kattlabbene står i knopp, og vil om litt 
spre pollen. En av fem bjørkeallergikere 
reagerer også på denne pollentypen. 
Nå er salix inkludert i pollenvarslingen.
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N eseskylling renser nesen for støv, 
pollen, virus og bakterier. Det både 
forebygger og behandler hovne slim-

hinner i forbindelse med forkjølelse, astma, 
allergi og bihulebetennelse. Behandlingen er 

Kjell har ikke brukt medisiner mot allergi/
astma og tett nese siden han begynte 
med neseskylling.

Har solgt en million neseskyllere
Han har solgt sin egendesig-
nede neseskyller til stadig 
fl ere land. Nå er den lille 
hendige saken solgt i over 
en million eksemplarer 
siden eventyret startet 
for ti år siden.

n tekst – JARTRUD HØSTMÆLINGEN

også fi n å bruke for gravide, forteller Per Peo 
Olsen. Da salget tok av for de håndlagede 
neseskyllerne i keramikk i 1995 forsto han at 
det måtte masseproduksjon til for å holde 
fart med utviklingen. Nå brukes neseskyl-
leren, Nesehornet i en rekke land. Kanskje har 
de fått den anbefalt av sin allmennlege eller 
av en øre-nese-halslege. Eller på et apotek. 
For den fås kjøpt i tre av Norges fi re apotek-
kjeder.  

Eldgammel tradisjon
– Neseskylling er opprinnelig en del av 
yogatradisjonen, og har vært benyttet som 
en renselsesmetode for å styrke både fysisk 
og mental helse i mange tusen år, forteller 
gründeren. Per Peo Olsen er grunnleggeren 

av Yogaskolen i Oslo og Yogalærerutdannelsen i 
Norge, og har undervist og praktisert yoga i en 
mannsalder.

– Hva er hemmeligheten bak suksessen?
– Legers positive holdning har nok bidratt mye. 

Da vi startet opp salget og sendte tilbud om en 
produktprøve til alle landets øre-nese-halsleger, 
bestilte halvparten et Nesehorn og brosjyrer til 
pasientene. Av allmennlegene gjorde hele 35 
prosent det samme. 

Det er et helt harmløst hjelpemiddel uten noen 
form for bivirkninger. Folk merker at den virker 
og ser resultatene også hos andre. Neseskylling 
renser nesens slimhinner, forteller Olsen. Dette 
påvirker igjen slimhinnene i hele luftveissystemet, 
også i lungene. Tenk deg fl immerhårene som en 
slags kornåker som står og vaier inne i slimhin-

nene. De bidrar til å løfte opp og � erne slim og 
uønskede partikler, som pollen, helt fra lungene 
og opp gjennom luftveiene i hals, nese og ører. 
Ved å skylle gjennom systemet med kroppstem-
perert saltvann vil fl immerhårene bli stimulert til 
å gjøre jobben mer eff ektivt. 

Man får både avspent, renset og åpnet 
kanalene, og da oppstår heller ikke så lett beten-
nelse. 

– Noe som er viktig å være oppmerksom på?
– Bruk kroppstemperert vann. Og fysiologisk 

saltvann, altså en mengde salt som tilsvarer 
kroppens eget saltforhold i tårevæske og annen 
kroppsvæske. 

– Hvor ofte bør det gjøres for å oppnå eff ekt?
– Det avhenger av hva du vil oppnå. Gene-

relt kan det være greit med en daglig gjen-

Ved hjelp av daglig 
neseskylling med lunkent 
saltvann ble Kjell Runar 
Sørensen kvitt problemene 
med tett nese, hyppige 
forkjølelser, astma og allergi.
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Skyllet bort 
problemene
n tekst og foto – JARTRUD HØSTMÆLINGEN

N å har jeg ikke brukt kortison og ne-
sespray på ti år, og jeg er overbevist 
om at det er den daglige neseskyl-

lingen som har hjulpet meg, sier Kjell Runar 
Sørensen fra Skien.

Kjell ville bli frisk av plagene han hadde 
slitt med hele livet, og da han hørte om 
neseskylling på et yogakurs, ville han gjerne 
prøve. – Plagene mine var med tiden blitt 
ganske store, og jeg hadde nylig vært til ut-
redning på et sykehus. Jeg kunne våkne om 
natten av at jeg stoppet å puste fordi jeg var 
så tett. Slett ikke særlig behagelig, minnes 
han.. Vi står på plenen utenfor huset i Skien 
mens han viser hvordan det gjøres. Saltvan-
net strømmer ut av det ene neseboret, og 
snart er den om lag 3 dl store kannen tom 
for kroppstemperert saltvann.

– Hvis du passer på å bøye deg litt fram-
over mens du heller vannet inn i det ene 
neseboret, og samtidig holder hodet litt på 
skakke, går det bra, forsikrer Kjell.

Ikke farlig
Han var ikke riktig så trygg på at han ikke 
skulle avgå ved drukningsdøden første gang 

Har solgt en million neseskyllere
Historien om Nesehornet er et lite 

stykke norsk forretningseventyr. 
(foto: Sondre Farestveit)

han prøvde. – Det høres jo litt merkelig 
ut for uerfarne at det renner ut det andre 
neseboret og ikke ned gjennom halsen, sier 
han med et lite smil. Og bare enkelt var det 
ikke den aller første gangen han prøvde, for 
da var han så plaget av tett nese at det ikke 
kom så mye som en dråpe gjennom. – Men 
med litt tålmodighet og daglige skyllinger, 
lærte jeg etter hvert teknikken, og langsomt 
begynte det å åpne seg. Nå har plagene 
med tett nese og hyppige forkjølelser helt 
forsvunnet, mens pollenallergi kureres med 
hyppigere skylninger når den dukker opp.

Han tar en gjennomskylling av det andre 
neseboret mens han først er i gang, og blir 
litt blank i øynene mens han holder på. – 
Man kan kjenne litt press i panna eller svie i 
øynene hvis man er i ferd med å pådra seg 
en forkjølelse, eller hvis hodet holdes i feil 
posisjon, men som oftest kjenner man ikke 
noe ubehag, forklarer han.

Det virker, uten bivirkninger
Han gjør som oftest neseskylling daglig, 
gjerne på morgenen eller kvelden. – Når 
en teknikk har overlevd i fl ere tusen år, så 
må det nødvendigvis være en god teknikk, 
resonnerer han. Han synes dette er en ideell 

løsning på plager i luftveiene både på grunn 
av brukervennlighet, prisen for engangsin-
vesteringen og hva han har igjen for det. – 
Alternativet ville vært å bruke tid og penger 
på å gå til en lege som skriver ut preparater 
som er kostbare og noen ganger skadelige 
på sikt. – Så sant jeg vet er neseskyllingen 
en helt harmløs aff ære, og siden jeg har 
brukt den i ti år uten andre virkninger enn at 
plagene mine er blitt borte, så kan jeg trygt 
anbefale den til andre, sier han. n
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og opp gjennom luftveiene i hals, nese og ører. 
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Man får både avspent, renset og åpnet 
kanalene, og da oppstår heller ikke så lett beten-
nelse. 

– Noe som er viktig å være oppmerksom på?
– Bruk kroppstemperert vann. Og fysiologisk 

saltvann, altså en mengde salt som tilsvarer 
kroppens eget saltforhold i tårevæske og annen 
kroppsvæske. 

– Hvor ofte bør det gjøres for å oppnå eff ekt?
– Det avhenger av hva du vil oppnå. Gene-

relt kan det være greit med en daglig gjen-

nomskylling, men 
skiskytteren Halvard 
Hanevold har fortalt 
at han holder forkjø-
lelser i sjakk ved å 
ta neseskylling to til 
tre ganger per dag 
i skisesongen. Andre bruker den periodevis 
ved behov, for eksempel i pollensesongen 
eller under en bihulebetennelse.

– Nå selges Nesehornet i ti land og tre 
verdensdeler, foruten Norge. Nye eksportland i 
sikte?

– Vi får stadig spørsmål om distribusjon i 
nye land og arbeider for øyeblikket med 
Sør-Afrika og Singapore. For det meste 
selges den gjennom landenes apoteker. n

Anbefaler 
saltvannskylling
– Vi vet at saltvannskylling har god eff ekt 
på nesehelsen. Det har vært i brukt i fol-
kemedisinen i tusenvis av år verden over, 
forteller Sverre Karmhus Steinsvåg. Han 
er professor i øre-nese-hals og leder av 
NAAFs Legeråd og tilføyer at i boka ”Den 
siste viking” av Johan Bojer kan man lese 
om fi skerne på Lofot-havet som starter 
dagen med å skylle nesen med et øsekar 
saltvann.

Steinsvåg, som er tilknyttet både Hau-
keland universitetssykehus og Sørlandet 
sykehus, opererer mange neser og bihuler. 
Han opplyser at de som har fått operert 
bihulene blir anbefalt saltvannskylling 
fi re ganger daglig i minst en måned etter 
operasjonen. – Skyllingen med det salte 
vannet er med på å hindre at det setter 
seg betennelse i operasjonssåret. Det er 
også en eff ektiv måte å få � ernet blod 
og skorper i nesen etter operasjonen, 
forklarer han. 

Steinsvåg anbefaler neseskylling med 
saltvann til alle med nese- eller bihule-
problemer, så ofte de føler behov for det. 
– Saltvannet renser neseslimhinnene, det 
� erner skit og lort og ting som kan utløse 
allergi, og bidrar til bedre helse, sier han.

Ulike neseskyllere:
Det fi nnes mange ulike neseskyllere. En 
rask tur på nettet og vi stiftet bekjentskap 
med: Nosebuddy, NeilMed SinusRinse, 
gummi renseballonger og Nesehornet. 

Ved hjelp av daglig 
neseskylling med lunkent 
saltvann ble Kjell Runar 
Sørensen kvitt problemene 
med tett nese, hyppige 
forkjølelser, astma og allergi.
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LUX1 CHROME
En god støvsuger danner grunnlaget for et 
rent og støvfritt hjem.
● markedets mest stillegående støvsuger. 
● fantastisk oppsugningsevne og ren  
   utblåsningsluft (HEPA).
● kraftig motor og automatikk gir lang levetid    
   (10 års motorgaranti).
● solid stålkarosseri som ikke lekker ut  
   partikler, svært robust.

Aeroguard luftrenser
Med sitt effektive filtreringssystem, 
hjelper Aeroguard deg med å

● rense luften for støvpartikler 
● redusere bakterieflommen
● tilføre rommet ren luft
● øke din livskvalitet

Maskinen er svært stillegående,  
      har god kapasitet og lavt 

          strømforbruk.

LUX NORGE AS, Sandstuveien 70, 0680 Oslo. Tlf. 22 74 99 90, www.lux.no

Enten du er plaget av astma, allergi,  
luftveisproblemer eller ganske enkelt  
ønsker å forebygge, er det viktig med 
effektive hjelpemidler.

Vår støvsuger Lux1 Chrome og vår  
luftrenser Aeroguard er begge anbefalt  
både av NAAF og TÜV. Dette gjør at du  
kan føle deg trygg på at produktene gjør  
                     den jobben de skal for deg  
      og ditt innemiljø.
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D et er for rent i dagens moderne hjem. 
Folk har for liten kontakt med skitt 
og møkk, noe som ser ut til å føre til 

et dårligere immunforsvar, hevder dr. Glenis 
Scadding.

Hun har over 20 års erfaring som lege og 
spesialist på sykdommer i nesen. I tillegg 
til omfattende forskning, har hun også 
skrevet flere bøker om allergi. Dr. Scadding 
er påtroppende president for British Society 
for Allergy & Clinical Immunology. På besøk i 
Norge snakket hun om behandling av allergi.

Første barn
Dr. Scadding forteller at studier gjort på barn 
som lever på landet, viser at de har færre 
allergier enn barn som lever i byer. Barn som 
har mye kontakt med mange dyr, fjøs og 
staller, har ofte et sterkere immunforsvar enn 
barn som bor i bymiljø med rene hus og høy 
hygienefaktor.

– Det moderne menneske i vestlige land 
lever i dag i et miljø som nesten er fri for 
smittestoffer. Vi blir mindre utsatt for bakte-
rier, noe som svekker immunforsvaret. Og et 
svekket immunforsvar gjør at vi kan utvikle 
allergier, påpeker hun. Studier viser at det 
første barnet i en familie som regel utvikler 
allergier, mens nummer to og tre ser ut for å 
unngå de samme plagene. Forskerne tror det 
skyldes at barna bor trangere og blant annet 
må dele bad med andre familiemedlemmer. 
Da blir de eksponert for flere bakterier, som 
styrker immunforsvaret.

En blodprøve (IgE) kan vise om en person 
er allergisk eller har en overreaksjon på stof-
fer som er harmløse. En undersøkelse gjort 
blant middelaldrene menn i Canada, viste 
at alle hadde økte IgE-verdier. Men ifølge dr 

Moderne liv  
gir flere allergikere
God hygiene gjør folk over-
følsomme mot enkelte stof-
fer. Et svekket immunforsvar 
fører til at flere får infeksjo-
ner, og utvikler allergi.
n tekst og foto – ELLENOR MATHISEN

Scadding gjelder det stadig flere grupper i 
moderne vestlige samfunn.

– I dag opplever vi bl.a. en alvorlig økning 
av mennesker som dør av allergisjokk. Det 
skjer fordi de enten får medisiner eller spiser 
mat de ikke tåler – uten å være klar over det, 
forteller hun. Når det gjelder IgE-testing, me-
ner dr Scadding at det burde være forbudt 
å utføre hjemme-tester fra apotek på barn. 
Hun anbefaler alle foreldre om å gjøre dette i 
samarbeid med en ernæringsfysiolog hvis de 
tror barnet har matallergi.

–  I England ønsker farmasøytene nå å 
utføre slike tester selv på apoteket. Men disse 
testsvarene er ikke korrekte, og i tillegg må 
man ha pasientens allergihistorie. Testene gir 
ofte såkalte falsk-negative eller falsk-positive 
svar. Det vil si at de gir utslag på f eks hvete, 
men personen har likevel ingen reaksjoner, 
hevder dr Scadding.Hun påpeker at testing 
av matvareallergi er svært vanskelig, og at 
man ikke kan stole på tester som utføres av 
ulike laboratorier og personer som ikke er 
leger.

Færre symptomer
Når det gjelder behandling av allergi er 

hennes beste råd å starte med medisiner så 
tidlig som mulig. Det gjelder både reseptbe-
lagt nesespray og antihistaminer. Og det er 
veldig viktig å ta medisinen hver dag selv om 
man ikke har symptomer. Følger man disse 
reglene, får man symptomer senere og de er 
heller ikke fullt så harde.

Dr. Scadding forteller at i England er det 
mange leger som ikke er syns allergi er et 
interessant område. De følger derfor ikke 
særlig godt med på hva som skjer når det 
gjelder behandling og utvikling av medisi-
ner.

– Konsekvensen er at de skriver ut antihis-
taminer når pasienten heller burde bruke en 
reseptbelagt nesespray.

Dr. Scadding forteller at hun er optimistisk 
når det gjelder utviklingen av nye medisiner 
mot allergi.

– I dag er medisinene mye bedre, og tas 
normalt én gang per dag. Det reduserer 
plagene med 50 prosent etter bare to ukers 
bruk. I tillegg forskes det mer på andre typer 
forebyggende medisiner for å hindre utvik-
ling av allergier, sier hun.

Likevel er hun bekymret fordi det viser 
seg at svært mange allergikere ikke får god 
nok opplæring i bruk av nesepray. Hennes 
råd for å få full effekt av medisinen er å gjøre 
følgende:

– Neseapplikatoren stikkes forsiktig inn i 
neseboret. Så skal den holdes mot utsiden av 
nesen, og ikke inn mot selve neseryggen. Da 
når medisinen inn på riktig sted inne i nesen. 
Pust forsiktig inn gjennom nesen mens du 
trykker én gang. Som regel holder det med 
én dose per dag hvis ikke legen har anbefalt 
noe annet. 

Dr. Scadding advarte også mot bruken av 
kortisonsprøyter mot pollenallergi. Har man 
først fått satt en injeksjon med kortison varer 
den i flere uker og kan ikke stoppes dersom 
man opplever bivirkninger. Kortison produ-
seres naturlig i kroppen. 

Fagmiljøet advarer mot overdreven  
bruk av kortisoninjeksjoner da dette kan 
medføre at kroppen selv slutter å produsere 
kortison. n 

Dr. Glenis Scadding er optimistisk når det gjelder 
utvikling av nye medisiner mot allergi. Men hun 
mener at mange pasienter ikke får god nok 
opplæring i bruk av medisinene. Da får de heller 
ikke full effekt av disse.
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R øyking bør ikke lenger være tillatt rett 
utenfor eller i nærheten av inngangen 
til sykehus, legesentre og andre hel-

seinstitusjoner. Det er hovedtema for NAAFs 
nye nasjonale kampanje. Aksjonsstart er lagt 
til 29. mai, som er Verdens Tobakksfrie Dag.

Enklere
Prosjektleder Ane Heiberg forteller at kam-

Røykfrie sykehusinnganger!
Inngangspartiet til alle helse-
institusjoner bør være totalt 
røykfrie. Det gir økt tilgjenge-
lighet for alle med astma og 
andre lungesykdommer.

n av ELLENOR MATHISEN

Følg kampanjen på: www.naaf.no   
Vil du delta eller ønsker mer  
informasjon kontakt: 
Ane M. Heiberg tlf. 23 35 35 35/32,  
ane.heiberg@naaf.no

Landets sykehus bør ønske pasienter 
 og besøkende velkommen med røykfrie 
inngangspartier, oppfordrer  
kampanjeleder Ane M. Heiberg. 
Foto: Tonje Waaktaar Gamst

panjen skal synliggjøre NAAF og NAAFS 
holdning til røyk.

– Vi ønsker å gjøre livet enklere for alle 
som har astma eller andre lungesykdom-
mer når de skal inn på ulike helseinstitusjo-
ner. De må slippe å gå gjennom røyk for å 
komme inn. Det er viktig at velkomsten til 
sykehuset reflekterer sykehusets holdning 
til røyk. Vårt mål er at alle helseinstitusjoner 
lager vedtak om hvordan de skal sørge for 
å ha røykfrie inngangspartier, sier hun.

Nettside
Kampanjen starter opp i slutten av mai 
og varer ut hele 2009. Man skal bl.a. 
samle inn underskrifter for støtte om 
røykfrie inngangsparti. Disse skal så 
overleveres ledelsen og styrer ved de ulike 
institusjonene og til den enkelte kom-

mune. I tillegg lager NAAF en egen nett-
side:………………………… hvor informa-
sjon og resultater fra hele landet blir lagt ut 
fortløpende.

