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Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

NYHET!

INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

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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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 
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Som brukerorganisasjon er det viktig for Astma- og Allergiforbundet å benytte flere 
kanaler ut til alle de vi ønsker å nå. For vi ønsker å snakke med mange. Medlemmene våre 
treffer vi minst seks ganger i året gjennom medlemsbladet. I tillegg har vi e-postadresser 
til noen tusen medlemmer og vi gjør en og annen henvendelse for å informere eller be 
om innspill. Til politiske beslutningstakere har man tradisjonelt sendt brev, det gjør vi 
fremdeles, men oftere og oftere i elektronisk form. Og med kontaktnett, leverandører og 
samarbeidspartnere er det e-post, møter og telefon som gjelder.  

Vi har nettsidene våre og selv om kommunikasjonen ikke er personlig og tilbakemel-
dingene sparsomme så vet vi at vel 30 000 er innom hver måned og antallet dobler seg 
i pollensesongen. Mange mennesker! I tillegg benytter vi nye sosiale medier, twitter og 
facebook – og her er det lett å få nye venner. 

Vi har også mange tusen faste givere som støtter forbundets arbeid. Brev og telefon-
henvendelser med forespørsel om støtte er også viktige kommunikasjonskanaler – men 
kanaler som det knytter seg noen støyutfordringer til som vi tar alvorlig. 

Media er selvsagt viktig. De når mange og setter dagsorden – det er en effektiv mega-
fon. Papiravisenes død har ofte vært proklamert, i mens lever de videre. Og det er dem vi 
oftest frir til når et viktig budskap skal ut. Intet river mer enn en forside i VG, selv om VG-
nett har mange flere lesere. Hva hjelper det vel å ha en oppslagssak der? Hvis en skihop-
per eller filmstjerne går på en smell skyves saken raskt nedover til de evige nettjaktmarker. 
Opp fra dette dødsriket stiger kun de som googles og blir en av tusenvis av treff, hvorav 
nesten ingen estimeres. 

Radio er undervurdert. Et nyhetsinnslag på morgennyhetene, om enn kort, gjentas 
igjen og igjen og glir langsomt inn, mens kaffen glir ned. 

Fjernsynet er medieadelen – og de vet det. De skal alltid snakke med statsministeren 
først på pressekonferanser uansett hvor lenge det er til sending – og da kan det bli knur-
ring fra bladfolk som rettmessig føler seg nedprioritert. Vi ringer dem med ærefrykt, eller 
eventuelt bare frykt og fornemmer fort om saken vi foreslår faller i smak eller ikke. 

Nederst på rangstigen er fagpressen, sånn er det bare. Spurv i tranedans.  
Men midt i den støyende kommunikasjonsflommen dalte det forleden inn noe så 

uvanlig som et håndskrevet brev på linjert papir – konvolutt med frimerke og adressert 
for hånd. Vakker, lettlest skrift og nydelig satt opp. Det var fire siders beretning fra en kvin-
nelig tillitsvalgt om tidligere tiders innsats for forbundet gjennom mange år, inspirert av 
en artikkel om forbundets jubileum. Jeg ble sittende med brevet en god stund etter jeg 
hadde lest det. 

Så scannet jeg det og videresendte det på e-post til journalisten som har ansvaret for 
jubileumsstoffet…

tonje@naaf.no   

Kunsten å kommunisere

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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Tidsskrift for Norges Astma- 
og Allergiforbund
Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Besøksadr.: Akersveien 26
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Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Besøksadr.: Akersveien 24 C
tlf. 23 35 35 35 - faks 23 35 35 30
naaf@naaf.no
www.naaf.no

Ansvarlig redaktør 
Tonje Waaktaar Gamst
tlf. 23 35 35 12 - tonje.waaktaar.gamst@naaf.no

Lay out
www.mgt.no

Trykk
07 Aurskog a.s, Aurskog

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsskap 
kr. 300. Kun abonnement koster kr. 325 

Annonser 
Add Media as Anne-Lise Fængsrud, salgssjef
Tlf. 99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no 
 

Redaksjonene forbeholder seg retten til å  
redigere og forkorte innlegg. 
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet 
i annonsene, med mindre de er merket: 
Anbefalt av Norges Astma- og  
Allergiforbund. 