– Skal denne kampanjen bli en suksess, 
er vi avhengig av at alle gjør en skikkelig 
innsats. Vårt mål er at så mange helseinstitu-
sjoner som mulig bestemmer seg for at de 
vil ha et røykfritt inngangsparti, understreker 
Ane Heiberg. n



Aktiv med Astma Tour 2009
NAAF kommer på besøk og har med 
seg en gymtime som passer for alle. 
Aktiv med Astma Tour 2009 er en viderefø-
ring av aktivitetene knyttet til ”Treningsveile-
deren” og nettsidene ”Aktiv med astma” som 
ble lansert i � or. Veilederen har blitt en stor 
suksess blant lærere og bestillingene fra ulike 
skoler er tallrike. Veilederen er ment som et 
verktøy for gymlærere, trenere, helseperso-
nell, pårørende og deg som har astma.

I mai og juni skal NAAF ut på veien med 
Aktiv med astma Tour 2009. Formålet er å 

øke kunnskapen i skoler om at elever med 
astma kan delta på lik linje med andre i 
gymtimen, med riktig medisinering og noe 
tilrettelegging av gymlærer. NAAF kom-
mer til skolene med en buss med utstyr og 
gjennomfører en gymtime i samarbeid med 
lærere og elever. Den er tilrettelagt slik at alle 
kan delta, også de som har astma. Alle skal 
bli blide og svette i nakken. Det blir en sprek 
introduksjon, musikk, riktig og rolig oppvar-
ming, konkurranser og premier. Skolenes 7. 
klasser på 26 skoler i får tilbud om et skred-
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øke kunnskapen i skoler om at elever med 
astma kan delta på lik linje med andre i 
gymtimen, med riktig medisinering og noe 
tilrettelegging av gymlærer. NAAF kom-
mer til skolene med en buss med utstyr og 
gjennomfører en gymtime i samarbeid med 
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Aktiv med Astma Tour 2009Aktiv med Astma Tour 2009
dersydd opplegg med olympisk gullvinner 
Olaf Tufte, som selv har astma og allergi, som 
gjennomgangsfi gur. Tufte er til stede på den 
første skolen og deltar også i en fi lm som 
lages til bruk under hele Touren. Prosjektet er 
et samarbeid mellom NAAF og AstraZeneca. 

Tour 2009 skal besøke: Vestfold, Østfold, 
Oslo, Akershus, Trøndelag, Nordland og Vest-
landet. Hvilke skoler er ikke endelig avgjort i 
skrivende stund. For løpende informasjon se:  
www.aktivmedastma.no eller ring 
Grethe Amdal på tlf. 23 35 35 35. 

Ustoppelig ballerina
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V i fikk noen aha-opplevelser. Det folk 
oppfatter som allergiske reaksjoner, er 
ikke det samme som vi definerer som 

en matallergisk reaksjon. Det begrepet er 
nok noe diffust for folk flest. Mange nevner 
at de får diaré av ulike matvarer, mens vi er 
mer ute etter reaksjoner i hud, utslett eller 
pusteproblemer. Mange svarer altså ja på 
matvareallergi, men reell matvareallergi er 
det nok ikke mange av dem som har. Det 
regnes at mellom tre og fem prosent av be-
folkningen har matvareallergi. Veldig mange 
flere svarer at de har det. Mange kutter ut 
mat som de tror de reagerer på, og forverrer 
kanskje i stedet sin livskvalitet.

Flere puster tungt
Barnelege Tonje Elisabeth Hansen ved Nord-
landssykehuset i Bodø, har i samarbeid med 
overlege Jan Holt gjort en stor spørreunder-
søkelse blant nordlandske 
barn. 6 485 spørreskje-
maer ble sendt ut til 
aldersgruppen mellom 2. 
og 8. klasse – seks til tret-
tenåringer, i 65 tilfeldig 
utvalgte skolekretser. 4 
150 av dem returnerte 
skjemaet, en svarprosent 
på 63 prosent.

– Liknende undersø-
kelser ble gjort i 1985 og –95. Dette gjør det 
mulig å vise en ganske klar utvikling, forteller 
Holt.

Tallmaterialet er på langt nær ferdig ana-

Lytter på nordlendingene
En ny kartlegging av astma- 
og allergiplager hos nord-
lendinger viser en økning på 
mellom fem og ti prosent de 
siste ti årene. – Urovekkende. 
Men det gjenstår en stor 
jobb før vi har tallenes klare 
tale, forteller Tonje Elisabeth 
Hansen ved Nordlandssyke-
husets barneavdeling.

n av THOR-WIGGO SKILLE

lysert. Men et kjapt overblikk viser likevel en 
økning i astma- og allergiplager fra rundt 10 
prosent i 95, til rundt 17–18 prosent i denne 
undersøkelsen. Neste steg er konkrete un-

dersøkelser av de som har svart – både av de 
som mener å ha plager, og av de som mener 
å ikke ha plager, som en kontrollgruppe.

Undersøkelsen tar for seg et stort spekter 
av faktorer som kan tenkes å ha betyd-
ning for eventuelle astma- og allergiplager. 
Bomiljøet, om det røykes inne, om du bor i 
by eller land, og dyrehold, er noen eksem-

Tonje Elisabeth Hansen og Jan Holt ved Nordlandssykehuset vil høre hva 
nordlendingene forteller om sine astma- og allergiplager. – Det ser ut 
som vi har en markant økning sammenliknet med undersøkelsen som 
ble gjort i 1995, forteller Holt.

Det regnes at mellom tre og fem prosent 
av befolkningen har matvareallergi. 
Veldig mange flere svarer at de har det. 

Mange kutter ut mat som de tror de reagerer på, 
og forverrer kanskje i stedet sin livskvalitet.

Jan Holt, Nordlandssykehuset.

«
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Nordlandsundersøkelsen skiller seg 
helt fra Osloundersøkelsen i form. 
Forskningen i den kjente Miljø- og bar-
neastmastudien fra Ullevål sykehus, er 
en såkalt kohortstudie, der man følger 
en gruppe fra de er født.
– Vår studie er en tverrsnittsundersø-
kelse, der vi kontrollerer de vi tror har 
en sykdom, og de som ikke har det, 
for så å sammenlikne. De foreløpige 
resultatene fra Nordland, ser ut til å 
nærme seg kraftig det samme nivået 
på utbredelse av astma og allergipla-
ger som Oslo-studien viser, forteller 
overlege Jan Holt ved barneavdelin-
gen, Nordlandssykehuset i Bodø.Fa
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nLytter på nordlendingene

pler. Familiær belastning, kjønn, hvor mange 
infeksjoner man har hatt i sitt første leveår, 
er andre spørsmål. Høysnue og elveblest 
inngår også.

– I 1985 hadde vi en idé om kanskje klima-
soner var avgjørende. Men hvordan definere 
en klimasone i Nordland? Vi hadde diskusjo-
ner blant annet med meteorologer, og ble 

enig om at vi i alle fall kunne definere kysten 
til utenfor hurtigruteleia. Det kan nok være 
forskjell i det å bo på øya Røst, eller fjell-
bygda Hattfjelldal ved svenskegrensen, men 
denne teorien har vi gått bort fra, forteller 
Holt, og humrer over hvordan forskingen tar 
nye retninger.

Likevel har undersøkelsen også med fakto-

rer som samisk opphav. Blant annet fordi un-
dersøkelsen fra 1985 viste en klar overvekt av 
astmaplager i denne delen av befolkningen.

Mer astma
Likeså er det en større forekomst blant gutter 
i barneårene. Fødselsmåned har også betyd-
ning.

– Vi har noen hygieneteorier om at man 
kanskje bor for sterilt. At man kanskje utvikler 
bedre toleranse om man for eksempel har 
kontakt med dyr i barneårene. Fra 85 viser 
undersøkelsen at de som hadde astma, sjeld-
nere hadde hatt dyr, men hadde like mange 
foreldre som røkte, forteller overlege Holt.

I oppfølgingsstudien vil de også måle 
fysisk kapasitet og vekt.

– Gjennomsnittsvekten har nok garantert 
økt. I tillegg vil vi måle nitrogenmonoksid, 
NO i utåndingsluften, prikkteste for allergi, 
og måle lungefunksjon – blant annet.

Svarene på undersøkelsene vil ikke være 
klare før våren 2010. To doktorgradsstudier 
skal inngå i undersøkelsene og bearbeidin-
gen av materialet.

– Vi håper jo å finne konkrete resultater 
som gjør at vi kan starte med noen forebyg-
gende tiltak.

Forteller Holt og viser til Finland der et 
større forebyggingsprosjekt er startet. Dette 
involverer både leger, annet helsepersonell 
og apotekene.

– I denne undersøkelsen har vi gått mye 
mer inn på faktorene som innvirker på 
hvilken immunrespons man bygger opp 
det første leveåret. Bruk av morsmelk er 
ett eksempel. Hvis slike ting viser seg å ha 
betydning, kan man iverksette konkrete 
forebyggingstiltak, avslutter Tonje Elisabeth 
Hansen. n
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- DET KAN VÆRE SKADELIG FOR DEG (1)

ANTIHISTAMINER

FØRSTEVALGET

Hva kan munntørrhet lede til?
- Dårlig ånde
- Hull i tennene
- Såre, sprukne slimhinner
- Ubehag ved å snakke, spise og svelge

Xerodent gir trippel beskyttelse!
 Eplesyre
- Stimulerer spyttsekresjonen 
- Opprettholder pH balansen 

 Fluor
- Styrker emaljen og reparerer små hull

 Xylitol
- Hemmer bakterievekst

”Fluoridholdige sugetabletter (fortrinnsvis Xerodent) som inneholder eplesyre for å stimulere sekresjonen (...) 
bør være førstevalg for pasienter med egne tenner.”

Kilde: Den norske tannlegeforening ”Tidende” 2005; 115: 642 – 6

1. http://www.dinside.no/helse/diverse/munn-og-tannhelse/far+ikke+hjelp+for+munntorrhet/art796497.html

GIR MUNNTØRRHET

 - ved munntørrhet!

en (...) 

Kun på apotek.
e-post: kundeservice@actavis.no, tlf: 815 22 099 (man-fre 9-15)
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

S iden hun var fi re år har Oda Emilie 
Ta� ord Østrem dansa ballett. 
Foreldrene klarte ikke å stoppe den 

lille rosa ballerinaen med strutteskjørt, og 
pustemaskinen (forstøverapparatet), ble 
det heldigvis sjelden bruk for.

Den første rosaballerina-
perioden varte ikke lenge, 
og etter hvert tok korpset 
over. Men 
balletten 
ville aldri 
helt slippe 
Oda. Hun begynte igjen og 
hun sluttet – av og på – fl ere ganger, inn-
til hun var 13 år. Da bestemt hun seg for 
dansen, og siden har 15-åringen trent fem 
dager i uka ved Den Norske Ballettskole 
i Oslo. Målet er å bli profesjonell danser. 
Plan B er å bli kiropraktor med danseska-
der som spesiale.

Oda hadde alvorlige astmalidelser 
med fl ere sykehusinnleggelser da hun 
var liten. Men etter at hun begynte å 
trene aktivt har hun blitt mye bedre. 

– Det er sjelden jeg blir tung i pusten 
når jeg danser, og jeg har ikke gått på me-
disiner etter at jeg begynte å danse intensivt. 
Jeg liker å tro det er en sammenheng.

ballerina
Ustoppelig

– Foreldrene mine klarte ikke å stoppe meg. Jeg ville danse 
ballett, forteller Oda. Dermed satte de seg likegodt utenfor 
studioet med pustemaskinen hennes. 

n tekst og foto – SIDSEL SKOTLAND Hun fungerer ikke like godt i gymtimene 
på skolen. Der er det ofte trening som ikke 
passer henne, og særlig når hun må løpe får 
hun problemer med pusten.

Langsom oppvarming
Men hun er overbevist om at det er særlig 
viktig å trene og å være i bevegelse når en 
har astma, bare det er den riktige treningen.
– Jeg tror det er ekstra viktig for barn og 

unge 
med 
astma 

å ha god kondisjon. Kombinasjonen astma 
og dårlig kondis er ekstra ille for oss, mener 
hun. Det hun trengte var en treningsform 
uten intervalltrening og løping. Trening som 
begynner langsomt, og som først og fremst 
øver opp styrke. 

Dansing passet perfekt for henne, og hun 
tror det særlig er den sakte oppvarmingen 
og det at det er lite løping, som gjør at 
denne treningsformen er bra for henne.

Her får Oda støtte fra medisinsk hold. 
– For astmatikere er treningsformer med 
langsom oppvarming og langsom ”nedvar-
ming” gunstige, forteller Karin C. Lødrup Carl-
sen. Lødrup Carlsen er seksjonsoverlege ved 
Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus, 
førsteamanuensis ved Det medisinske fakul-
tet ved Universitetet i Oslo, og prosjektleder 
for Miljø og Barneastmastudien – denne 
store studien som har fulgt vel 1000 barn fra 
de ble født i 1992.

Lurt å trene
Forskerne ser at det først og fremst er brå 
start og brå stopp som er uheldig. Men klarer 

Hun begynte som en liten rosa ballerina i 
strutteskjørt. Nå ser Oda mest ut som en 
moden danser. Håpet er å bli profesjonell. 

Dansen har aldri gjort Oda 
sykere. Tvert i mot!  
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I midten av mai starter NAAF region Oslo, 
ballettkurs for barn. Kurset ”På tå hev – 
astma ingen hindring” er for barn mellom 

6 og 13 år (6–9 år og 10–13 år) som har 
astma, allergi eller eksem. Kurset er et samar-
beid med Den Norske Ballettskole.

Med kurset håper NAAF å hjelpe barn i 
gang så ikke den kroniske lidelsen skal få 
hemme utviklingen deres. Målgruppa er 
først fremst barn med astma, allergi og 
eksem, men siden det ofte er morsommere 
å gjøre sånne aktiviteter sammen med noen 
en kjenner, er også søsken og venner hjerte-
lig velkommen til å delta.

– Vi regner med at de aller yngste blir fulgt 
til dansetimene av foreldrene sine. For dem 
tilbyr vi samtalegruppe mens ungene danser. 
Her vil en informatør fra NAAF informere og 
gi råd. Dette er også tenkt å være et forum 
der foreldre kan utveksle erfaringer, råd, frus-
trasjoner og gleder, forteller prosjektlederen.

Avhengig av røykelov
Danser Benedicte Marie Bjerke er ballett-
pedagog for begge gruppene. Hun har en 
bachelorgrad i klassisk ballet fra Kunsthøg-
skolen i Oslo, og underviser til daglig i ballett 
ved St. Sunniva barneskole. Ellers jobber hun 
som frilansdanser.

I tillegg til ballettkompetansen og det at 

Astma ingen hindring
– NAAF ønsker å bidra til at barn med astma, allergi og  
eksem får like gode muligheter til fysisk aktivitet og gode 
kroppsopplevelser som andre barn – i trygge omgivelser, 
forteller prosjektleder og regionsekretær i NAAF,  
Ane Heiberg. 

n av SIDSEL SKOTLAND hun liker å jobbe med barn, har Benedicte 
helt spesiell kompetanse til å drive akkurat 
dette kurset. Hun er nemlig selv både astma-
tiker og allergiker. Som danser er dette noe 
hun kan leve godt med – i Norge.

– Det har gått helt fint for meg å være 
danser i Norge. Det som er vanskelig er at jeg 
må reise ut. Dans er en veldig internasjonal 
kunstform, og forholdene ligger ikke like 
godt til rette overalt.

For et par år tilbake hadde Benedicte en 
jobb i Østerrike. Der er det ingen røykelov, 
og i tillegg har de en helt annen hundekultur 
enn vi er vant med i Norge.

– Solisten hadde med seg hunden sin på 
jobb, og alle røkte på kontorene sine med 
åpen dør. Dermed var alle ganger fulle av 
røyk.

Dansekollegaene hennes gikk riktignok ut 
i pausene for å røyke, men dermed ble det 
heller ikke noe særlig sosialt liv å snakke om 
for Benedicte. 
Etter denne opplevelsen drar hun bare på 
audition i land med røykelov. 
– Men det blir stadig bedre – flere og flere 
land innfører denne loven nå. 
Benedicte har tro på at det vil bli lettere for 
neste generasjon å velge denne karriere-
veien, tross allergier og astma.
 
– Må ikke få panikk
For Benedicte er som Oda Emilie helt klar 

på at dans er veldig bra for nettopp denne 
gruppen.

– Danseklasser varmer opp rolig, dessuten 
lærer en mye om holdning og plassering av 
skjelettet når en trener dans. En fokuserer 
på ryggsøylen og det å strekke ut, forlenge 
og å gi plass til lungene. Da blir det lettere å 
puste. 
Hun mener unge generelt har en tendens 
til å ”henge” mye, sånn at brystkassa synker 
innover, og håper dansekurset kan bidra til 
å motvirke denne tendensen hos de som 
deltar. 

På kurset ”På tå hev” vil barn med astma 
bli særlig godt tatt vare på i tillegg til at de 
får de generelle fordelene astmatikere har av 
dans, understreker Benedicte. 

Det er et poeng Oda også trekker fram. 
– Det er viktig at ballettpedagogene vet litt 
om dette. De må ikke få panikk når et barn 
får anfall. Barn blir redde hvis pedagogen blir 
redd, forklarer hun. 
– Er det viktig å ha litt talent for å starte på dette 
kurset?

– Nei, det viktigste er at de trives med det 
de gjør og har en aktiv hverdag. Det er viktig 
at barn beveger seg – også barn med astma 
– og dansetrening passer veldig fint for både 
gutter og jenter, svarer Benedicte.

Oda er også helt klar på at talent ikke er 
viktig.  
– Dans er en morsom aktivitet, og en lærer å 
kjenne grensene sine. Ingen må stoppe seg 
selv fordi du tror du ikke kan! Du vet jo ikke 
om du er flink til noe før du har prøvd. Det er 
ingen som går på kurs som ”På tå hev” for å 
bli profesjonelle dansere. 

Derimot kan det kan være et springbrett 
videre for små ustoppelige ballerinaer. n
Mer informasjon, se side 40-41.

astmatikeren å unngå det, er det ikke noe i 
veien for at hun eller han kan holde ut lenge.

– Vi mangler gode studier som viser hvilke 
treningsformer som er best eller verst for 
denne gruppen, men det forskes på dette 
nå, forteller sesjonsoverlegen.

Hun er helt enig med Oda i at det er lurt å 
drive med trening når en har astma. 
– Da mestrer du sykdommen bedre, du får 

bedre kondisjon og bedre immunforsvar. 
Hun har rett i at det er enda mer uheldig for 
astmatikere enn andre å være i dårlig form. 
Men det kan også snus på hodet: Noen 
studier tyder på at de som er i dårligere 
form også lettere utvikler astma. Så trening 
handler både om å kontrollere astmaen og 
kanskje også forebygging av den. 

Videre forteller hun at intensiv trening i 
seg sjøl ikke nødvendigvis skaper bedring og 
medisinfrihet.

– Høyintensiv trening over lang tid og kan-
skje under ugunstige forhold kan føre til mer 

astma. Det har vi sett hos toppidrettsutøvere 
i utholdenhetsidretter, avslutter Karin C. 
Lødrup Carlsen. Det er derfor viktig å kjenne 
sine egne grenser. Og nettopp dette er et 
viktig poeng for Oda. 

– Når du danser lærer du å kjenne egne 
grenser. Du lærer når du skal stoppe og når 
du kan fortsette. Når du har blitt vant til å 
lytte til din egen kropp vil du mye lettere 
kunne unngå anfall, forteller hun.  
Dette er kunnskap hun selv har nytte av 
både i gymmen og når hun løper til  
bussen. n
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ACO HUD Norge AS
Nydalsveien 36 B • 0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40 • Fax: 23 00 70 41
info-no@aconordic.com • www.aconordic.com

Tørr og irritert hud 
kan skyldes mange ting.
Atopisk eksem og bruk 
av såpe og vann er 
vanlige årsaker.

Canoderm krem er et 
legemiddel som bidrar 
til å styrke og bygge opp
huden og gjør den myk 
og smidig igjen.

Canoderm inneholder 5% karbamid, og er 
et fuktighetsbevarende legemiddel til 
behandling av tørr hud av ulike årsaker.
Les pakningsvedlegget nøye.
Mer informasjon på 
www.felleskatalogen.no

Tørr hud og 
atopisk eksem? Canoderm krem fås 

reseptfritt på apotek

Toshiba Daiseikai varmepumper
- anbefalt av NAAF

Lønnsomhet
Toshiba varmepumper har vært ledende i utviklingen av varmepumper i 50 år og har de siste årene vunnet en rekke 
tester i Norge og Sverige. For norske forbrukere er Toshiba varmepumper et valg som gir trygghet og maksimalt utbytte 
av investeringen i hverdagen. Daiseikai-modellene betaler seg selv på to til fem år. 

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler 
Se www.toshibavarmepumper.no / tlf: 02320
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80.000
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0.3 micron (antall)

Måling med fem minutters mellomrom.

Partikkelkonsentrasjon i luften pr. liter

Uten Daiseikai-�lter Med Daiseikai-�lter

Les mer om testen under astma og allergi på www.toshibavarmepumper.no

Anbefalt av:
Rent inneklima med Toshiba
Alle Toshiba-modellene har e�ektive �ltersystemer og fungerer som luftrensere.
Daiseikai-modellene utmerker seg spesielt med unik teknologi hvor pollen, bakterier og 
andre partikler ned til 0,01 mikron fanges i de vaskbare grov�ltrene. 

Varmepumpe kan anbefales for de
�este gitt riktig plassering og vedlikehold



Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Toshiba Daiseikai varmepumper
- anbefalt av NAAF

Lønnsomhet
Toshiba varmepumper har vært ledende i utviklingen av varmepumper i 50 år og har de siste årene vunnet en rekke 
tester i Norge og Sverige. For norske forbrukere er Toshiba varmepumper et valg som gir trygghet og maksimalt utbytte 
av investeringen i hverdagen. Daiseikai-modellene betaler seg selv på to til fem år. 

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler 
Se www.toshibavarmepumper.no / tlf: 02320
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0.3 micron (antall)

Måling med fem minutters mellomrom.

Partikkelkonsentrasjon i luften pr. liter

Uten Daiseikai-�lter Med Daiseikai-�lter

Les mer om testen under astma og allergi på www.toshibavarmepumper.no

Anbefalt av:
Rent inneklima med Toshiba
Alle Toshiba-modellene har e�ektive �ltersystemer og fungerer som luftrensere.
Daiseikai-modellene utmerker seg spesielt med unik teknologi hvor pollen, bakterier og 
andre partikler ned til 0,01 mikron fanges i de vaskbare grov�ltrene. 

Varmepumpe kan anbefales for de
�este gitt riktig plassering og vedlikehold

Huntonit ferdigmalt veggplate type Royal har 

enkel montering og skjult spikring.  Arbeidet 

går lett og trygt - og resultatet er vakkert.  

Huntonit Ferdigmalte veggplater med �ber-

kjerne er anbefalt av Norges Astma- og 

Allergiforbund. Platene gir ingen avgassing, 

inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer  

og er lett å holde rene.  

Naturlig produkt

Miljøplaten

Se www.byggma.no for fargeutvalg og monteringsveiledning.

Vil du bygge nytt eller fornye veggene dine?
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Medisiner kan gi 
munntørrhet
Mange astmatikere og allergikere plages av tørrhet i  
munnen. Det skyldes medisinene de tar, og kan føre  
til dårligere tannhelse.

n av ELLENOR MATHISEN

S pytt inneholder tallrike komponenter 
som beskytter munnslimhinnen og 
tenner. Får man dårligere spyttsekre-

sjon er man mer disponert for sykdommer 

i munnen. Flere kvinner enn menn plages 
med tørrhet i munnen, og problemet tiltar 
med alderen. For noen er det ikke særlig 
ubehagelig, mens hos andre kan det føre til 
både underernæring og nedsatt livskvalitet.
Tannlege og dr. odont. Birgitte Moesgaard 

Hel eller delvis refusjon
For ett år siden ble det innført nye regler 
for dekning av tannlegeutgifter. Tannpro-
blemer som skyldes munntørrhet pga. 
medisinbruk eller allergiske reaksjoner, kan 
gi rett til hel eller delvis refusjon. 

Det er tannlegen som må vurdere om 
problemene skal omfattes av de nye 
bestemmelsene i Folketrygdloven, § 5–6. 
Man trenger derfor ikke forhåndsgod-

kjennelse av det lokale NAV-kontoret før 
behandling kan starte. 

Tannlegen må imidlertid sørge for å ha 
all nødvendig dokumentasjon i journalen 
før regning sendes NAV.

Når det gjelder allergi mot tannmateriale, 
må det foreligge erklæring fra en spesialist 
i hudsykdom om at det er sannsynlig at 
reaksjonen skyldes allergi. 

Tannlegen må velge nytt materiale i 
samråd med legen.

Les mer om stønadsberettiget tann-
behandling på NAAFs hjemmesider:  
www.naaf.no/aktuelt/nyhetsarkiv/
nye-regler-fordekning-av-
tannlegeutgifter

Henriksen sier at munntørrhet er vanligere 
enn mange tror, men at de fleste ikke er klar 
over at det skyldes medisinene de tar.

– Munntørrhet kan gi tørre slimhinner, 
infeksjoner og hull i tennene. Allergimedi-
siner reduserer spyttproduksjonen, og gjør 

Fra april kan vi tilby rimelige opphold v/ Montaña 
Clara,evt. m/ NAV-dekket fysioterapi. Leiligheter 
med 2 sov. Pris pr leilighet pr uke: 2800,- Reisen 
kommer i tillegg. For nærmere informasjon: 
Anne, CEFi SL Tlf. 69 83 64 80 
e-post: anne.bruncell@getmail.no

POLLENFRI FERIE,
MONTAÑA CLARA
GRAN CANARIA!

2600,-

Husk å skylle munnen etter du har tatt medisiner som 
inneholder kortison. Det gjelder alle medisintyper (tablett, spray).
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Dette kan du gjøre selv for å hindre munntørrhet:

Maharishi Ayur-Ved Produkter AS
Postboks 200 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 69 00
www.ayurvediskhelse.no

Prøv noe godt for luftveiene!

Produktene kan kjøpes i din helsekostbutikk!

- lindrer hoste og sår hals
RespiClear

- for lunger og 
bronkier

BroncAir

BroncAir tabletter hjelper mot 
lette astmatiske plager, er god 
ved forkjølelsessymptomer 
og er lindrende ved hoste. 
God for hele luftveis systemet. 
Anbefales for røykere.

RespiClear lindrer både tørr- og slimhoste. Den 
lindrer sår hals og er lett slimløsende ved forkjølelse. 
Trenger du noe for stemmen er RespiClear suveren. 
Både barn og voksne elsker den gode, friske smaken. 
Spør etter gratis RespiClear prøve hos din 
helsekostforretning. 
RespiClear og BroncAir kan tas sammen 
for maksimal effekt.

Medisiner kan gi 
munntørrhet

Hel eller delvis refusjon

at brukerne ofte føler seg tørr 
i munnen. Tørr munn gjør at 
man kan få problemer med å 
svelge mat. Samtidig kan mangel 
på enzymer i spyttet påvirke 
fordøyelsen og gi dårlig ånde, 
forteller hun.

For å føle seg mindre tørr i 
munnen, bør man unngå suk-
kerholdige pastiller og brus. Det 
gjør bare vondt verre, og svekker 
tannemaljen. I stedet anbefaler 
hun at man smådrikker vann 
og heller suger på sukkerfrie 
pastiller.

Mange astmatikere bruker 
kortison og slike preparater kan 
gi grobunn for soppinfeksjon 
i munnhulen, forteller forsker 
Moesgaard Henriksen.

– Jeg mener at leger bør 
informere sine pasienter om at 
medisinene de tar kan føre til 
munntørrhet. Spesielt de som tar 
fi re eller fl ere ulike medikamen-
ter daglig, bør skylle munnen 
etter at de har tatt medisinene 
for å unngå soppinfeksjoner. Det 

er veldig viktig at spyttproduk-
sjonen ikke svekkes, fordi det 
sørger for god tannhelse og gir 
bedre fordøyelse. I dag oppfat-
ter mange leger munntørrhet 
som en banal plage, og ser 
ikke at dette kan utvikle seg til 
store plager i munn og svelg for 
pasientene.

Tverrfaglig samarbeid
Birgitt Moesgaard Henriksen 

mener at munntørrhet og munn-
huleproblematikk ikke blir tatt 
like alvorlig av de ulike helsepro-
fesjonene i dag. Hun ønsker seg 
et tverrfaglig samarbeid for å 
hindre at alvorlige sykdommer 
oppstår hos brukerne.

– Forskningen viser at utvik-
ling av sykdommer i munn og 
svelg kan skyldes munntørr-
het.  Det gjelder både karies og 
periodontitt, men også sår og 
soppinfeksjoner. For å hindre at 
dette skjer, bør tannleger, leger 
og sykepleiere samarbeide på 
dette feltet. Forebygging er 

n  Skifte ut fl uortannkrem med en som ikke skummer og beskytter spytthinnen i munnen
n  Bruk sukkerfrie sugetabletter eller tyggegummi. Fås også kjøpt på apotek, gjerne med fl uor
n  Rengjør tenner, tunge og munnhule grundig med tanntråd, tannbørste og tannstikker
n  Rengjøring og bruk av fl uor bør skje like etter et måltid 
n  Unngå søtsaker og sukkerholdig saft og drikke. Slike produkter forverrer tørrhet.
n  Drikk rikelig med vann. Ved munntørrhet om natta, ta litt vann i munnen og 
 vent litt med å svelge det.
n  Spraypreparater med kunstig spytt til å fukte munnen med kan kjøpes på 
 apotek. Hjelper litt, men vann gir like god eff ekt.
n  Tannproteser krever grundig renhold. Løsner protesen pga. munntørrhet, 
 kan festemidler bedre festet.
n  Oppsøk tannlege for sjekk og informasjon om tann- og munnpleie

Fra april kan vi tilby rimelige opphold v/ Montaña 
Clara,evt. m/ NAV-dekket fysioterapi. Leiligheter 
med 2 sov. Pris pr leilighet pr uke: 2800,- Reisen 
kommer i tillegg. For nærmere informasjon: 
Anne, CEFi SL Tlf. 69 83 64 80 
e-post: anne.bruncell@getmail.no

POLLENFRI FERIE,
MONTAÑA CLARA
GRAN CANARIA!

2600,-

utrolig viktig, og da må både 
pasienter og helsearbeidere få 
bedre informasjon om hva de 
skal se etter og ikke minst hva 

pasientene selv kan gjøre slik 
at de kan unngå sykdommer i 
munnhulen. n

(Kilde: Tidsskrift for 
Den norske legeforening)

Munntørrhet bør ikke betraktes 
som en banal plage – det kan føre 

til store problemer i munn 
og svelg, konstaterer tannlege 

Birgitte M. Henriksen.
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Antihistaminer 
kan gi tørre øyne
- ta vare på øynene dine! (1)

En ny generasjon øyedråper er nå endelig på markedet! Dette er 
løsninger som lindrer spesifi kke plager for deg med tørre og såre 
”allergi øyne”.

VIZCURE: Smører og fukter tørre, såre øyne. 

LENZMOIST: Fukter og smører øynene. Renser linsene for fett og 
proteiner – mens de ligger på øyet!

1. www.felleskatalogen.no/pasientutgave

- fukter og smører tørre, såre øyne!

Nyhet!

Kun på apotek.

e-post: kundeservice@actavis.no, tlf: 815 22 099 (man-fre 9-15)

For 
kontakt-

linser

En banebrytende teknologi for venti-
lasjonskanaler utviklet av den største 
plastprodusent i Norden. Produsert i sin 
helhet i miljøvennlig plast, med antista-
tisk materiale på innsiden. Det er slutt på 
groing, avsetninger av skitt, muggsopp og 
andre uønskede partikler i kanaler!

Suverent arbeidsmiljø for montører, med 
patentert system for enkel og rask sam-
menkobling. Det eneste systemet som 
fi nnes som er anbefalt av alle nordiske 
allergiforbund.

Kontakt din husleverandør, be om å få 
NAAF anbefalte kanaler til din bolig.

Innomhus ventilasjon bolig

Les mer om våre system og produkter 

for et sikkert og behagelig inneklima 

på www.uponor.no

• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av samme
avanserte teknologi som benyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" som
virker beroligende og avslappende.

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper
til å holde luften ren.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennom blant annet
HEPA-filter fjerner 99,97 prosent av svevestøv som
kan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av European Centre for Allergy Research
Foundation, British Allergy Foundation og Norges Astma-
og Allergiforbund.

Hvis du vil vite mer om Air Wellness™ Power5 Pro™ eller
ønsker å finne en uavhengig Nikken-konsulent kan du ringe
800 62015 eller sende en e-post til norsupport@nikken.co.uk.

Les mer om Nikkens velværeprodukter på www.nikkenwellbeing.no

Nikkens Air Wellness™ Power5 Pro™ fyller huset med frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler. 

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs, 
i luft som ofte er verre enn den ute. Med Nikkens 
patenterte luftfiltersystem kan du nå imidlertid få både
renere og friskere luft hjemme.

NIKKENDiscover it. Live it.
®
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• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av samme
avanserte teknologi som benyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" som
virker beroligende og avslappende.

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper
til å holde luften ren.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennom blant annet
HEPA-filter fjerner 99,97 prosent av svevestøv som
kan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av European Centre for Allergy Research
Foundation, British Allergy Foundation og Norges Astma-
og Allergiforbund.

Hvis du vil vite mer om Air Wellness™ Power5 Pro™ eller
ønsker å finne en uavhengig Nikken-konsulent kan du ringe
800 62015 eller sende en e-post til norsupport@nikken.co.uk.

Les mer om Nikkens velværeprodukter på www.nikkenwellbeing.no

Nikkens Air Wellness™ Power5 Pro™ fyller huset med frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler. 

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs, 
i luft som ofte er verre enn den ute. Med Nikkens 
patenterte luftfiltersystem kan du nå imidlertid få både
renere og friskere luft hjemme.

NIKKENDiscover it. Live it.
®
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En undersøkelse viser  
at kvinner som brukte  
p-piller hadde større  
risiko for å utvikle astma. 
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P-piller gir økt risiko for astma
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S tudien ble gjort blant 5 
791 kvinner i Danmark, 
Estland, Island, Sverige og 

Norge mellom 1999 og 2001. Av 
disse brukte 961 p-piller. Resul-
tatet viser at det var 42 prosent 
større risiko for at p-pillebrukerne 
hadde astma, sammenlignet 
med kvinnene som ikke brukte 
p-piller.

– Hvis en kvinne begynner 
med p-piller og så utvikler symp-
tomer på astma, bør legen være 
oppmerksom på at det kan ha 
en sammenheng, sier gynekolog 
Ferenc Macsali ved Haukeland 
universitetssykehus i Bergen. Han 
er en av forfatterne bak denne 
studien. 

Gravide og kvinner som bruk-
te hormonterapi var ikke med i 
studien. Heller ikke kvinner over 
45 år deltok, og forskerne har 
justert for røyking, uregelmessig 
menstruasjon, kroppsmassein-
deks (BMI) og alder.

Ifølge undersøkelsen var 
risikoen for å ha astma, kombi-
nert med høysnue, 48 prosent 
høyere hos p-pillebrukerne. Selv 
om forekomsten av astma viste 
seg å øke ved høyere BMI (vekt) 
for samtlige kvinner som deltok i 
studien, var denne sammenhen-
gen sterkere blant kvinner som 
brukte p-piller.

Sammenhengen mellom p-
pillebruk og astma gjaldt kun for 
kvinner som hadde normal vekt 
eller var overvektige. 

Ikke slutte
Forskerne bak studien sier at 
de er klar over at den har visse 
svakheter fordi kvinnene selv 
rapporterte om hvorvidt de 
hadde astma eller ikke. Kvinner 
som bruker p-piller går oftere til 
lege, og det kan være at astma-

symptomer hos denne gruppa 
oppdages raskere enn hos de 
som ikke bruker p-piller. Men 
undersøkelsen viste at kvinnene 
som brukte p-piller hadde en like 
sterk form for astma som de som 
ikke tok p-piller.

Han mener imidlertid at kvin-
nene ikke må slutte med p-piller, 
men må i samråd med sin lege 
eventuelt vurdere et annet pre-
vensjonsmiddel eller behandling 
for astma. 

Man vet foreløpig ikke hvorfor 
p-piller ser ut til å påvirke astma. 
Macsali forteller at man tror at 
kjønnshormoner påvirket luftvei-
ene. Flere gutter enn jenter har 
astma opp til en viss alder, men 
fra puberteten får flere kvinner 
enn menn astma. De får også en 
mer alvorlig form for astma, og 
forskerne tror derfor at hormoner 
spiller en rolle. Men foreløpig vet 
man ikke hvilke hormoner som 
virker inn på luftveiene.