Stoff fra AstmaAllergi kan bare gjengis med 
tillatelse fra redaktøren og 
med kildehenvisning.

Det redaksjonelle arbeidet er avsluttet 
22. mars

Neste utgivelse
AstmaAllergi 3/10 kommer uke 24
Manusfrist er 18. mai
Materialfrist for annonser er 19. mai 
AstmaAllergi har 61.000  
lesere pr. utgivelse.
Fagpressens leserundersøkelse 2008
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Helle S. Grøttum er rådgiver og sykepleier i 
Astma- og Allergiforbundet. Hun ønsker at 
fastlegene og helsestasjonene høyner den 
grunnleggende kunnskapen om matallergi 
hos barn.

– Ikke minst må man være ydmyke og 
henvise videre til barneleger når spedbarn 
er utilpass eller legger dårlig på seg uten en 
åpenbar årsak, fastslår Grøttum.

Mellom fem og åtte prosent av alle barn 
har matallergi, og melkeproteinallergi er en 
av de mest utbredte.

– Blodprøver kan i mange tilfeller påvise 
allergien. Det er også mulig å endre kosten 

til mor noen uker, for å se om det gir endrin-
ger hos barnet. Grøttum poengterer imidler-
tid at man bør gjøre slike kostholdsendrin-
ger i samråd med lege. Ikke minst fordi det 
selvsagt kan ligge andre alvorlige årsaker til 
grunn for at spedbarnet er utilpass.

Finnes alternativer
Om et spedbarn har melkeproteinallergi, 
finnes det fullverdige morsmelkerstatninger 
som ikke inneholder melkeproteiner. Grøt-
tum påpeker at det er viktig å oppdage al-
lergien så tidlig som mulig, av flere grunner.

– Jo tidligere man finner ut dette, og 

endrer til melkeproteinfri kost, jo tidligere 
begynner barnet å få i seg næring. Men 
disse melkeerstatningene har en nokså an-
nerledes smak, og en tidligst mulig oppstart 
med denne næringen gjør det lettere å 
venne barnet på smaken.

Forklarer Grøttum, og avslutter med å 
fastslå at foreldre ikke skal slå seg til ro med 
at barnet ikke virker å ha det bra.

– Melkeallergi er i alle fall en av faktorene 
som absolutt må undersøkes. n

Spedbarn-allergikompetanse

For melkeallergiske Vilde var  
spising assosiert med smerte.  
Hun gråt når så tåteflasken  
ble gjort i stand.
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E n pupp eller en tåteflaske var syno-
nymt med magesmerter for Vilde. Den 
lille kroppen vred seg bare ved synet 

av at det igjen var mattid. For mor dreide 
hele tilværelsen seg utelukkende om å få 
melk i den spede lille kroppen, som fortvilet 
kjempet imot.

– Målet med å fortelle historien, er å få 
helsesøstre og andre i helseapparatet til å 
bli oppmerksomme på at nyfødte kan ha 
allergier. For oss ble det ti måneder med 
fortvilelse. Ikke minst for Vilde.

Mamma Linn Marielle Espelid ønsker ikke 
å fordele skyld. Rundt i stua stabber Vilde – 
sprek og glad som de fleste smårollinger på 
16 måneder. En fortvilet og sta mor, samt 
noen tilfeldigheter ga Vilde livet på nytt. 
For å forstå hvor alvorlig Vildes situasjon var, 
forteller mor historien – mens Vilde veksler 
med og krever oppmerksomhet og under-
holdning fra pappa Morten Lavik og mormor 
Hilde Nordahl Espelid. 

Vilde Espelid Lavik skrek seg gjennom sitt første halvår i livet. 
Kraftige allergireaksjoner på melkeproteiner gjorde at hun 
intuitivt nektet å ta til seg melk både fra pupp og fra flaske. 
Da en sykepleier endelig forbarmet seg, ble Vilde født på ny.

– Ammingen var et problem fra første 
stund. Hun sov veldig lite, og skrek hele 
tiden. I timevis, begynner mor.

Døgnets milliliter
I dag vet mamma Linn Marielle at hennes 
eget inntak av melk var årsaken. Den gang 
ble rådet fra helsestasjonen å forsøke med 
nesespray som skulle åpne melkekanalene.