Han mener at fastlegene bør 
gjøres oppmerksom på at det 
kan være en sammenheng mel-
lom astma og bruk av p-piller. I 
dag er det for liten kunnskap om 
p-piller og deres innvirkning på 
luftveiene, mener Macsali. 

Hormonpreparater
– Vi må være oppmerksom på 
at astma og luftveisinfeksjoner 
kan ha sammenheng med 
kvinners hormonelle status. Da 
bør vi også spørre om de bruker 
p-piller eller andre hormonpre-
parater når vi tar opp pasientens 
sykehistorie, mener lungelege 
Cecilie Svanes ved Haukeland 
universitetssykehus. Hun har 
vært veileder på studien, og 
forteller at resultatene ikke var 
kjent fra før.

Andre studier fra samme fors-
kningsgruppe har vist at astma 
og lungefunksjon forandrer seg 

når kvinner kommer i over-
gangsalderen og hos kvinner 
med uregelmessige menstrua-
sjon. 

– Hormonell status hører med 
i forhistorien ved astma hos 
kvinner. Vår studie er en indika-
tor på at astma hittil kan være 
en ukjent, men slett ikke sjelden 
bivirkning til p-pillebruk. Derfor 
blir det ekstra viktig at legemid-
delprodusentene inkluderer 
astma og luftveissykdommer når 
de undersøker nye typer p-piller, 
påpeker Svanes.

Gisle Roksund er leder for 
Norsk forening for allmennmedi-
sin. Han mener at undersøkelsen 
bare angir en relativ risikoend-

ring, og at resultatet derfor må 
tolkes med forsiktighet.

– Hvis en kvinne som bruker 
p-piller utvikler symptomer på 
astma eller dersom en allerede 
kjent astma forverres, bør hun 
diskutere dette med sin fastlege. 
Allmennlegene bør kjenne til 
dette, og eventuelt bistå kvin-
nen med å finne en alternativ 
prevensjonsmetode dersom det 
blir nødvendig. Men funnene i 
denne studien betyr ikke at kvin-
ner bør slutte med p-piller uten 
videre, sier han. n

n av ELLENOR MATHISENEn undersøkelse viser  
at kvinner som brukte  
p-piller hadde større  
risiko for å utvikle astma. 

P-piller gir økt risiko for astma
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Huntonit ferdigmalt veggplate type Royal har 

enkel montering og skjult spikring.  Arbeidet 

går lett og trygt - og resultatet er vakkert.  

Huntonit Ferdigmalte veggplater med �ber-

kjerne er anbefalt av Norges Astma- og 

Allergiforbund. Platene gir ingen avgassing, 

inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer  

og er lett å holde rene.  

Naturlig produkt

Miljøplaten

Se www.byggma.no for fargeutvalg og monteringsveiledning.

Vil du bygge nytt eller fornye veggene dine?

GENERALSEKRETÆRENS

HJØRNE

Geir Endregard,
generalsekretær

Fra i januar har vi fått en fl ott ny 
Diskriminerings- og tilgjenge-
lighetslov som skal sikre at alle 
mennesker, også de med kronisk 
syke skal gis like rettigheter i 
samfunnet – hurra!

Da er vel det bare å glede seg? 
Men neida, som en kan lese om 
i dette nummeret av AstmaAl-
lergi så er det ikke bare, bare å 
få like vilkår når en f. eks skal ta 
avsluttende prøver ved landets 
læresteder. Faktisk så har Univer-
sitetet i Oslo en praksis som må 
sies å være i strid med den nye 
Diskriminerings- og tilgjenge-
lighetsloven. De godkjenner 
ikke den vanlige legeattesten 
for allergier, men forlanger en 
”fersk” maks 3 dager gammel 
legeattest. Det er helt urimelig 
uansett om en har fått en ny lov 
eller ikke. Studentene skal bruke 
de siste dagene til å forberede 
seg til eksamen, ikke fl y rundt 
på legekontorer etter en ekstra 
legeattest. Men med den nye 
loven er praksisen lovstridig.

Samtidig er det nå bevist – de 
som har pollenallergier presterer 
dårligere på eksamen enn andre. 
Ikke fordi medisinene gjør dem 
sløvere, men fordi selve allergien 
reduserer allmenntilstanden. 
En hel karakter går en ned i 
snitt, viser en britisk studie av 
fenomenet.

Vi i Norges Astma- og Al-
lergiforbund får stadig henven-
delser fra elever og studenter 
på lærersteder landet rundt 
der de må ”krangle” seg til sine 
rettigheter og/eller rett og slett 
ikke får denne. 1 time ekstra 
lengde på avsluttende prøve har 
alle som går på medisiner mot 
pollenallergier krav på. Videre 
holder det med vanlig legeattest 
som brukes for å få medisiner for 
sin allergi.

Vi har nå skrevet et tydelig 
brav til Kunnskapsminister Sol-
hjell og Minister for Høyere ut-
danning, Aasland, og bedt dem 
sikre at eleven får sine rettigheter 

Lik rett til gode 
eksamensresultater!

uten unødig stress. Samtidig har 
vi åpent en gruppe på Facebook, 
der vi oppfordrer studenter og 
ungdom til å dele sine erfaringer. 
Kanskje det blir en landsomfat-
tende protest?

Nå prøver vi med et klart bud-
skap til de ansvarlige ministere, 
samt at vi også har laget et brev 
elever og studenter kan ta med 
til sine rektorer. Vi er høfl ige, men 
tydelige i våre krav. Kommer det 
til å hjelpe? Tja det vil jo tiden 
vise. Vi er innstilt på å legge mer 
trøkk i saken dersom de ansvar-
lige ikke rydder opp. Svaret fra 
Kunnskapsdepartementet på 
noen spørsmål stilt dem, gjengitt 
annet sted i bladet, tyder på at 
vi nok må kjøre på litt kraftigere 
utover våren.

Nå får vi håpe at ministrene er 
seg sitt ansvar bevist og ser at 
det er god kunnskapsstrategi og 
legge til rette for like muligheter 
for gode eksamensresultater og 
sørge for at ungdom og studen-
ter blir motivert til å fortsette 
å utdanne seg. Var det ikke et 
utstrakt mål å få fl ere til å ville 
studere, ikke frata mange lyst og 
motivasjon? 

Lik rett til gode eksamens-
resultater – et helt legitimt og 
meget fornuftig krav. Et krav som 
skal vinnes. 

God eksamenstid! 
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F orsker Terje Alræk var Norges første 
akupunktør med doktorgrad i aku-
punktur. Han slår fast at skolemedisi-

nen i stadig større grad er villig til å ta opp i 
seg alternative behandlinger med dokumen-
tert effekt.

– Det handler også blant annet om hvilket 
språk man bruker. Alternativ medisinspråk 
har gjerne en terminologi som ikke passer 
inn i vår skolemedisinske språkdrakt.

Inn i varmen
Nafkam – Nasjonalt forskningssenter innen 
komplementær og alternativ medisin, blir på 
den måten en brobygger mellom skoleme-

Siste stikk
er ikke satt
Ved Nafkam i Tromsø forsøker forskere å dokumentere 
effekten av alternative behandlingsformer. - Når flere store 
studier slår fast at en alternativ behandling virker, og 
mekanismene bak dokumenteres, er den kanskje ikke 
så alternativ lenger. Noen ganger går den rett inn i 
skolemedisinen, sier akupunktør Terje Alræk.

n av THOR-WIGGO SKILLE disinen og de alternative variantene. Alræk 
forklarer.

– Vi forsøker å legge inn noen objektive 
parametre som kan si noe om eksempelvis 
akupunktur. Man skyver gjerne folk fra seg 
når man snakker om yin og yang – sentrale 
begreper innen kinesisk filosofi. Vi må i ste-
det få til et språk som kan forstås av begge 
sider, uten å gi avkall på den opprinnelige 
forståelsen. Innen skolemedisinen kan man 
godt snakke om ubalanse i en kropp. En 
blodprøve kan verifisere ubalansen, for så å 
gjøre en behandling. I etterkant måler man 
så om den har virket.

– Mens i alternativ behandling snakker 
man om energi som hoper seg opp, eller 
som ikke beveger seg godt nok. Det kan 

man godt se på som en lik beskrivelse som 
at man går og er stresset hele tiden. Positiv 
stress gjør at man er våken og oppvakt. 
Hvis man derimot ikke klarer å slappe av, så 
hoper energien seg opp og fører til sykdom 
eller låsninger. Altså en reksjon som man 
godkjenner også innen skolemedisinen. Bare 
at man bruker forskjellig terminologi.

I bruk av folk flest
At det nå også er mulig å ta en bachelorgrad 
i akupunktur i Norge – i det vanlige skole-
systemet, viser tydelig tilnærmingen. Alræk 
påpeker likevel de tradisjonelle kravene om 
dokumentasjon.

– Vi fremmer ikke bruk av alternativ 
behandling ved Nafkam, men ønsker at 
forskningen innen feltet skal gjøres skikkelig. 
Muligens må man tenke litt nytt på hvor-
dan man forsker. Det er viktig å trekke inn 
brukerperspektivet, men vi bruker etablerte, 
naturvitenskapelige metoder. Alternative 
behandlinger er mye i bruk blant folk. Da kan 
vi ikke lukke øynene, men må se på hvorfor 
de har en så sterk posisjon som de har.

Alræk er faktisk litt overrasket over hvor 
sterkt alternative behandlingsmetoder står 
ute i befolkningen, når man tross alt har en 
solid skolemedisin til daglig hjelp.

– Men alt som brukes i behandling, har 
også i seg et potensial for å gi bivirkninger. 
Det er da også en av grunnene til at vi ønsker 
å forske aktivt på alternative behandlings-
former. For å sikre at de ikke gjør mer skade 
enn gavn. Nafkam har nettopp publisert en 
stor studie som viser at akupunktur reduserer 
hetetokter hos kvinner i overgangsalderen. 

– Studiet konkluderer med at akupunktur 
virker mot hetetokter. Men vi vet ikke om det 
er selve nålene, rådene som akupunktørene 
gir i forhold til kosthold, eller om det er kon-
sultasjonene, selve møtet med behandleren, 
som har effekt. Det skal vi finne ut i neste 
oppfølgingsstudie.

Placebo på placebo
– Jeg tror at diskusjonen om placeboeffekten 

Mange barn til homøopat
Professor og homøopat Aslak Steinsbekk 
og leder ved Nafkam, Vinjar Fønnebø 
undersøkte bruken av homøopati i Norge 
allerede i 2004. De viktigste konklusjonene 
fra undersøkelsen: 

l Andelen barn under ti år blant pasienter  
 hos homøopater er tre ganger høyere  
 enn i allmennpraksis
l Halvparten av pasientene hos homøopat  
 hadde brukt medisin forskrevet av lege  
 siste måned for samme plage som de  
 oppsøkte homøopat for 
l Nesten alle pasientene hos homøopat  

 hadde tidligere vært hos lege for 
 samme plage 
l Fordi pasientene i stor grad ser ut til  
 å bruke både lege og homøopat samti 
 dig, bør dette inspirere til økt samarbeid.  
 En situasjon hvor legen ikke kjenner til  
 eller ut fra manglende kunnskap ikke 
 kan ta hensyn til at pasienten samtidig  
 bruker homøopati, kan tenkes å svekke  
 kvaliteten på behandlingen.

Kilde: Tidsskrift for Den Norske 
Lægeforening, nr. 15/2004

Akupunktør Terje Alræk forsker gjerne på alternative 
behandlinger, men til grunn skal det i det ligge noen 
indikasjoner på at denne kan virke. Kollega og faglig 

rådgiver Mona Berg Hansen understreker at 
nettstedet Nifab ikke kan hjelpe folk å velge 

type alternativ behandling.
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l budsjett på 12–13 mill. kr
l søker midler gjennom eks. Forskings- 
 rådet til hvert forskningsprosjekt
l forsker på bruk av alternativ 
 behandling hos kreftpasienter forsker  
 på hva som fremmer og hva som 
  hemmer integrering av alternativ   
 behandling på sykehus
l har flere ansatte med doktorgrad
l forsøker å finne ut hvorfor folk har   
 vært veldig fornøyd med alternativ   
 behandling
l forsker på effekten av å gi en  
 alternativ behandling som tillegg til
  ”standardbehandling”.
l Bygger opp en database –  
 RESF (Register for eksepsjonelle  
 sykdomsforløp) der man samler  
 uvanlig gode resultater av  
 alternative behandlinger.Fa

kta
 om
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i alternativ medisin også har gitt innspill til 
skolemedisinen. En effekt som er til stede i 
alle former for behandling.

Alræk innrømmer gjerne at placebo kan 
ha stor effekt innen hans eget fagområde, 
akupunktur.

– Vissheten om at dette er en gammel 
medisinform fra det fjerne Østen, der man 
har satt nåler i folk i flere tusen år kan godt 
ha en veldig stor effekt i seg selv.

Placeboeffekten varierer ved ulike plager. 
Denne kunnskapen tar man også inn i stu-
dier. For eksempel spiller placebo en ekstra 
stor rolle ved behandling av depresjon.

– Det er jo også derfor vi har en egen 
placeboforsker her på universitetet, under-
bygger Alræk.

Alræk forsker gjerne med vidt syn på 
alternative behandlinger. Men til grunn skal 
det i det minst ligge noen indikasjoner på at 
behandlingen kan virke.

– Vi får rett som det er henvendelser fra 
alternative utøvere som ønsker at vi skal 
forske på dem. Da ber vi om ti pasienthisto-
rier som beskriver effekten, og vi ber om en 
artikkel som beskriver den behandlingen de 
gir. Med litt kjøtt på beina ser vi om dette er 
noe som kan være relevant for flere. Og vi 
vurderer om dette er en sykdom som vestlig 
medisin håndterer dårlig. Eller om man ved 
alternativ behandling kanskje kan oppnå en 
tilleggseffekt. Vi leter i litteraturen om det er 
gjort småstudier som gir hentydninger. Da 
kan det være aktuelt å gå inn i større studier.

Alræk mener likevel er det ikke er alt som 
hører hjemme under forskernes luper.

– Gamle ritualer for å stoppe blod, eller 
Snåsamannens evner. Jeg er nysgjerrig på 
dette, men religion hører under tro  
– det trenger man ikke underbygge  
vitenskapelig. n

Akupunktør Terje Alræk forsker gjerne på alternative 
behandlinger, men til grunn skal det i det ligge noen 
indikasjoner på at denne kan virke. Kollega og faglig 

rådgiver Mona Berg Hansen understreker at 
nettstedet Nifab ikke kan hjelpe folk å velge 

type alternativ behandling.
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Alternativer på nett
Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling, 
Nifab, samler mulighetene i ett nettsted. – Vi gir informasjon 
om behandlinger for både små og store lidelser. Vi hjelper 
alle med den informasjonen de søker, forklarer Mona Berg 
Hansen.

n av THOR-WIGGO SKILLE

N ifab skal gi nøytral og kvalitetssikret 
informasjon. Vi har beskrivelser av 
mer enn førti ulike behandlings-

former, forteller faglig rådgiver Mona Berg 
Hansen ved Nifab. Nifab skal på lik linje med 
Nafkam verken fremme eller hemme alter-
native behandlingsformer.  Slik formulerer de 
seg på sin egen nettside; ”Informasjonen på 
våre nettsider er ment å støtte, ikke erstatte 
forholdet mellom pasient/bruker og lege/
alternativ behandler. Ved plager, sympto-
mer eller sykdom bør alltid lege eller annet 
autorisert helsepersonell oppsøkes først. Vi 
fraråder våre brukere å oppsøke alternativ 
behandler i stedet for lege eller annet autori-
sert helsepersonell.”

Alternativ astmabehandling
– Behovet for dokumentasjon og informa-
sjon er stort. Folk spør for eksempel om 
hvem som helst kan drive healing, og om 
regelverket. Men det er sjeldent spørsmål om 
hva man har lov å ta i betaling, forteller Berg 
Hansen. Nifab har planer om å lage en egen 

informasjonsside om astma og allergi.
– Det gjør vi fordi det er så mange dette 

berører. Nettstedet vårt er i utgangspunktet 
kategorisert etter behandlingsmetodene, 
ikke etter sykdommene. Men vi gir også 
tilbakemeldinger på direkte henvendelser, 
og forsøker å gi fyldig informasjon om de 
alternative metodene og medisinene som 
det spørres etter.

Berg Hansen er likevel svært klar på at 
Nifab ikke anbefaler den ene eller den andre 
behandlingen.

– Vi ber pasientene gjøre sine egne vurde-
ringer – helst i samråd med lege.

Akupunktur og homeopati er kanskje de 
mest brukte alternative behandlingsformer 
for astma og allergiplager. Men Berg Hansen 
poengterer at Nifab ikke kjenner til studier 
som kan dokumentere at metodene har 
effekt på astma og allergi. Studier innen 
alternativ medisin, er ofte relativt små, og 
derfor ikke tilstrekkelige som dokumentasjon 
på om behandlingen er effektiv eller ikke.

Gjenganger B17
Stadig får Nifab e-poster fra folk som har hørt 

om mirakelkurer mot kreft eller andre alvor-
lige sykdommer. 

– Vi tar utgangspunkt i det de spør om. 
Eksempelvis vitamin B17 – som er blitt en 
gjenganger. 

Vi forsøker å finne artikler som balanserer 
dette, og sender over dokumentasjon fra 
forskere som nyanserer, og som viser at ef-
fekten av B17 ikke er godt nok utforsket til å 
konkludere med effekt. 

Om Nifab mottar linker til nettsider som 
selger mirakelkurer, forsøker de å sjekke se-
riøsiteten til nettsidene. I tillegg samler Berg 
Hansen noen tanker på hva man bør være 
på vakt mot.

– Folk ønsker gjerne at vi er guruer, og 
kan ta avgjørelser for dem. Men vi er ikke 
helsepersonell. Vi kan samle informasjon, slik 
at folk blir i best mulig stand til å ta beslut-
ninger selv – gjerne sammen legen sin.

Mona Berg Hansen har ingen problemer 
med å forstå at folk forsøker alle mulige alter-
nativer med håp om å bekjempe en alvorlig 
sykdom.

Problemet er at det finnes mange ”løfter” 
om mirakelkurer på internett, og de fleste 
av dem kan ikke vise til noen forskning som 
dokumenterer deres påstander. 

Det er svært viktig å gjøre en grundig sjekk 
av kildene til denne informasjonen, avrunder 
Mona Berg Hansen ved Nasjonalt informa-
sjonssenter for alternativ behandling. n

Professorer mot Nifab
I et ni sider langt brev til Helse- og omsorgs-
departementet, ytrer 16 professorer ved de 
medisinske miljøene i Oslo og Trondheim 
seg sterkt kritisk til Nifabs måte å kommuni-
sere sitt budskap ut på.

Nifab har som mandat å være en objektiv, 
informasjonskanal rundt bruk av alternative 
behandlingsformer, og skal kvalitetssikre 
informasjonen som spres om de enkelte 
alternative behandlingsformene. De seksten 
professorene mener imidlertid at det nasjo-
nale informasjonssenteret, som er støttet av 
Universitetet i Tromsø, Helse- og omsorgs-

departementet og Helsedirektoratet, verken 
er faglig korrekt, utfyllende eller nøytral i sin 
informasjon.

Professorene problematiserer det de 
mener er en ensidig bruk av henvisninger 
og kildemateriale. I tilfeller der enkeltstudier 
viser lovende resultater, mener det sterkt 
faglige medisinske miljøet som har tatt 
til motmæle, at Nafkam velger å utelukke 
andre studier som viser manglende effekt på 
de samme behandlingene.

Professorene ber departementet om 
enten å legge ned informasjonssiden, eller i 

det minste kvalitetssikre det alt for ensidige 
bildet som kommuniseres ut. I brevet avslut-
ter de derfor med følgende sitat;

”Skal Nifab fortsette bør det for eksempel 
vurderes om Nifab burde ha et vitenskapelig 
råd med medlemmer som også er skeptiske 
til alternativ behandling, eller om informa-
sjonen skal samordnes med statlig helsein-
formasjonsenheter som har vitenskapelig 
utredningskapasitet. Dersom det er ønskelig, 
bistår vi gjerne departementet med forslag 
til hvordan Nifab kan endres.”

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund
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ACO HUD Norge AS
Nydalsveien 36 B • 0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40 • Fax: 23 00 70 41
info-no@aconordic.com • www.aconordic.com

Tørr og irritert hud 
kan skyldes mange ting.
Atopisk eksem og bruk 
av såpe og vann er 
vanlige årsaker.

Canoderm krem er et 
legemiddel som bidrar 
til å styrke og bygge opp
huden og gjør den myk 
og smidig igjen.

Canoderm inneholder 5% karbamid, og er 
et fuktighetsbevarende legemiddel til 
behandling av tørr hud av ulike årsaker.
Les pakningsvedlegget nøye.
Mer informasjon på 
www.felleskatalogen.no

Tørr hud og 
atopisk eksem? Canoderm krem fås 

reseptfritt på apotek
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og alt annet du ikke vil ta i.

Hendene våre blir daglig utsatt for røffere behandling enn andre deler av 
kroppen; kulde, varme, såpe, kjemikalier og mye vann. Overfl atehuden på 
hendene trenger ekstra beskyttelse og pleie. 

Hver fjerde nordmann får hudreaksjoner ved bruk av hansker. 
Vanlige hansker inneholder naturlig lateks som kan fremkalle lateksallergi. 
Jordan Sensitiv hanskene er laget av 100% nitril som beskytter hendene 
og kan brukes av alle.

Bruk lateksfrie hansker til...

Engangshansker Oppvaskhansker Rengjøringshansker Arbeidshansker

malejobber hagearbeid

matlagingoppvask

Engangshans
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Hendene våre blir daglig utsatt for røffere behandling enn andre deler av 
kroppen; kulde, varme, såpe, kjemikalier og mye vann. Overfl atehuden på 
hendene trenger ekstra beskyttelse og pleie. 

Hver fjerde nordmann får hudreaksjoner ved bruk av hansker. 
Vanlige hansker inneholder naturlig lateks som kan fremkalle lateksallergi. 
Jordan Sensitiv hanskene er laget av 100% nitril som beskytter hendene 
og kan brukes av alle.

Bruk lateksfrie hansker til...

Engangshansker Oppvaskhansker Rengjøringshansker Arbeidshansker

malejobber hagearbeid

matlagingoppvask
NAAF har utarbeidet matparlører 
(matallergibrosjyrer oversatt til 
ulike språk) myntet på alle som 
har matvareallergi og som skal 
reise utenlands. Her fi nner du de 
nyttigste ord, spørsmål og viktig 
informasjon om ulike matvarer 
oversatt til språk du ikke snakker 
selv. Det er laget parlører for 
hver allergi mot: egg, melk, fi sk, 
skalldyr, nøtter og nå også hvete. 
Hveteparløren er i tillegg over-
satt til kinesisk og thai, i tillegg 
til engelsk, tysk, spansk, fransk, 
italiensk og arabisk. Parlørene 

Ny matparlør - om hvete

Stipend for elever ved Den Norske Skole

Stafettpinnen klar for 
ny Astmakontrollinnsats

Årets Astmakontrollstafett tar 
utgangspunkt i suksessen fra 
i � or. Formålet med prosjektet 
er at fl est mulig mennesker skal 
ha best mulig kontroll over sin 
astma. Undersøkelser viser at det 
er altfor mange som ikke har syk-
dommen godt nok kontrollert 
og dermed sliter med mange 
symptomer.

Astmakontrollstafetten tar lan-
deveien fatt i slutten av august 
og vi starter i Finnmark også i år.

Avslutningen vil bli i Oslo i 
forbindelse med Oslo maraton 
27. september. Alle landsdeler 
skal besøkes, noen steder i 
hver NAAF-region, og det vil 
fortrinnsvis bli andre steder enn 
i � or. Stafetten samarbeider med 
lokallagene og vi planlegger 
gode arrangement med mange 
besøkende. NAAFs medlemmer i 

de lokallagene som får besøk vil 
få informasjon på forhånd.  

Kjøreruten er ikke endelig 
fastsatt, men i løpet av våren vil 
du fi nne informasjon om steder 
og arrangementer på NAAFs 
nettsider www.naaf.no/astma-
kontrollstafetten. Vil du vite 
mer om astmakontroll kan du ta 
testen som fi nnes tilgjengelig i 
en egen brosjyre eller på nettet:  
www.astmakontrolltest.com

Du kan gjerne ta resultatet 
med til din fastlege, dersom 
resultatet tyder på at din astma 
ikke er godt kontrollert. Spør om 
hjelp og demonstrasjon av riktig 
medisinbruk eller kontakt NAAFs 
Rådgivningstjeneste tlf. 23 35 35 
35. Alle dager unntatt onsdag kl. 
9–11 og 12–14. Astmakontrollsta-
fetten gjennomføres i samarbeid 
med GSK og Apotek1.

Elever ved Den Norske 
Skole, Gran Canaria, skoleåret 
2009/2010 kan søke om stipend 
fra Nini og Arne Durbans Astma-
fond. Det forutsettes at eleven 
har astma og er medlem av 

NAAF. Søknadsskjema er å fi nne 
på NAAFs nettsider www.naaf.
no eller fåes ved henvendelse til 
NAAFs sekretariat, tlf. 23 35 35 35. 
Ny søknadsfrist: 31. mai 2009

kan du se eller bestille på NAAFs 
hjemmesider www.naaf.no/
bestill på tlf. 23 35 35 35 eller 
e-post: naaf@naaf.no

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge den forening du ønsker 
å støtte – din Grasrotmottaker. 
Ved spill hos Norsk Tipping går 5 prosent av innsatsen direkte til et lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax) 
– du velger hvilket. Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine – Lotto, Tipping og Joker for eksempel – og vil 
støtte laget eller foreningen som står ditt hjerte nær – det er nå mulig via Grasrotandelen. Det går ikke på noen 
måte går ut over innsatsen eller premien din – du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. 
For å fi nne ut om ditt lokallag eller regionslag er registrert i frivillighetsregisteret må du enten kontakte din lokale 
avdeling eller du kan søke på frivillighetsregisteret www.brreg.no/frivillighet 
Så tar du med deg spillkortet ditt og organisasjonsnummeret til den du ønsker å støtte til din lokale kommisjonær 
og får det knyttet opp. Veldig enkelt, og du støtter NAAF uten at det koster deg noe som helst. 
For å lagre strekkoden på din pc, høyreklikk på strekkoden og velg “lagre som”. Trykk deretter ”lagre”. 
Mer informasjon fi nnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye 
Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.

Vil du gi din grasrotandel til NAAF?

Natusan anbefalt av NAAF
Natusan babyprodukter fra 
McNeil er nykommer blant 
NAAFs anbefalte produkter. 
Produktene er en hudpleieserie 
uten parfyme og fargestoff er og 
inneholder heller ikke sensibilise-
rende, hudirriterende stoff er eller 
parabener. Produktene har vært 
på markedet i 20 år og har de se-
nere år gjennomgått endringer 
som gjør at de nå tilfredsstiller 

inneholder heller ikke sensibilise-
rende, hudirriterende stoff er eller 

på markedet i 20 år og har de se-
NAAFs strenge krav til babypro-
dukter.  
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- en ny generasjon øyedråper 

Kun på apotek.

e-post: kundeservice@actavis.no, tlf: 815 22 099 (man-fre 9-15)

Kun på apotek.

Vizcure
• Fukter og smører   
 tørre, såre “allergi øyne”

Har du astma, allergi eller eksem? 

Bli med å danse 

«På tå hev»

Ballettkurs for 6 – 9 år og 10–13 år, 
på Kjelsås i Oslo.

Ta med venner og søsken! 
Rabatt for NAAFmedlemmer.

Påmelding: NAAF Region Oslo: 
23 35 35 32/41 67 00 57/ 

region.oslo@naaf.no 
ved Ane M. Heiberg, innen 1. mai 2009

          Les mer på vår hjemmeside: 
www.naaf.no/no/Lokale_sider/oslo/Aktuelt/

Prosjektet er finansiert av Extramidler  
fra Helse og Rehabilitering

fo
to

: D
NB

S  
         

         
         

         
 

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

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!

- DET KAN VÆRE SKADELIG FOR DEG (1)

ANTIHISTAMINER
GIR MUNNTØRRHET

FØRSTEVALGET

 - ved munntørrhet!

Kun på apotek.

e-post: kundeservice@actavis.no, tlf: 815 22 099 (man-fre 9-15)

EPLESYRE: Stimulerer spyttsekresjonen 
og opprettholder pH balansen

FLUOR: Styrker emaljen og reparerer små hull

XYLITOL: Hemmer 
bakterievekst

1. http://www.dinside.no/helse/
diverse/munn-og-tannhelse/
far+ikke+hjelp+for+munntorrhet/
art796497.html

Tana Glass og Rammer
Postboks 59, 9846 Tana

 
Tlf. 78 92 85 80
Fax. 78 92 82 74

 Mob. 909 44 626

Renser lu�en for lukt og støvpartikler, 
og tilfører rommet ren lu�.

BEDRE  
INNEKLIMA

Her er pakken som både gir 
deg et skinnende rent hus, 
og holder orden på vaske-
rommet. Nye Jif Mopp har 
nå fått vinklet moppeplate 
noe som vil hjelpe deg til å 
gjøre gulvvasken enda mer 
effektiv. Pakken inneholder 
også nyhetene Jif Støvmopp 
og Jif Tørrmopp 
som effektivt 
samler opp støv 
fra hyller og 

gulv. Jif Mopp System, Jif 
Tørrmopp og Jif Støvmopp 
er anbefalt av Norges Astma 
og Allergiforbund.  

Nye Jif Mopp System 
– mer effektiv gulvvask!
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Lenzmoist

- en ny generasjon øyedråper 

• Fukter og smører   
 tørre, såre øyne
• Renser kontaktlinsene  
 - på øyet!

Kun på apotek.

e-post: kundeservice@actavis.no, tlf: 815 22 099 (man-fre 9-15)

For 
kontakt-

linser

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

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

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn
8 rene basisprodukter av høy kvalitet
utviklet i tett samarbeid med det fi nske
astma og allergiforbundet
selges kun hos frisøren

På www.allergikokken.no 
finner du oppskrifter som 
smaker og tar hensyn til 

det du ikke tåler.

www.dermoapo.no

En trygg hudpleieserie for sensitiv hud

Reagerer huden din lett? 
Avène hudpleieserie har produkter 
uten parfyme, parabener og 
fargestoffer

Løsning for sensitiv hud, spør etter 
Avène hudpleie på apoteket. 

Anbefales av hudleger verden over.

8 ferdig stekte kjøttkaker laget av magert 
kjøtt, og kun 9% fett. Smaken er like god 
som Gilde sine vanlige kjøttkaker. Go’ og 

Mager serien inneholder produkter med maks 
9% fett og er laget uten tilsetning av melk. 

Perfekt middag til hele familien!

Les mer om Go’ og 
Mager på gilde.no

Gilde Go’ og Mager  
Kjøttkaker 

- 9% fett og uten melk

s e n s i t i v  s i d e
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Nærøy
kommune

Tlf. 74 38 26 00
www.naroy.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
Tlf. 52 85 75 00 - www.karomoy.kommune.no

Tlf. 53 65 40 00
www.odda.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
Tlf. 76 92 90 00 - www.ballengen.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Froland
kommune

Tlf. 37 23 55 00
www.froland.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Tlf. 78 46 80 00
www.karasjok.kommune.no

Rødøy
kommune

Tlf. 75 09 80 00
www.rodoy.kommune.no

Kvalsund
kommune

Tlf. 78 41 55 55
www.kvalsund.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Fauske
kommune

Skole og Barnehagene i Fauske
Tlf. 75 60 06 00  -  www.fauske.kommune.no

Aurland
kommune

Tlf. 57 63 29 00
www.aurland.kommune.no

Gaular
kommune

Tlf. 57 71 82 00
www.gaular.kommune.no

Orkdal
kommune

Tlf. 72 48 30 00
www.orkdal.kommune.no

Elverum
kommune

Familie og Helse
Tlf. 62 43 30 00

www.elverum.kommune.no

Hof
kommune

Tlf. 33 05 95 00
www.hof.kommune.no

Hægebostad
kommune

Tlf. 38 34 91 00
www.haegebostad.kommune.no

Dyrøy
kommune

Tlf. 77 18 92 00
www.dyroy.kommune.no

Meldal
kommune

Tlf. 72 49 51 00
www.meldal.kommune.no

Smøla
kommune

Tlf. 71 54 46 00
www.smola.kommune.no

Nome
kommune

Tlf. 35 94 62 00
www.nome.kommune.no

Etne
kommune

Helseavdelingen
Tlf. 53 75 80 00

www.etne.kommune.no

Sørfold
kommune

Tlf. 75 68 50 00
www.sorfold.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

Tlf. 32 25 10 00
www.ovre-eiker.kommune.no

Spydeberg
kommune

Tlf. 69 83 35 00
www.spydeberg.kommune.no

Sigdal
kommune

Tlf. 32 71 14 00
www.sigdal.kommune.no

Rindal
kommune

Tlf. 71 66 47 00
www.rindal.kommune.no

... for et bedre inneklima

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Haugerød &
Nilsen A/S
3701 SKIEN

Tlf. 35 50 33 50

1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

Gloppen Camping og
Fritidssenter A/S
 6823 SANDANE
Tlf. 57 86 62 14

Njaa Yachts
Nibbaberget 1
4330 ÅLGÅRD
Tlf. 976 87 358

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

avd. Bømlo
 5443 BØMLO

Tlf. 03 240

ANONYM
STØTTE

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Stensrud Musikk
3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

Stiftelse
Granly

 2849 KAPP
Tlf. 61 14 36 60

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Beer Sten AS
1630 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 41 10

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00
www.fjord1.no

Vestvågøy
Videregående Skole

8370 LEKNES
Tlf. 75 65 45 00

1470 LØRENSKOG
Tlf. 67 12 12 11

Gull og Sølv
Christen Øygard

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 15 30

Hurum
Produkter A/S

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 29 20

Vega
Havhotellene

8980 VEGA
Tlf. 75 03 64 00

Advokat
Jon Reidar Aae

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Gol
Grafiske A/S

 3550 GOL
Tlf. 32 07 43 65

Nortura BA Sogndal
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 70 00

Foss
Bilskadesenter

1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Solberg Regnskap-
og Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Nærøy
kommune

Tlf. 74 38 26 00
www.naroy.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
Tlf. 52 85 75 00 - www.karomoy.kommune.no

Tlf. 53 65 40 00
www.odda.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
Tlf. 76 92 90 00 - www.ballengen.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Froland
kommune

Tlf. 37 23 55 00
www.froland.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Tlf. 78 46 80 00
www.karasjok.kommune.no

Rødøy
kommune

Tlf. 75 09 80 00
www.rodoy.kommune.no

Kvalsund
kommune

Tlf. 78 41 55 55
www.kvalsund.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Fauske
kommune

Skole og Barnehagene i Fauske
Tlf. 75 60 06 00  -  www.fauske.kommune.no

Aurland
kommune

Tlf. 57 63 29 00
www.aurland.kommune.no

Gaular
kommune

Tlf. 57 71 82 00
www.gaular.kommune.no

Orkdal
kommune

Tlf. 72 48 30 00
www.orkdal.kommune.no

Elverum
kommune

Familie og Helse
Tlf. 62 43 30 00

www.elverum.kommune.no

Hof
kommune

Tlf. 33 05 95 00
www.hof.kommune.no

Hægebostad
kommune

Tlf. 38 34 91 00
www.haegebostad.kommune.no

Dyrøy
kommune

Tlf. 77 18 92 00
www.dyroy.kommune.no

Meldal
kommune

Tlf. 72 49 51 00
www.meldal.kommune.no

Smøla
kommune

Tlf. 71 54 46 00
www.smola.kommune.no

Nome
kommune

Tlf. 35 94 62 00
www.nome.kommune.no

Etne
kommune

Helseavdelingen
Tlf. 53 75 80 00

www.etne.kommune.no

Sørfold
kommune

Tlf. 75 68 50 00
www.sorfold.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

Tlf. 32 25 10 00
www.ovre-eiker.kommune.no

Spydeberg
kommune

Tlf. 69 83 35 00
www.spydeberg.kommune.no

Sigdal
kommune

Tlf. 32 71 14 00
www.sigdal.kommune.no

Rindal
kommune

Tlf. 71 66 47 00
www.rindal.kommune.no

... for et bedre inneklima

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Haugerød &
Nilsen A/S
3701 SKIEN

Tlf. 35 50 33 50

1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

Gloppen Camping og
Fritidssenter A/S
 6823 SANDANE
Tlf. 57 86 62 14

Njaa Yachts
Nibbaberget 1
4330 ÅLGÅRD
Tlf. 976 87 358

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

avd. Bømlo
 5443 BØMLO

Tlf. 03 240

ANONYM
STØTTE

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Stensrud Musikk
3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

Stiftelse
Granly

 2849 KAPP
Tlf. 61 14 36 60

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Beer Sten AS
1630 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 41 10

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00
www.fjord1.no

Vestvågøy
Videregående Skole

8370 LEKNES
Tlf. 75 65 45 00

1470 LØRENSKOG
Tlf. 67 12 12 11

Gull og Sølv
Christen Øygard

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 15 30

Hurum
Produkter A/S

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 29 20

Vega
Havhotellene

8980 VEGA
Tlf. 75 03 64 00

Advokat
Jon Reidar Aae

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Gol
Grafiske A/S

 3550 GOL
Tlf. 32 07 43 65

Nortura BA Sogndal
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 70 00

Foss
Bilskadesenter

1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Solberg Regnskap-
og Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Apotek 1 City Syd.....................................Tlf. 72 88 17 00
Østre Rosten 28
Apotek 1 Elefanten...................................Tlf. 73 50 11 00
Haakon VII's g 9
Apotek 1 Heimdal.....................................Tlf. 72 59 20 60
Søbstadvegen 14
Apotek 1 Klæbu........................................Tlf. 72 83 02 30
Ljosheimveien 2
Apotek 1 Malvik........................................Tlf. 73 97 79 00
Vikhammer Sen.Stasjonsvn. 1
Apotek 1 Melhus.......................................Tlf. 72 87 82 80
Mega Senteret
Apotek 1 Moholt........................................Tlf. 73 93 05 07
Vegamot 8
Apotek 1 Stavset.......................................Tlf. 72 56 53 10
Enromveien 2
Apotek 1 Stjørdal......................................Tlf. 74 84 03 20
Kjøpmannsg. 36
Apotek 1 Støren........................................Tlf. 72 43 80 80
Domus Senteret
Apotek 1 Svanen......................................Tlf. 73 99 03 70
Kongensg 14 B Torvet
Apotek 1 Strindheim................................Tlf. 73 89 44 70
Kong Øysteinsv 5

Sognsvannsv 21, 0320 OSLO - Tlf. 22 92 34 00

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

 0514 OSLO - Tlf. 22 89 40 00

CARLSEN
Hotvedtv. 6, 3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent: 7-17 (18). 830-15

FARGERIKE
C. Kristoffersen Fargehandel AS

Storgaten 35, 3182 HORTEN
Tlf. 33 08 31 00 Gjestehus med høy

standard. 23 enkelt., dobbelt
eller familirom m/forkost.