– Jeg forsøkte å mate henne gjennom 
hele døgnet, kanskje så mye som tretti 
ganger om dagen. Jeg fikk i henne noen mil-
liliter, mens hun protesterte vilt. Så fikk hun 
hvile seg litt før det var på med mating igjen.

To ganger sjekket legen på helsestasjonen 
ører og nese for å se etter ting som eventuelt 
kunne påvirke sugeevnen. Etter tre måneder 
begynte de, etter råd fra fastlegen, å gi Vilde 
et medikament som heter Gavison – som 
skulle hjelpe mot sure oppstøt.

– Vi forsøkte å amme henne – etter hvert 
med morsmelkerstatninger. Vi fulgte alle 
rådene. Det var normalt at barn skrek, sa de. 
Vi pumpet og ammet døgnet rundt – for å 
få opp produksjonen. Men den økte selvsagt 
ikke – rett og slett fordi Vilde ikke ville ha 
den. Hun sloss imot hele tiden.

Da Vilde ble større og problemene bare 
ble verre og verre, begynte hun å grine når 
hun så at flasken ble gjort klar.

– Jeg har aldri sett noen som har grått så 
mye – hun sov maks en halv time i strekk, 
skyter mormor inn.

Mor Linn Marielle satt opp til ni timer i 
døgnet og forsøkte å få i henne mat. En 
vond sirkel som også førte til et isolert liv. 
Bare det å komme seg på apoteket var en 
prøvelse.

– Jeg måtte ha påfyll av Gavison, og kastet 
meg i bilen for å kjøpe medisin mellom to 
måltider. Jeg hadde forsøkt i to timer og 
hadde fått i henne en liten skvett. Etter tjue 
minutter på senteret med uttrøstelig skriking 
fra Vilde, kom det en dame bort og sa at nå 
måtte jeg se til å få i jenta mat. 

Smerte på flaske

Barne-TV må man ha med.

n  tekst og foto - THOR-WIGGO SKILLE
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Mamma Linn Marielle Espelid er selv 
utdannet omsorgsarbeider, og hadde ført 
nøyaktige drikkelister på Vilde hele tiden – 
for å ha kontroll på hva hun fikk i seg. – På 
helsestasjonen forklarte jeg at jeg var ordent-
lig bekymret for både lever og nyresvikt. 
Men vi nådde ikke gjennom noen steder.

Mellom mors tilbakeblikk begynner Vilde 
begynner å bli trøtt. Far setter på ”Drømme-
hagen”. Hoppsideisi og Hinkelpinkel fenger 
fortsatt. En trøstefilm som har fungert fra 
hun var to måneder. Mor får ro til å fortsette. 
Nå dreier historien retning.

Fra sukkervann til healing
Da Vilde var vel fem måneder 
filmet foreldrene datteren sin 
under et forsøk på å få i henne 
mat. Da hadde de forsøkt alt 
av ammeråd, i tillegg til både 
kiropraktor og healer. Nå skulle 
Vilde for andre gang bli under-
søkt på barneklinikken.

– Fredag 13. mars hadde 
jeg bestemt meg for at jeg 
ville nekte å bli sendt hjem 
igjen. Da jeg hadde vist filmen 
der Vilde vrir seg i smerte, og 
er hysterisk når hun blir gitt 
flaske, var legen overbevist 
om at Vilde hadde et spise-
problem. Sånn sett hadde 
vi oppnådd noe, og vi ble 
henvist videre. Problemet var 
bare at de hadde tre måneders ventetid. Vi 
var så utrolig nedkjør. Jeg visste at det ville 
jeg ikke klare.

- Da jeg leverte inn henvisningen på syke-
huset, viste jeg til at legen hadde skrevet at 
dette hastet. ”Det sier de alle”, fikk jeg til svar.

En sekretær i bakgrunnen registrerte imid-
lertid at det var snakk om ph-sondemåling. 
Hun hadde nettopp fått en avbestilling på 
akkurat den prøvetakingen. Lykkelig takket 
mor ja til time rett over helgen.