Gratis parkering.

Tlf. 32 73 20 24  / Fax. 32 72 05 34
Mail: kongsberg@hihostels.no

www.kongsberg-vandrerhjem.no

Stenberg Bedriftsrådgivning AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 928 37 440 4370 EGERSUND - Tlf. 51 46 90 00

Voksentoppen skole
Ullv 12 R , 0791 OSLO

Tlf. 23 22 20 70
Fax. 23 22 20 71

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00

Hordaland
fylkeskommune

Opplæringsavdelinga
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Ås videregående skole
1431 ÅS

Tlf. 64 97 57 00

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

www.viken.skog.no

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Joker Tuddal
Varecenter
3697 TUDDAL

Tlf. 35 02 41 05

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

 2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 65 33

www.netledger.no

Rommen Autoskade
Åge N. Gundersen

0978 OSLO
Tlf. 22 10 99 00

Mosserødhjemmet
3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Brattvåg
Mek Verksted A/S

6282 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 28 80

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

1539 MOSS
Tlf. 69 25 11 15

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 72 30

Norsk Hussopp
Forsikring
1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

Vitus Apotek
Stavern

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

0135 OSLO
Tlf. 22 05 71 20

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Tonstad
Bakeri AS

4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Bryne Rør A/S
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Plate- og sveiseverksted
Hippe Gunnar A/S

2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

8920 SØMNA
Tlf. 75 02 92 80

Grue
Regnskapsservice AS

2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 91 40

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Perry Bar
3717 SKIEN

Tlf. 35 52 69 69

Vitusapotek
Notodden

3674  NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

M. Leiknes A/S
6980 ASKVOLL
Tlf. 57 73 04 57

Arkitekt
Brede Vardeberg
2381 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 10 14

Tannlege
Jon-Reidar Eikås
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Finn og Albert
Egeland A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

The Chimney
Pot Oslo AS

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Nærøy
kommune

Tlf. 74 38 26 00
www.naroy.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
Tlf. 52 85 75 00 - www.karomoy.kommune.no

Tlf. 53 65 40 00
www.odda.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
Tlf. 76 92 90 00 - www.ballengen.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Froland
kommune

Tlf. 37 23 55 00
www.froland.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Tlf. 78 46 80 00
www.karasjok.kommune.no

Rødøy
kommune

Tlf. 75 09 80 00
www.rodoy.kommune.no

Kvalsund
kommune

Tlf. 78 41 55 55
www.kvalsund.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Fauske
kommune

Skole og Barnehagene i Fauske
Tlf. 75 60 06 00  -  www.fauske.kommune.no

Aurland
kommune

Tlf. 57 63 29 00
www.aurland.kommune.no

Gaular
kommune

Tlf. 57 71 82 00
www.gaular.kommune.no

Orkdal
kommune

Tlf. 72 48 30 00
www.orkdal.kommune.no

Elverum
kommune

Familie og Helse
Tlf. 62 43 30 00

www.elverum.kommune.no

Hof
kommune

Tlf. 33 05 95 00
www.hof.kommune.no

Hægebostad
kommune

Tlf. 38 34 91 00
www.haegebostad.kommune.no

Dyrøy
kommune

Tlf. 77 18 92 00
www.dyroy.kommune.no

Meldal
kommune

Tlf. 72 49 51 00
www.meldal.kommune.no

Smøla
kommune

Tlf. 71 54 46 00
www.smola.kommune.no

Nome
kommune

Tlf. 35 94 62 00
www.nome.kommune.no

Etne
kommune

Helseavdelingen
Tlf. 53 75 80 00

www.etne.kommune.no

Sørfold
kommune

Tlf. 75 68 50 00
www.sorfold.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

Tlf. 32 25 10 00
www.ovre-eiker.kommune.no

Spydeberg
kommune

Tlf. 69 83 35 00
www.spydeberg.kommune.no

Sigdal
kommune

Tlf. 32 71 14 00
www.sigdal.kommune.no

Rindal
kommune

Tlf. 71 66 47 00
www.rindal.kommune.no

... for et bedre inneklima

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Haugerød &
Nilsen A/S
3701 SKIEN

Tlf. 35 50 33 50

1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

Gloppen Camping og
Fritidssenter A/S
 6823 SANDANE
Tlf. 57 86 62 14

Njaa Yachts
Nibbaberget 1
4330 ÅLGÅRD
Tlf. 976 87 358

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

avd. Bømlo
 5443 BØMLO

Tlf. 03 240

ANONYM
STØTTE

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Stensrud Musikk
3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

Stiftelse
Granly

 2849 KAPP
Tlf. 61 14 36 60

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Beer Sten AS
1630 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 41 10

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00
www.fjord1.no

Vestvågøy
Videregående Skole

8370 LEKNES
Tlf. 75 65 45 00

1470 LØRENSKOG
Tlf. 67 12 12 11

Gull og Sølv
Christen Øygard

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 15 30

Hurum
Produkter A/S

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 29 20

Vega
Havhotellene

8980 VEGA
Tlf. 75 03 64 00

Advokat
Jon Reidar Aae

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Gol
Grafiske A/S

 3550 GOL
Tlf. 32 07 43 65

Nortura BA Sogndal
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 70 00

Foss
Bilskadesenter

1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Solberg Regnskap-
og Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Nærøy
kommune

Tlf. 74 38 26 00
www.naroy.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
Tlf. 52 85 75 00 - www.karomoy.kommune.no

Tlf. 53 65 40 00
www.odda.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
Tlf. 76 92 90 00 - www.ballengen.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Froland
kommune

Tlf. 37 23 55 00
www.froland.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Tlf. 78 46 80 00
www.karasjok.kommune.no

Rødøy
kommune

Tlf. 75 09 80 00
www.rodoy.kommune.no

Kvalsund
kommune

Tlf. 78 41 55 55
www.kvalsund.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Fauske
kommune

Skole og Barnehagene i Fauske
Tlf. 75 60 06 00  -  www.fauske.kommune.no

Aurland
kommune

Tlf. 57 63 29 00
www.aurland.kommune.no

Gaular
kommune

Tlf. 57 71 82 00
www.gaular.kommune.no

Orkdal
kommune

Tlf. 72 48 30 00
www.orkdal.kommune.no

Elverum
kommune

Familie og Helse
Tlf. 62 43 30 00

www.elverum.kommune.no

Hof
kommune

Tlf. 33 05 95 00
www.hof.kommune.no

Hægebostad
kommune

Tlf. 38 34 91 00
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Dyrøy
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Tlf. 72 49 51 00
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Smøla
kommune

Tlf. 71 54 46 00
www.smola.kommune.no

Nome
kommune

Tlf. 35 94 62 00
www.nome.kommune.no

Etne
kommune

Helseavdelingen
Tlf. 53 75 80 00

www.etne.kommune.no

Sørfold
kommune

Tlf. 75 68 50 00
www.sorfold.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

Tlf. 32 25 10 00
www.ovre-eiker.kommune.no

Spydeberg
kommune

Tlf. 69 83 35 00
www.spydeberg.kommune.no

Sigdal
kommune

Tlf. 32 71 14 00
www.sigdal.kommune.no

Rindal
kommune

Tlf. 71 66 47 00
www.rindal.kommune.no

... for et bedre inneklima
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1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Haugerød &
Nilsen A/S
3701 SKIEN

Tlf. 35 50 33 50

1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

Gloppen Camping og
Fritidssenter A/S
 6823 SANDANE
Tlf. 57 86 62 14

Njaa Yachts
Nibbaberget 1
4330 ÅLGÅRD
Tlf. 976 87 358

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

avd. Bømlo
 5443 BØMLO

Tlf. 03 240

ANONYM
STØTTE

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Stensrud Musikk
3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

Stiftelse
Granly

 2849 KAPP
Tlf. 61 14 36 60

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Beer Sten AS
1630 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 41 10

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00
www.fjord1.no

Vestvågøy
Videregående Skole

8370 LEKNES
Tlf. 75 65 45 00

1470 LØRENSKOG
Tlf. 67 12 12 11

Gull og Sølv
Christen Øygard

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 15 30

Hurum
Produkter A/S

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 29 20

Vega
Havhotellene

8980 VEGA
Tlf. 75 03 64 00

Advokat
Jon Reidar Aae

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Gol
Grafiske A/S

 3550 GOL
Tlf. 32 07 43 65

Nortura BA Sogndal
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 70 00

Foss
Bilskadesenter

1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Solberg Regnskap-
og Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Apotek 1 City Syd.....................................Tlf. 72 88 17 00
Østre Rosten 28
Apotek 1 Elefanten...................................Tlf. 73 50 11 00
Haakon VII's g 9
Apotek 1 Heimdal.....................................Tlf. 72 59 20 60
Søbstadvegen 14
Apotek 1 Klæbu........................................Tlf. 72 83 02 30
Ljosheimveien 2
Apotek 1 Malvik........................................Tlf. 73 97 79 00
Vikhammer Sen.Stasjonsvn. 1
Apotek 1 Melhus.......................................Tlf. 72 87 82 80
Mega Senteret
Apotek 1 Moholt........................................Tlf. 73 93 05 07
Vegamot 8
Apotek 1 Stavset.......................................Tlf. 72 56 53 10
Enromveien 2
Apotek 1 Stjørdal......................................Tlf. 74 84 03 20
Kjøpmannsg. 36
Apotek 1 Støren........................................Tlf. 72 43 80 80
Domus Senteret
Apotek 1 Svanen......................................Tlf. 73 99 03 70
Kongensg 14 B Torvet
Apotek 1 Strindheim................................Tlf. 73 89 44 70
Kong Øysteinsv 5

Sognsvannsv 21, 0320 OSLO - Tlf. 22 92 34 00

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

 0514 OSLO - Tlf. 22 89 40 00

CARLSEN
Hotvedtv. 6, 3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent: 7-17 (18). 830-15

FARGERIKE
C. Kristoffersen Fargehandel AS

Storgaten 35, 3182 HORTEN
Tlf. 33 08 31 00 Gjestehus med høy

standard. 23 enkelt., dobbelt
eller familirom m/forkost.

Gratis parkering.

Tlf. 32 73 20 24  / Fax. 32 72 05 34
Mail: kongsberg@hihostels.no

www.kongsberg-vandrerhjem.no

Stenberg Bedriftsrådgivning AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 928 37 440 4370 EGERSUND - Tlf. 51 46 90 00

Voksentoppen skole
Ullv 12 R , 0791 OSLO

Tlf. 23 22 20 70
Fax. 23 22 20 71

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00

Hordaland
fylkeskommune

Opplæringsavdelinga
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Ås videregående skole
1431 ÅS

Tlf. 64 97 57 00

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

www.viken.skog.no

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Joker Tuddal
Varecenter
3697 TUDDAL

Tlf. 35 02 41 05

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

 2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 65 33

www.netledger.no

Rommen Autoskade
Åge N. Gundersen

0978 OSLO
Tlf. 22 10 99 00

Mosserødhjemmet
3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Brattvåg
Mek Verksted A/S

6282 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 28 80

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

1539 MOSS
Tlf. 69 25 11 15

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 72 30

Norsk Hussopp
Forsikring
1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

Vitus Apotek
Stavern

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

0135 OSLO
Tlf. 22 05 71 20

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Tonstad
Bakeri AS

4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Bryne Rør A/S
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Plate- og sveiseverksted
Hippe Gunnar A/S

2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

8920 SØMNA
Tlf. 75 02 92 80

Grue
Regnskapsservice AS

2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 91 40

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Perry Bar
3717 SKIEN

Tlf. 35 52 69 69

Vitusapotek
Notodden

3674  NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

M. Leiknes A/S
6980 ASKVOLL
Tlf. 57 73 04 57

Arkitekt
Brede Vardeberg
2381 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 10 14

Tannlege
Jon-Reidar Eikås
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Finn og Albert
Egeland A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

The Chimney
Pot Oslo AS

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70 Snart er det tid for selvangivelsen…

 
Husk at du kan ha rett til særfradrag for utgifter ved sykdommer!
Les mer om dette på www.naaf.no/selvangivelsen 
Har du ikke tilgang til nett – ikke noe problem – kontakt oss så sender vi deg en utskrift, tlf. 23 35 35 35.

- gjør Norge friskere!
www.naaf.no

- gjør Norge friskere!
www.naaf.no
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n y t t  f r a  n a a f s  r e g i o n e r

Fjoråret var et aktivt NAAF-år 
på Vestlandet, med kurs og 
aktiviteter for alle aldersgrupper 
og stas ble gjort på de nyfødte. 
Verdens Tobakksfrie dag 31. mai 
får de små en røykfri-body tildelt 
på fødeavdelingene. Vi håper 
barna forblir røykfrie og inviterer 
derfor hvert år 1 000 elever fra 
ungdomskolen til spennende 
tobakkforebyggende show. 

Med mottoet ”klart d’ går 
– barn mestrer!” ble det vært 
arrangert to helgekurs (Førde 
og Eidfjord) for hele familien. 
På slike samlinger blir det mye 
latter og liv, og mange nye 
vennskapsbånd som knyttes. 
Det var også fokus på både 
sykdomskontroll og mestring da 
Astmakontrollbussen besøkte 

Vestlandet. I dårlig vær lagde vi 
liv og røre med line dance og 
hip hop og rekord i spirometri-
tester – i et flott samarbeid med 
apotek1 i.   

20 unge friskuser dro til fjells 
i september for å rafte og se at 
fysisk aktivitet er gøy. Utfor-
dringene var ikke like tøffe på 
helgekurset for voksne astmati-
kere, men også her var fokus på 
fysisk aktivitet. En deilig maihelg 
var omgivelsene perfekte for å 
utforske vakre Balestrand til fots, 
og med faglig innspill selvsagt. 

Regionene har invitert til 
lungekafeer, stands og in-
formasjonsmøter for å skape 
sosiale møteplasser og gi viktig 
informasjon. Over en kaffekopp 
fikk mange mulighet til å snakke 

med likemann på en lokal kafé 
i Førde og tilsvarende på Kols-
kafe i Bergen. På den lille øya 
Talgje i Rogaland kom informa-
tøren over med båt for å snakke 
om astma og allergi. Mange sko-
leelever har fått bedre kjennskap 
til våre interessefelt dette året. 
I Stryn har kokke- og servitøre-
lever viktig heldagsundervisning 
på hvert klassetrinn om allergi 
og mathygiene. For tredje år 
på rad stod NAAF på stand på 
Gladmatfestivalen, og aldri har 
vi solgt flere allergivennlige 
kakestykker. 

NAAF Region Vest ønsker 
å være synlige, og vi ønsker å 
bidra aktivt. Vi er derfor stolte 
over å være representert i stadig 
flere brukerutvalg, både på kom-

munalt- og fylkesnivå, i NAV og i 
helseforetak. 

Interessert i å være med neste 
gang det skjer noe? Ring Regi-
onskontoret på tlf. 55 59 68 03 
eller send e-post susanne@naaf.
no for å høre hva som planleg-
ges fremover.

Tre regioner på trivelig kurshelg

Vestlandsrevyen - smakebiter fra fjoråret som appetittvekker for 2009

NAAF Region Vestfold har  
fått egen ungdomsgruppe

NAAF Region Vestfold, Telemark 
og Buskerud har vært på flott 
tur til Straand hotell i Telemark i 
mars i år. Fredag kveld arran-
gerte hotellet poolparty for 
ungdommen i alderen 10–18 år. 
For de yngste ble det kinokveld.

Lørdag var det foredrag med 
dr. Haglund som fortalte om 
astma, allergi, eksem og kols hos 
voksne. Tilhørerne fikk ny infor-
masjon om temaene samt frisket 
opp gammel viten og fikk andre 
vinklinger på temaene. Særlig 
interesse var det for hyposensi-
bilisering og vaksinasjoner mot 
allergi.

Etter lunsj var alle invitert til 
Telemarkscup i slalåmbakken. 
Alle konkurrerte mot sin egen tid 

og det var om å gjøre å komme 
ned bakken to ganger på lik 
tid. De fleste var svært nær på å 
lykkes men Marit Fosse Christen-
sen fra Horten var den som gikk 
av med seieren og klarte tiden 
sin akkurat på hundredelen. 
Gratulerer!

De fleste ungdommene 
tilbrakte lørdag og søndag i 
slalåmbakken. Fire voksne ledere 
var tilgjengelige i løypene i det 
flotte skianlegget til enhver tid. 
Søndagens kurs åpnet med 
flott sang om Gran Canaria av 
5 år gamle Jonas Kolseth Olsen. 
Mor Anita Kolseth Olsen fortalte 
om en familietur en gruppe fra 
Vestfold og Buskerud hadde hatt 
til Valle Marina i august.  Hun 

tilbød også ny 
tur for familier i 
14 dager fra 26. 
august i år. Det 
er bare å melde 
seg på. 

Etterpå slapp 
dr. Sigmund Skei 
til og fortalte om 
astma, allergi, 
eksem m.m. hos 
barn, og tilhø-
rerne fikk svar på 

En egen ungdomsgruppe for 
NAAF region Vestfold ble opp-
nevnt på familiehelgen i Tele-
mark. 16 ungdommer meldte sin 
interesse for å bli med og det ble 
plukket ut fire ungdommer som 
skal være en ledergruppe. Det 
er meningen at de skal ha en 
del arrangementer og aktivitets-

kvelder sammen, for eksempel 
bowling eller kinokveld. De 
har allerede opprettet sider på 
Facebook, så gruppen vil ganske 
sikkert vokse seg stor og sterk 
det kommende året. Vi i NAAF 
Vestfold ønsker dere lykke til!

Ellen Sørby, regionsekretær

sine mange spørsmål. Etter lunsj 
var alle samlet til avslutning og 
premieutdeling. Flere av våre 
samarbeidspartnere stilte med 
gevinster, bla Jotun som hadde 
gitt 5 gavekort på 15 liter maling. 
Glade vinnere kan nå pusse opp 
et rom med den nye, allergi-

vennlige Sens-malingen. Alle 
var enige om at de hadde hatt 
et flott opphold på et fint hotell 
med hyggelig betjening.

Ellen Sørby, regionsekretær



GPS i antihistamin-labyrinten
Veien til enkelte antihistaminer på blå resept 
er gjort lang og kronglete av Helsedeparte-
mentet – men det er mulig å fi nne frem.
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GPS i antihistamin-labyrinten
Veien til enkelte antihistaminer på blå resept 
er gjort lang og kronglete av Helsedeparte-
mentet – men det er mulig å fi nne frem.

n a a f  h j e l p e r  d e g

P asienter og leger er forvir-
ret og frustrert over ny 
ordningen. Slik går du og 

fastlegen frem:
Til behandling av allergi er de 

fl este antihistaminer forhånds-
godkjent for blå resept og fås på 
vanlig måte på hos fastlege eller 
spesialist. Det gjelder Cetirizin 
(fl ere preparater), Acura, Zyrtec, 
Loratadin (fl ere prep.) og Telfast. 
Dersom man ikke oppnår ønsket 
eff ekt i løpet av to uker, eller får 
uønskede bivirkninger, oppsøkes 
fastlege. Ny resept på et av de 
andre forhåndsgodkjente antihis-
taminene utstedes og utprøves i 
nye to uker.

n av HELLE S. GRØTTUM og TONJE WAAKTAAR GAMST

Får du fortsatt ikke optimal ef-
fekt, må det til enda et besøk hos 
fastlegen som sender søknad 
til Helseøkonomiforvaltningen 
(HELFO) om individuell refusjon 
for et av de ikke-forhåndsgod-
kjente antihistaminene, Aerius 
eller Kestine. Det må oppgis i 
søknaden at:

l Pasienten har prøvd to ulike 
typer forhåndsgodkjente lege-
midler uten god nok eff ekt, og 
hvilke legemidler dette er. 

l Legen søker på skjema NAV 
05-14.05. 

l Det må også oppgis hvilken 
type allergi pasienten har, dvs; 
urticaria, allergisk konjungtivitt 

eller rhinitt (refusjonskode)  For 
å få antihistaminer på blå resept 
for allergiplagene må man ha 
allergisymptomer i minst tre 
måneder i året. Dette gjelder 
for forhåndsgodkjente og ved 
individuell refusjon. 

Fyll ut riktig
Saksbehandlingstid i HELFO vil 
variere med pågang, men er 
normalt 1–4 uker. Meget viktig 
at søknaden er fylt ut riktig. Må 
HELFO kontakte lege for å få 
bekreftet eller presisert opplys-
ninger og koder, tar det straks 
lenger tid! 

I mellomtiden kan pasien-
tene kjøpe medikamentene 
på hvit resept, selv legge ut for 
medisinene og deretter søke 
om å få utleggene refundert 
mot kvittering. Slik søknad må 
være HELFO i hende innen seks 
måneder etter kjøpet. Da er tro-

lig pollensesongen slutt. Trøsten 
får være at dersom man har fått 
innvilget refusjon, gjelder den 
i kommende sesonger også, 
eller til regelverket er endret, og 
forhåpentlig til det bedre for bru-
kerne. NAAF arbeider for dette 
og har mange støttespillere i 
denne saken. Legeforeningen og 
Statens legemiddelverk m.fl . har 
gått imot denne nye praksisen. 

Alle parter støtter intensjonen 
om at de billigste medisinene 
skal prøves først. De fungerer 
utmerket for det store fl ertall. De 
andre benyttes kun der de fore-
trukne ikke gir ønsket eff ekt. Men 
denne forvanskede tilgangen 
oppleves som en mistro til lege 
og pasient, og innsparing ved 
å innføre dette saksbehandler-
systemet synes tvilsom, mener 
NAAF. Har du spørsmål, kan du 
kontakte NAAFs rådgivningstje-
neste. n
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m i n n e o r d

Med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Rolf Gunnar Jakobsen har gått bort. Det er et stort tap for NAAF Region 
Vestfold og Sandefjord Astma- og Allergiforening.

 
Rolf Gunnar var et usedvanlig engasjert medlem. Han brant for de lungesykes sak.

Han nøyde seg ikke bare med å være medlem. Han ville være med å forandre verden, gjøre det ” letter å leve” som han sa. Derfor påtok han 
seg først verv som styremedlem, for der etter å bli leder for Sandefjord AAF i flere år. I de årene han ledet foreningen, var det stor aktivitet. 
Styret og likemannsgruppen sto stadig på stands med kaffe og vafler og informasjon til alle som hadde behov for det – og Rolf Gunnar var 

den første som kom og den siste som gikk fra standplassen. Han så utover Sandefjord, og satt flere år som styremedlem i NAAF Region Vest-
fold. I 2007– 08 var han leder der også. Han var spesielt dyktig og interessert i organisasjonsarbeidet. Han la ned mye arbeid i en prosjektgruppe 

som jobbet med organisasjonsutviklingen i NAAF og alle lyttet til ham.
 

Rolf Gunnar hadde stor tro på likemannsarbeidet. Han bestemte seg for å etablere en kunnskapsrik likemannsgruppe i Sandefjord. Denne 
gruppen ble han så stolt av at han trakk den frem ved alle anledninger. ”Den flotteste likemannsgruppen i NAAF”, brukte han å si.

Det var mange som ville ha Rolf Gunnar i sine styrer eller prosjektgrupper. Han var representant i brukerutvalget på Sykehuset i Vestfold, han 
var styremedlem i FFO Vestfold og varamedlem i Frivillighetssentralen i Sandefjord.  Han deltok i utallige prosjekter og satt i utvalg hvor 

han fikk bidra med sin brukerkunnskap. Alt dette klarte han til tross for store sykdomsplager.

Vi kommer alle til å savne hans entusiasme, pågangsmot og kunnskap, og vil ta godt vare på det han har lært oss.

Vi sender varme tanker til hans familie, som vi vet han var så glad i, og lyser fred over hans minne.

Anne Stryken Nygaard

Rolf Gunnar Jakobsen til minne
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Noen dager skulle du gjerne 
hatt en bedre bilforsikring
Det finnes dager der du skjønner at det meste kan gå galt. Da er det bra med en bilforsikring som dekker usedvanlig 
mye. Med If Superforsikring på bil kan du føle deg trygg på rask og god hjelp om uflaksen skulle ramme deg. Du får 
leiebil så lenge bilen står på verksted. Vi erstatter plutselige skader på motor og girkasse. Blir bilen din vraket før  
den er 3 år gammel, får du en helt ny bil. Du får også  veihhjelp i Norge og Europa hele døgnet, året rundt.

Og som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne og de fleste andre skadeforsikringer i If. 
Husk og oppgi avtalenummer 639.

les mer på if.no eller ring oss på telefon 02400



Året vi nå har gått inn i, vil som i 
� or bli et givende og spennen-
de år. Hovedfokuset i år blir kam-
pen for røykfrie inngangspartier 
ved sykehus, på helsestasjoner, 
legekontorer, off entlige bygg 

og lignende. Mange opplever 
daglig store utfordringer når de 
skal benytte våre helsetjenester 
eller de kommunale tjenestene. 
Dette er et stort samfunnspro-
blem som må få vår fulle opp-
merksomhet. NAAF skal kjempe 
for miljøet der du ferdes og bor. 

Jeg oppfordrer alle til å følge 
sine nærmiljø med argusøyne. 
Har dere saker lokalt som ved-
rører røykfulle inngangspartier, 
ikke nøl med å delta i debatten, 
påvirkning av politikere gjen-
nom media er ofte virkningsfullt. 
Våre meget dyktige medarbei-
dere i sekretariatet står klare til 

å bistå dere med kunnskap, tips 
og gode råd.

NAAF har fått mange nye 
medlemmer det siste året, dette 
skyldes at fl ere og fl ere ser det 
hjelper med en aktiv og sterk 
organisasjon som NAAF. Velkom-
men til dere alle, jeg håper 
inderlig dere får stor nytte av 
medlemskapet. 

Selvangivelsen står for døren, 
mange lurer nok på om man har 
krav på særfradrag og hvordan 
man går frem for å få det. Kon-
takt ditt NAV kontor, de er der 
for å hjelpe.

Mildværet gjør at pollense-

songen kommer tidligere enn 
noen gang, på Østlandet er or 
og hassel i gang allerede fra 
februar, mars. Husk at preventiv 
medisinering kan gi en bedre 
hverdag. Snakk med legen din i 
god tid. 

Jeg ønsker dere alle en god tid 
frem mot sommeren.

47ASTMAALLERGI 2 2009

Året vi nå har gått inn i, vil som i 

Hei alle NAAFere

Mye på gang

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no

Da var den her igjen – pollense-
songen. Jeg synses det er som 
den forrige nettopp var over, 
men like fullt er den her igjen. Så 
da er det på han igjen med ren-
nende øyne og nese, piller og 
sprøyter og så videre. For meg 
personlig fi nnes det et lyspunkt 
i årets pollense-
song. For første 
gang på over ti år 
skal jeg ikke kom-
binere pollen-
sesongen med 
eksamen eller 
heldagsprøver! 
For det fi nnes 
ikke noe verre en 
å sitte inne i et 
dårlig lufta lokale 
og skulle pre-
stere, når bjørka 
står i full prakt 
rett utenfor! Men 
jeg har i alle fall 
vært heldig med 
det byråkratiske 
rundt eksemene 
mine, i alle år har 
jeg fått den utvidende tiden jeg 
har rett til uten å måtte stange 
hodet i veggen. Dette er tydelig-
vis ikke alle forunt. Ved Universi-

tetet i Oslo anser de pollenallergi 
som en akutt sykdom, og man 
får ikke utvidet tid om man ikke 
har legeattest som er maks tre 
dager gammel! Dette synes 
NAAFU er helt meningsløst og 
urettferdig. Derfor støtter vi NA-
AFs Facebook aksjon ”Pollenal-

lergi? Ja til utvidet eksamenstid”. 
Vi oppfordrer alle medlemmer til 
å gå inn på Facebook og bli med 
i denne gruppen og støtte opp 

om aksjonen. Et annet problem 
tilknyttet skolene som NAAFU 
jobber for å bedre, er det dårlige 
inneklimaet i de norske skolene. 
Vi har nå fått med oss Elevorga-
nisasjonen, og sammen planleg-
ger vi en større kampanje for 
å dokumentere tilstanden i de 

norske skoler. Dette materiale vil 
være en viktig del i NAAFs poli-
tiske arbeid på inneklima. Kam-
panjen vil bli lansert i august.

Når vi først er inne på skole 
må vi også nevne fi lmen ”Tung-
Pust & Hjertedunk” som i disse 
dager distribueres til skoler over 
hele landet. Dette er en fi lm 
som handler om å være ung og 
ha en kronisk sykdom, og om 
hvordan man ønsker å bli møtt i 
samfunnet. Filmen er fi nansiert 
av Helse og Rehabilitering, og 
har vært et samarbeidsprosjekt 
mellom LHL, FFHB og NAAFU. 

I skrivende stund jobber 
NAAFU styret å få på plass de 
siste brikkene til det faglige kur-
set som vi skal ha 20.–22. mars. 
Det ser ut til å bli et strålende ar-
rangement! Neste arrangement 
på planen er aktivitetshelg og 
landskonferanse som skal holdes 
i Trondheim i september. Følg 
med på nettsidene utover som-
meren for mer informasjon.

Siv Sande,
leder
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Oversikt over forbundsstyret og ansatte fi nner du under 
www.naaf.no/ om NAAF. For mer informasjon om forbundets 
regionskontorer og lokalforeninger, regionssekretærer og 
tillitsvalgte, se under og på www.naaf.no/ lokale sider. 
Eller kontakt NAAF sentralt så hjelper vi deg, tlf. 23 35 35 35. 

REGION AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 / 41 67 00 57

    Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

 E-post: ane@naaf.no

REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: agder.naaf@hotmail.com

REGION NORDLAND
Tlf: 75 52 37 10
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: nordnaaf@online.no

REGION MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 70 06 85 70
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Permisjon

    E-post: naafmr@online.no

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 09-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: post@naaf-hedmark.no

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man, tirs. kl. 08-15.30. 

    Annenhver ons. 08-12/15.30
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: anne-kari@naaf.no

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 83 45 10
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Ingen ansatte for tiden

 E-post: Drammaaf@start.no

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 27 39 38 / 47 02 20 33
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Ingen. 

    Kontakt regionsleder Brit Helen Følstad
    E-post: liv.livrod@ntebb.no

Kontoret er for tiden i NAAFs 
lokaler i Akersveien 26, 0131 Oslo

Aktiviteter våren 2009 
”Røykfrie inngangspartier på 
sykehus”-kampanje og ”Født 
røykfri!”-bodyutdeling for å mar-
kere Verdens tobakkfrie dag den 
29. mai. Vi har fokus på Bærum Sy-
kehus og Akershus universitetssy-
kehus. Aktiv med Astma Tour 2009 
besøker 2 grunnskoler 29.mai.

Øvre Romerike Storlag
Stand på Vitusapotek Vormsund i 
Amfi  Eurosenteret tirsdag 21. april 
kl. 11–15. Informasjon om pollenal-
lergi, men også generell informa-
sjon om astma, allergi, eksem og 
overømfi ntlighet.

Verdens Tobakksfrie dag 29. 
mai vil bli markert fl ere steder 
i regionen. Dersom noen av 
medlemmene ønsker å delta på 

markeringen, ta kontakt med 
regionskontoret. 

Kurs matallergi/-intoleranse 
planlegges i juni. For nærmere 
informasjon ta kontakt med regi-
onskontoret. 

Savner du aktivitet/tilbud? 
Kom gjerne med innspill om hva 
NAAF Region Nord kan gjøre for 
medlemmer i Troms og Finnmark. 

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helse-
bad hver tirsdag fra kl 19–20. 

Nord-Troms Storlag 
Bassengtrening for barn og 
ungdom i Birtavarre Røde Kors 
nye badeanlegg hver onsdag fra 
kl 17–19. 

Porsanger AAF
Turløyper oppstart i juni. For nær-
mere informasjon kontakt Miriam 
Karlsen tlf. 92 68 16 39 eller Grete 
Utsi tlf. 97 98 23 88. Time i varme-
bassenget Lakselv Ungdomsskole 
starter opp igjen i oktober.
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Drammen og omegn AAF
Ta gjerne kontakt med oss på: 
Medlemstreff , kafétreff  eller ring en 
av oss. Kjell O. Halvorsen, leder, 
Tlf. 32 79 04 17 Mobil 92 25 59 28
Grete W. Vines, nestleder, 
Tlf. 32 83 60 53 Mobil 91 58 69 26

Takk for gaven
NAAF Region Buskerud takker så 
mye for minnegaven på kr 2 200 
etter Marthe Brekke, Kongsberg.

Nytt styre i Drammen 
Leder: Kjell Oskar Halvorsen, 
2009–11
Nestleder: Grete Wang Vines, 
2008–10
Sekretær: Wenche T. Stustad , 
2009–11
Kasserer Birger Ødegård, 2009–10
Styremedlem Robert Ryghseter, 
2009–11
Styremedlem Tove Turid Rikheim, 
2008–10
Styremedlem Tommy Skavhaug, 
2008–10

Varamedlem Martine Teigen, 
2009–10

Vil du støtte Drammen AAF?
Grasrotandelen er en ordning 
fra Norsk Tipping, hvor du som 
registrert spiller kan velge ett lag 
eller én forening som du ønsker å 
støtte. Vi oppfordrer deg til å støtte 
oss i Drammen AAF! Les mer på 
side 39.

Ungdomsgruppe. Vi prøver å 
starte en ungdomsgruppe, og 
oppfordrer alle interesserte å ta 
kontakt med Tommy Skavhaug, 
tlf. 32 79 44 27 / 99 41 37 96.
Kafétre�  på Ypsilon Bar. Vi møtes 
vi til en koselig prat første lørdag 
hver måned, kl. 12.
Valle Marina. I 2009 har vi ikke 
bestilt noen faste tider. Ta kontakt 
med Robert Ryghseter, tlf. 90 13 29 
39 eller Torhild Ullestad, 
tlf. 90 62 85 88.
Medlemstre�  på kontoret hver 
tredje torsdag i mnd. kl.1830. (ikke 
i juli). 

Glåmdal AAF har kontortid på 
brukerkontoret Sykehuset Innlan-
det, Kongsvinger 4. mai og 11. juni. 
Ta en tur innom, vi er der for deg.

Nytt styre for Region Hedmark vil 
bli kunngjort på www.naaf.no og i 
medlemsbrev.

Stands – tillitsvalgte fra lokal-
lag og regionsekretær skal ha 
informasjonsstands stands på 
forskjellige apotek. Sted og dato vil 
bli annonsert i lokalavisene.