Mandag morgen får Vilde satt inn 24 
timers ph-sondemåling. Tirsdag morgen 
kommer mor og datter tilbake for å lese av 
målingen. Den er negativ – ingen refluks.

– På nytt hadde de tenkt å sende meg 
hjem. Legen som hadde behandlet henne 
hadde gått. Jeg tok tak i en tilfeldig sykeplei-
er, og knakk sammen i gråt. Vilde hadde grått 
kontinuerlig i nær en time. Jeg hadde sittet 

ni timer i døgnet i fem måneder og forsøkt å 
få i barnet mitt næring og væske.

Neste morgen ble Vilde innlagt til en ukes 
observasjon.

Ingen typiske symptomer
Melkeallergi er en vanskelig diagnose å stille. 
Vilde hadde ingen andre tegn på melkeal-
lergi, som eksempelvis utslett, eksem, diaré 
eller grønnlig avføring. Bare gråtingen.

– Etter at mistanken om melkeintoleranse 
var sådd, ble Vilde satt på Nutramigen, en 
hypoallergen tilskuddsnæring.

Problemet var at Vilde gjennom fem 
måneder med ”mat-tortur” fortsatt nektet å 
spise. For henne betød mating det samme 
som enorm svie og kløe i halsen. Nesesonde 
ble løsningen.

– Vi merket forskjell fra første time, utbry-
ter far Morten Lavik.

Vildes spede kropp var ikke vant til å ta til 

seg næring, og matingen måtte starte svært 
forsiktig. Torsdag kveld fikk Vilde innlagt 
sonde. Allerede neste morgen reiste mor og 
datter hjem.

– Hun hadde allerede roet seg med 
skriking. Hun var rett og slett mett for aller 
første gang.

Vilde var født på ny. Hun var ennå litt 
sutrete – hun hadde tross alt en slange 
gjennom nesen og ned i magesekken som 
irriterte.

– Jeg kunne selv spise frokost for første 
gang – mens Vilde lå på gulvet. For første 
gang viste hun interesse for en leke.

Nå startet imidlertid et helt år i forsøk på 
å lære datteren at mat og drikke ikke var 
ensbetydende med smerte.

– Hun gikk med sonden i to uker. Vi fikk 
beskjed om å kvitte oss med tåteflaskene, for 
hun var rett og slett livredd disse. Men hun 

var for liten til å forstå tutekopp.
Legene vurderte å operere inn sonde i 

magen, en såkalt peg-sonde. På den måten 
ville Vilde blitt gitt all næring gjennom et hull 
i magen.

– Jeg måtte forsøke alt for å få henne til å 
forstå at å drikke ikke betydde smerte. Etter 
to uker ga jeg henne et måltid med flaske. 
Med litt synging drakk Vilde hele flasken – 
men jeg måtte passe meg for absolutt ikke å 
presse. Det gjaldt å gjøre dette positivt.

Det kunne gå en uke og to der Vilde ikke 
ville ha drikke gjennom munnen. Da var det 
over på nesesonde igjen.

– Jeg brukte saftis som tilvenning. Noe 
som var godt – men som smeltet, og som 
var væske. Vi måtte forsøke alle varianter for 
å få i henne væske. Etter hvert var vi også i 
gang med annen mat. Grøt ville hun ikke ha. 
Den kan i verste fall inneholde spor av melk, 
og det kan være nok til at hun har reagert en 

gang.  Med mye bruk av sonde, 
fikk Vilde kraftige allergiske 
reaksjoner på plasteret som 
holder sonden festet. Det tok 
fire uker før sårene grodde.

– Vi var på sykehuset to til 
fire ganger i uken den første 
tiden etter at hun startet med 
nesesonde. Men jeg lærte meg 
etter hvert å sette disse selv.

Legen søkte om pleielønn 
for mor ut året. På den måten 
fikk hun litt positiv tid med 
datteren.

– Vilde krevde fortsatt vanvit-
tig mye, selv om hun var over 
på nesesonde. Hun tillot bare at 
det var jeg som matet henne. 
Forsiktig og med tålmodighet 

klarte vi å bygge opp en normal matsitua-
sjon.

Endelig et smil
Hoppsideisi og drømmehagen nærmer seg 
slutten. Vilde får seg litt drikke før det er 
sengetid. Fortsatt går det i næringspulver, 
for å ta igjen tapt vekst. Hun har ikke brukt 
sonde siden i juli. I august smilte hun for 
første gang. Livet har normalisert seg for den 
lille familien. Mor er glad for at kampen for å 
bli hørt er over.

– Jeg ønsker bare å formidle at om hel-
sestasjonen – eller legen jeg oppsøkte på 
kveldspoliklinikken, hadde tatt dette mer på 
alvor, så hadde Vilde sluppet denne starten 
på livet sitt. Vilde var hos lege fem ganger før 
hun ble innlagt, et utall ganger hos kiroprak-
tor og på helsestasjon. Dette burde kunne bli 
oppdaget tidligere. n

Omsider er de blitt en lykkelig liten familie.
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Forsker Lina Hagvall på Institutt for 
kjemi, ved Universitetet i Gøteborgs, har 
studert naturlig lavendelolje, linalool. 

Resultene viser at eteriske, det vil si natur-
lige oljer ikke gir noen beskyttelse mot at 
allergifremkallende stoffer dannes gjen-
nom reaksjon med syre. Dette har ikke vært 
bekreftet tidligere.  

– Det er de samme molekylene i begge 
tilfeller. De oppfører seg på samme måte 
uavhengig av hvor de kommer fra, laborato-
riet eller molekyler, konstaterer Lina Hagvall.

I dagens samfunn er det vanlig å betrakte 
det som kommer fra naturen som mer natur-
lig og bedre for helsen. Når det gjelder natur-
lige parfymedufter, såkalte eteriske oljer, hev-
der mange produsenter at oljenes naturlige 
antioksidanter beskytter mot autooksidasjon 
og dermed gjør oljene både sikrere og mer 
holdbare enn kunstig fremstilte parfymer. 
Forskningen på Gøteborgs Universitet viser 
at dette ikke stemmer. 

–Vi har sammenlignet autooksidasjonen 

Allergent – på naturlig vis
Overfølsomhet mot parfymer er den nest mest vanlige kon-
taktallergien hos voksne. Selv naturlige parfymeoljer, som av 
mange betraktes som ufarlige sammenlignet med kunstig 
fremstilte parfymer, kan forårsake allergiske reaksjoner.  
Det viser forskning ved Gøteborgs universitet.

n tekst og foto – ANNA OLSSON i syntetisk linalool og naturlig lavendelolje. 
Vi kunde ikke se noen forskjell på dem. Vi 
ville for eksempel undersøke om de eteriske 
oljene hadde en naturlig beskyttelse mot au-
tooksidasjon men vi kunne ikke identifisere 
noen slike egenskaper, sier Hagvall. 

Når naturlige parfymedufter kommer i 
kontakt med luften kan altså nye allergiske 
stoffer oppstå. Linalool i seg selv er ikke al-
lergifremkallende men reagerer altså når det 
kommer i kontakt med syre (antioksiderer), 
og danner såkalte hydroperoksider – og det 
er disse som er allergene. 

Gir ikke utslag
– Hvor allergifremkallende de blir, har å gjøre 
med hvor mye de kommer i kontakt med 
luften, sier Hagvall. Personer man mener har 
kontaktallergi, diagnostiseres med prikktest. 
I dag tester man med de rene stoffene, 
forklarer Hagvall. Det betyr at stoffet ikke gir 
utslag, ettersom det er det autooksiderte 
stoffet, hydroperoksider (det som har reagert 
med luft) som er allergent. 

– Det kan ta flere uker innen dette dannes, 

ved transport, forvaring i butikk og på badet 
hjemme, mener forskeren. Dette blir jo et 
problem for kontaktallergikere, da dagens 
tester ikke påviser allergien. 

 Skal man teste dette må man la linalool 
oksidere. Vi har fremstilt oksidert linalool 
under kontrollerte forhold. Hun og forsker-
gruppen for Derma(hud)kjemi håper at 
den oksiderte varianten av lavendelolje skal 
kunne bli tilgjengelig for kjøp til tester ved 
klinikker rundt om i Europa. 

– Det er ikke helt ukomplisert å få frem et 
stabilt stoff til bruk i tester, som holder seg 
over tid, forklarer Lina Hagvall. 