Samtalegruppe for fruktosemalab-
sorpsjonberørte avholdes i desem-
ber i samarbeid med Vest-Lofoten 
AAF og Vefsn AAF. Annonseres. Ta 
gjerne kontakt med regionskon-
toret for nærmere informasjon og 
påmelding på tlf. 75 52 37 10

Tur til Valle Marina, 
Gran Canaria
Vi kan tilby behandlingstur som-
meren 2009. Vi har ledig fra den 
22. juli og utover. Priser: 
1 pers kr 224
2 pers kr 288
3 pers kr 413  4 pers kr 516
Familiepris 2 voksne og inntil 3 
barn under 16 år kr 450
Alle priser er pr. døgn. pr. leilig-
het. Bestilling, Torild Ullestad på 
telefon: 0047 906 28 588 torild.
ullestad@gmail.com

Likemannstjenesten. Kontakt 
våre likemenn for samtale. Se 
www.naaf.no /lokale sider/ region 
nord eller kontakt regionskontoret. 

Organisasjonskurs
Organisasjonskurs for tillitsvalgte 
avholdes i Bodø på vårparten. 

Regionen foreleser på fl ere av 
sykehusene på LMS-senterene: 
For barn, unge og voksne med 
astma, allergi og kols. Samarbeids-
prosjekt med Lærings- og mest-
ringssenteret i Bodø på alle deres 
kurs rettet mot unge og voksne 
med astma, allergi og kols. 

Astmadagen 6. mai markeres 
lokalt for de foreningene som ser 
muligheten til å få dette til. 

Barns astma
Fysisk aktivitet – psykisk helse. 
Det planlegges en konferanse i 
samarbeid med LMS-senteret i 
Bodø med temaet: Hva er astma? 
Målgruppen er astmatikere, 
foreldre/pårørende og de som selv 
arbeider for å bedre forholdene til 
barn i skoler og barnehager. 

Aktiv med astma Tour 2009
Region vil delta i den nasjonale 
”Aktiv med astma” kampanjen vi bli 
markert i løpet av mai og juni. Det 
kommer nærmere informasjon på 
våre hjemmesider når mer detaljer 
foreligger.

Samtalegruppe 
fruktosemalabsorpsjon
Vi vil på vårparten avholde en 
samling for berørte i Bodø. Faglig 
innlegg på temaet en time og 
erfaringsutveksling siste del av 
samlingen. Ta kontakt på 
tlf. 75 52 37 10 for informasjon 
og påmelding. 

Verdens Tobakksfrie 
dag 31. mai 
Det blir to ulike markeringer. Fel-
leskampanje ” Røykfrie inngangs-
partier på sykehus, legesenter og 
andre helseinstitusjoner”. Markeres 
i år den 29. mai. Vi vil stå ved et 
inngangsparti og fronte kampan-
jen. NAAFs tema for dagen er ” to-
bakksfri barndom”. Markeres med 
blant annet utlevering av ”Jeg er 
røykfri” bodyen til alle nyfødte på 
fødeavdelingene og helsestasjoner 
rundt om i fylket.



REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /958 45 143 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken

    E-post: naafoppland@c2i.net 

REGION OSLO
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

    E-post: oslo@naaf.no 

REGION OSLOFJORD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30 
Regionssekretær: Ellen Sørby

    E-post: naafvest@online.no 

Tur til Valle Marina  
Tur 26. aug. – 9. sept. for barne-
familier. Fam.pris for 2 voksne og 
inntil 2 barn kr 340 pr. døgn. (plass 
til fl ere barn i leil.) Flybill. bestiller 
man selv. Tilbudet er til medlem-
mer i NAAF Region Vestfold, 
men vi kan gi plass for medl. fra 
Buskerud også. Påmelding og 
spørsmål til Anita Kolseth Olsen 
tlf. 990 43 832 eller e-post: roarol@
online.no

Larvik AAF 
Finn Halvorsen ble valgt til leder 
på årsmøtet. Bading på Kysthos-
pitalet i varmt vann for voksne og 
barn hver tors. kl. 18.30–20.00.  Det 
er bare å møte opp, medlemmer ½ 
pris. Gratis for barn. Kontaktperson 
Finn Halvorsen tlf. 33 18 42 08.  
Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem 
i barnehager og skoler. Ta kontakt 
på tlf. 33 18 42 08.

Sande� ord AAF
Sverre Lilloe ble gjenvalgt som 
leder.  Thorøya Helsepark har nytt 
tilbud til medl, alle dager kl. 06–24. 
Kr 180 pr. mnd.  tlf. 33 44 82 05.
Bading for voksne i varmtvanns-
basseng og anledning til bruk av 
vanlig basseng i Svømmehallen i 
Bugården hver tirs. kl. 14.45–16.00. 
Påmelding tlf. 33 47 29 29. 
Trening for lungesyke medl. av 
Sande� ord AAF under ledelse av 
fysioterapeut Stig Eidhamar. Tre-
ningen foregår man. kl. 15.15.–
16.15 på Hauanskogen.
Treningsgruppe for lungesyke 
på Hvidtgården. Tors. kl. 10–11. 
Egentrening, men fysioterapeut 
kontrollerer gruppen 1 g. pr. md.
Onsdagskafé: Ønsker du noen å 
prate med? Møt opp på Hvidtgår-
den i kafeen hver 2. og 4. onsdag i 
måneden kl. 11–13.

Tønsberg og omegn AAF
Britt Wennerød ble valgt som leder 
på årsmøtet den 11. februar 
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser, tlf. 33 32 36 70.

Horten og omegn AAF
Harald Bregner ble gjenvalgt som 
leder på årsmøtet.

Nordre Vestfold AAF
Olav Hansen ble valgt til leder på 
årsmøtet. Ta kontakt med Hansen 
på tlf. 41 69 68 94 ved behov for in-
formasjon i skoler og barnehager. 
Vi har informatører som kan stille 
opp på foreldre- og ansattemøter.

REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: Man-fre. kl. 09-15 
Regionssekretær: Marianne Bjerke
E-post: naafstrl@online.no 

Medlemsheftet vårt for 
2008/2009 inneholder mange nyt-
tige tips og spennende aktiviteter 
på www.naafstrl.no. Ganske snart 
vil du få medlemsnytt 2009/10 i 
posten.

Lungerehabilitering Vi fortset-
ter vår Lungerehabilitering på 
Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu. 
Dette gjelder både nye grupper og 
oppfriskningsgrupper. 

Samtalekvelder for foreldre til 
barn med eksem, astma og Matal-
lergi. Vi har samtalekvelder både 
i Klæbu og i Meldal. Du kan også 
melde deg på foreldregruppens 
e-postliste – så får du regelmes-
sig informasjon om aktuelle og 
nyttige tips.
På www.matskolen.no ser 
du at det nå er lagt ut video av 
fremgangsmåten på: Brun saus, 
forvelling av grønnsaker, hvit saus, 
moussaka, potet- og purreløksup-
pe og kyllingfi let. Flere videoer vil 
komme etter hvert. Er det noe du 
savner? Vi har Matskole fl ere mat-
skoler, ta kontakt for påmelding.

Klatredagen 13. mars ble en stor 
suksess. Det er allerede ønske om 
en ny Klatredag, så følg med, følg 
med.
Familieseminar, sett allerede 
nå av helgen 16.–18. okt. Da blir 
det Familieseminar på Dovre� ell 
Hotell med mange fl otte temaer 
og spennende aktiviteter for store 
og små.

Eksemskole – neste er fredag 24. 
april. Husk påmelding.
Astmaskole – neste er fredag 5. 
juni. Husk påmelding.

Trilledag til Rønningen gård 28. 
april med tema vår og pollen.

Kampanje. Vi har aksjon Røykfrie 
inngangspartier på Verdens Røyk-
frie dag. Fre. 29. mai, utenfor St. 
Olavs Hospital og Orkdal Sykehus.

Gode råd er grønne om allergi-
vennlige planter ute og inne fås 
kjøpt på tlf. 72 83 10 04 eller www.
naafstrl.no

REGION TELEMARK
Tlf: 35 52 15 00 / 40 29 62 24
Kontortid: Man, tors. kl. 9–15 
Regionssekretær: Mona H. Larsen

    E-post:  region.telemark@naaf.no

Mestringsverksted for astma-
tikere – opplæring i vann foregår 
på Marensro i Skien hver tirsdag. 
Kontakt kontoret for mer informa-
sjon.

Familiekurs i Langesund 23.–25. 
okt. Kurs for voksne, ungdom og 
barn i regi av Region Telemark. 
Familier fra Vestfold og Buskerud 
blir også invitert. Hold av helgen!

Helsereise til Valle Marina. Det 
planlegges helsereise til Valle 
Marina febr. 2010. Uke 7 og 8. 
Interesserte bes henvende seg til 
kontoret.

Likemenn søkes. NAAF Telemark 
storlag trenger fl ere frivillige like-
menn. Kursing vil bli gitt. Kontakt 
kontoret.

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-fre. kl. 09-15
Regionssekretær: Susanne R. Andersen

    E-post: susanne@naaf.no

Ut på tur
Dalane AAF inviterer alle sine 
medlemmer til en liten sammen-
komst ute i det fri. Grilling, kos, 
konkurranser og leker 8. juni kl. 17 
på Augland på Eigerøy, Egersund. 
Ta med drikke, grillmat og noe å 
sitte på. Spørsmål? Ta kontakt på 
tlf. 51 32 48 32 el. 41 61 95 83 eller 
e-post:dalane.astmaallergi@gmail.
com.Velkommen!

Familiekurset 
Dalane AAF arrangerer helge-
kurs ”Klart det går” for hele familien 
inkl. friske søsken med læring, lek 
og aktivitet 12.–13. sept. på Sirdal 
Høy� ellshotell. Påmelding: dalane.
astmaallergi@gmail.com eller tlf. 
51 32 48 32 / 41 61 95 83.

NAAF- Stands
Tors. 23. april er vi på Vitus Apotek 
på Minde, Bergen. Råd og informa-
sjon om diagnose og rettigheter. 
Markering av Verdens Astmadag 
5. mai på Amfi -senteret i Egersund 
når Dalane AAF markerer Verdens 
Astmadag. Møt likemenn, få nyttig 
informasjon, råd og veiledning.   

For ungdom
Surfeskole på Jæren for ungdom 
14–19 som er plaget av eksem og 
pollenallergi 22.–24. mai. Kontakt 
regionskontor for informasjon eller 
for å melde interesse.   
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Lokalforeningene har avholdt sine 
årsmøter. Gjøvik og omegn AAF 
har endret navn til Vest Oppland 
AAF. Styrene består av følgende: 

Gudbrandsdal AAF  
Leder: Ann Chatrin Kaldhusdal 
Nestleder: Svein Lien 
Sekretær: Hildegunn 
Schweinsberger
Kasserer: Nina Haug 
Styremedlem: Ingvar Ekre
Styremedlem: Brynjulf Stuen 
Varamedlem: Kåre Simenstad

Lillehammer AAF 
Leder: Valborg N. Brøste 
Nestleder: Gerd Stuve
Sekretær: Karl Erik Bevolden
Kasserer: Magne Bråten
Styremedlem: Brit Finnøy 
Varamedlem: Trude Bakke
Varamedlem: Trygve Stuve

Vest Oppland AAF 
Leder: Birgitte Vikersveen 
Nestleder: Solveig Evenstuen 
Sekretær: Anne Gunn Randen 
Løkken
Kasserer: Stein Løkken 
Styremedlem: Camilla Kleven 

Stands
Vitus Apotek på Skreia, ons. 
29. april, kl. 9–13
Vitus apotek på Lena, ons. 
29. april, kl. 14–17
Regionssekretæren er tilstede 
med informasjon og gode råd om 
forebygging. Stikk innom for en 
hyggelig prat!

Aktiviteter våren 2009 
”Røykfrie inngangspartier på 
sykehus”-kampanje og ”Født 
røykfri!”-bodyutdeling for å mar-
kere Verdens tobakkfrie dag den 
28. mai. Vi har fokus på Rikshospi-
talet, Aker og Ullevål. 
”Aktiv med Astma Tour 2009” besø-
ker 2 grunnskoler 29. mai.
”På tå hev”-ballettkurs starter 13. 
mai i Trikkehallen på Kjelsås, se 
egen omtale i dette bladet.
Medlemmer i NAAF får rabatt på 
treningsavgift på Skullerud Sport 
Senter, som har godt tilrettelagt 
trening for personer med astma, 
kols og allergi. (for info, 
tlf. 23 03 11 50)

Groruddalen AAF 
Stand på Stovner senter lør 
2. mai kl. 10–14. 

Høstplan 2009
”Allergi hos småbarn-kurs”, 
”matkurs”, ”organisasjonskurs”, 
”astmakurs”, teaterkveld for barn i 
desember. 



REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

     Kontortid: man-fre kl. 08.00 15.45
    E-post: monam@naaf.no

For barn/familier
Astmaskolen (foreldre og barn) i 
Stavanger tirs. 21. apr. på Lærings- 
og Mestringssenteret i Stavanger. 
Kontakt Marit Wirak for informa-
sjon, på: wimt@sus.no  
Det kreves henvisning (til bar-
neklinikken) fra lege for å delta 
på kurset. Foreldre får refundert 
tapt arbeidsfortjeneste fra 
NAV(opplæringspenger). 
Familiedag i Kongeparken 6. juni. 
Sandnes AAF tilrettelegger for gril-
ling, ta med mat. Påmelding innen 
25. mai til Turi Sægrov,tor.sagrov@
lyse.net tlf. 91 59 49 29.
Familiekurset ”Klart det går” i Sirdal 
12.–13. sept. på Sirdal høy� ellsho-
tell, Sirdal.
Helgekurs for hele familien inkl. 
friske søsken til høsten.  Meld 
interesse til regionskontoret. 

Familiekurset i Ullensvang. 
Det arrangeres helgekurs ”Klart 
det går” for hele familien inkl. friske 
søsken med læring, lek og aktivitet 
til høsten. Med forbehold om 
endringer.
Dato: 18.–20. sept på Hotel Ullens-
vang, Ullensvang. Meld interesse til 
regionskontoret. 

Barnegrupper – aktivitetsgrup-
per i Kvinnherad. Lokallaget driver 
barnegrupper som samles fl ere 

ganger i året med hobbyverksted, 
gøy og moro, tilrettelagt aktiviteter. 
Kontakt: Kvinnherad AAF for mer 
informasjon: Leder Aud Berit Eide, 
tlf: 53 47 13 55 eller per e-post: 
kjemeide@online.no

Samling i brukermedvirk-
ningsarbeid. FFO Hordaland in-
viterer til grunnkurs/opplæring i 
brukermedvirkning 18.–19. apr. på 
FI-senteret i Bergen, Vestre Strøm-
kaien 7, 3 etg
Interesserte, ta kontakt med:  Anne 
M Bjørge: tlf. 90 73 06 62, e-post: 
anne.bjorge@hjemme.no 

Bading for astmatikere i Nor-
heimsund. Trening i oppvarmet 
basseng for lungesyke med fysio-
terapeut Tove Fjell på Norheim-
sund Ungdomsskule mandager 
kl.17 og kl. 18. Kontakt: Marit Seim 
tlf 56 55 24 52 / 91 59 85 82.
Helgekurs for voksne med astma, 
kols og allergi til høsten. Dato: 
18.–20. sept. på Hotel Ullensvang, 
Ullensvang. Meld interesse til 
regionskontoret. 
Kols-skole i Stavanger. Tverrfag-
lig opplæringstilbud for pasienter 
med kols på LMS i Stavanger hver 
tirs. og tors. i 4–6 uker. Henv. Fra 
lege. Kontaktperson: Solveig Ruud 
v/lunge poliklinikk SUS, tlf. 51 51 
94 31 

Seniortur til solfylte Valle 
Marina 
Det arrangeres høsttur for seniorer 
(50+) til Det Norske Helsesenter, 
Valle Marina på Gran Canaria. Fe-
riealternativ med vekt på helse og 
trivsel for deg som reiser alene, og 
eller med en partner eller venn. 
Høstturer: 7. okt.–21. okt. (2 uker) 
og 7. okt.–28. okt. (3 uker)
Pris: Fra kr 3 500 pr person i 2 uker 
samt fl yreise/mat. Påmelding: To-
rild Ullestad, torild.ullestad@step.
es / tlf. 90 62 85 88.

Informasjon på e-post? Ønsker 
du å bli jevnlig oppdatert om 
tilbud og informasjon om aktivitet 
i ditt nærområde? Meld deg på vår 
e-postliste hos susanne@naaf.no

Aktivitetsplan 
Det har vært årsmøte i alle lokalla-
gene (Halden, Indre Østfold, Sarps-
borg, Fredrikstad og Moss) i Østfold 
og NAAF Region Østfold. Følg med 
på hjemmesiden til Region Østfold 
for aktivitetsplanene for lokallagene 

og samt regionen for 2009. For 
mer informasjon ta kontakt med 
regionskontoret.

Sarpsborg lokallag har varm-
tvannstrenning i Sarpsborg på 
Lande skole for medlemmer hver 
fredag fra kl. 18–19. Åpningstidene 
følger skolens ferier. Badingen er 
gratis for sine medlemmer. For 
mer informasjon ta kontakt med 
Regionskontoret.

Informatør og Likemenn. Øn-
sker du å komme i kontakt med en 
likemann eller en informatør – se 
hjemmesiden for Region Østfold 
eller ta kontakt med regionskon-
toret. 
NAAF Region Østfold vil ønske sine 
pollenallergiske medlemmer en 
riktig god, pollenfri vår 
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Middens avføring er en av de viktigste årsakene til allergi utenom 
pollensesongen.
Avføring/allergenene kan også forverre astma og atopisk eksem.
Allergy Control sengetrekk gir nær 100% beskyttelse mot 
allergener fra sengen.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års 
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

NB! Barn og ungdom under 16 år med dokumentert 
middallergi får i følge §5-22 dekket utgiftene til madrass- 
og puteovertrekk.

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?
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Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

NYHET!

INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Jotun Sens er en ny serie interiørmaling fra Jotun uten skadelige 

avdampinger, løsemidler og ubehagelig malingslukt. Nå kan du 

male innendørs uten å bekymre deg for å sjenere verken deg selv 

eller andre.
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B-BLAD
Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring,  
men sendes tilbake til:  Norges Astma- og Allergiforbund, Pb. 2603 St.Hanshaugen,  
0131 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

527 040

ALLERGI… NEI TAKK

DERFOR INNEHOLDER NEUTRALS NYE 
BABYSERIE VERKEN PARFYME ELLER 

UNØDVENDIGE TILSETNINGSSTOFFER
1/3 av alle barn risikerer å utvikle allergi. Bruken av par-
fyme og unødvendige tilsetningsstoffer kan øke risikoen. 
Det vil ikke Neutral være med på. Derfor inneholder vår 
nye Babyserie ingen av delene. Hele serien er Svanemerket 
og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Det er 
Neutrals holdning til følsom hud. Vil du vite mer om barn 
og allergi kan du besøke www.neutral.no.
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