Stoffet linalool finnes også i andre eteriske 
oljer i tillegg til lavendeolje. Hagvall forteller 
at hun også har studert geraniol, et vanlig 
parfymestoff som finnes i blant annet rose-
olje. Studien viser at geraniol alene kun er 
svakt allergifremkallende. Derimot aktiveres 
stoffet til det allergifremkallende geranial 
både gjennom autooksidasjon og gjennom 
reaksjoner med hudens enzymer. 

Nybrottsarbeid
– Det er faktisk første gang disse utviklings-
mønstrene påvises for dette stoffet. Akkurat 
nå pågår kliniske studier der geranial testes 
på pasienter. 

Hagvalls forskning viser at flere parfyme-
stoffer kan aktiveres til allergifremkallende 
stoffer enn man tidligere har trodd. Hvordan 
parfymestoffene reagerer med luften eller i 
huden er derfor viktig å undersøke, og flere 

T obakksrøyk, vedfyring, industriutslipp 
og eksos – her er de fleste innforstått 
med at disse neppe er helsefrem-

mende. Når det gjelder godlukter gjenstår 
ennå mye å ønske, selv om det har vært en 
utvikling de senere årene i retning av økt 
forståelsere for at ting ikke trenger å lukte 

Godlukt til besvær
Ikke en dag går uten ett eller flere hjertesukk til NAAF om 
parfymeoverfølsomhet. Men det er en plage svært mange 
fremdeles har problemer med å forstå – og ta på alvor.  

n av TONJE WAAKTAAR GAMST vondt for å skape problemer.  Eksemplene 
er mange på hverdagsgodlukt som skaper 
store problemer for de som reagerer på 
parfyme: Øyne og hud klør, eksemoppbluss, 
pustebesvær, hodepine, tett eller rennende 
nese, oppkast – plagene er mange. Det kan 
løses ut av enkeltmennesker som er rause 
med duftende produkter som deodorant, 
ulike hårprodukter, parfyme, etterbarbe-

ringsvann, kremer. Andre luktutfordringer 
kan være: Vaskemidler, duftlys, blomstersalg i 
matvarebutikker, kiosker og på bensinstasjo-
ner, blomster til pynt og glede for noen – og 
fortvilelse for andre…

Det er ikke så enkelte å ta dette opp som 
problem. Mange møter det med et skulder-
trekk, et smil eller irritasjon – og tror det over-
drives. Det er ulempen med kroniske lidelser 
som ikke synes. Mang en allergiker har fra 
tid til annen ønsket de heller kunne slepe et 
gipset ben etter seg.

Lov om Universell utforming og den nye 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
drar begge i riktig retning. Alle skal ha et 
tilbud som gjør at de ikke blir diskriminert på 
grunn av helse blant annet. Mange har unø-
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Faktaboks:
l Det finnes 5000 ulike duftstoffer og mange er i bruk i ulike produkter.  
 Kun et fåtall av disse skaper allergi- og overfølsomhetsproblemer.
l Miljøhemmet: Noe i miljøet fører til betydelig sykdom og plager hos en  
 person slik at vedkommende ikke kan holde seg frisk og fungere  
 normalt der.
l Kjemisk miljøintoleranse: Reaksjon på et bestemt kjemisk stoff.  
 Hvorfor vites ikke. Tilstanden er uten medisinsk akseptert diagnose selv  
 om utløsende årsaker er kjent. 
l For mer informasjon om ”Formation of Skin Sensitizers from Fragrance  
 Terpenes via Oxidative Activation Routes (…)” kontakt: Lina Hagvall,  
 Institutionen för kemi, Göteborgs universitet 0736-77 36 63,  
 lina.hagvall@chem.gu.se  
l Les mer på www.naaf.no og www.allergiviten.no

De kjemiske stoffene i geraniol og linalool finnes i mange parfymerte produkter. Lina Hagvall, forsker og yrkeshygieniker har forsket på at også de 
naturlige parfymestoffene kan omdannes til allergene stoffer når de kommer i kontakt med luft, og føre til kontaktallergi. 

studier bør gjennomføres for å øke kunnska-
pen innenfor dette feltet og således kunne 
minske antall eksemtilfeller. 

Lina Hagvall er tilsatt som yrkeshygieniker 
på Sahlgrenske sykehuset i Gøteborg. En 

slags kjemisk ekspertise som støtter legene 
når man skal finne skurken i allergisakene. 

Når pasienter kommer med kontaktaller-
gier skal man forsøke å finne den egentlige 
årsaken. Hun fortsetter også å forske på 

emnet, i 20 prosents stilling. 
Lina og hennes kollegers forskning 

kommer forhåpentlig til å lede frem til mer 
effektive prikktester for fremtiden.  n

dig fravær fra skole og arbeid på grunn av alle 
godluktene. På veien frem til en løsning er det 
mange vanskelige veikryss som skal forseres.

Lyspunkter
Men flere arbeidsplasser går i bresjen for 
viktig tilrettelegging. NAAF har i årevis vært 
parfyme-/duftfri. Aftenposten var tidlig ute 
med det samme påbud. Enkelte sykehus har 
forbud mot godlukt for ansatte, særlig er 
nabolandene våre langt fremme her. NAAFs 
anbefalte produkter innen vaskemidler vinner 
stadig terreng i butikkhyllene. Svært mange 
barnefamilier velger parfymefritt til klesvasken, 
rent forebyggende. Det går den rette veien – 
men mange snuser daglig på erkjennelsen av 
at det er et godt stykke igjen…  n
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”Learning Early About Peanut allergy” (”Å 
lære tidlig om peanøttallergi”) LEAP, er 
en unik studie, under ledelse av professor 
Gideon Lack, innleder dr. Suzana Radulovic 
når vi møtes. Hun er barnelege og en viktig 
del av LEAP-teamet, som jobber på spreng 
på Evelina Children’s Hospital, midt i hjertet 
av London. Hun forklarer at andre peanøttal-
lergistudier gjerne fokuserer på hvordan man 
kan behandle peanøttallergi og jobber mot 
å finne en kur. 

– LEAP-studien, derimot, er en klinisk 
studie der det forskes på hvordan man kan 
forhindre akkurat denne typen allergi hos 
småbarn, sier hun.

”Å spise eller ikke spise”
640 barn er med i studien, delt inn i to 
tilfeldig inndelte 
grupper. Mens 
den ene 

Peanøttallergi – en vanskelig nøtt å knekke?
Med en voldsom økning av antall tilfeller de siste årene og 
ingen kur i sikte, fortoner peanøttallergi seg som litt av et 
mysterium. I England, hvor mer enn 440 000 barn og unge 
voksne lider av nettopp denne allergitypen, har en omfat-
tende klinisk studie skapt stor oppmerksomhet.

n tekst og foto – CAMILLA GREVSTAD LAXTON gruppen skal holde seg unna mat som inne-
holder peanøtter frem til fylte tre år, blir den 
andre gruppen gitt en peanøttbasert godbit 
tre ganger i uken, noe som tilsvarer cirka 6 
gram peanøttprotein i uken. Alle barna had-
de allerede utviklet eksem og/eller eggallergi 
før de ble med i studien, noe som betyr at 
de allerede har høy risiko for å utvikle allergi 
mot peanøtter. – Oppgaven vår er rett og 
slett å finne ut hvilken av disse to strategiene 
som har gitt færrest tilfeller av peanøttallergi 
når studien avsluttes i 
2014, sier hun. 
Å spise 

eller ikke spise (peanøtter), er spørsmålet, 
ganske enkelt.

Vesentlig helseproblem
Og mye tyder på at studien kommer til rett 
tid. I enkelte land, som Storbritannia, Canada 
og USA er peanøttallergi blitt et såpass tyde-
lig helseproblem det siste tiåret at helsemyn-
dighetene har gått ut med klare retnings-
linjer om ikke å innføre peanøtter i barns 
kosthold fram til treårsalder. Det har i mange 
år hersket bred enighet i forskningsmiljøer 
om at dette er den rette strategien å følge. 
Tidligere medisinske resultater og biologiske 
teorier har nemlig pekt mot peanøttekspo-
nering i løpet av de første leveår som en år-
sak til sensibilitet overfor peanøtter hos barn.  
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Peanøttallergi – en vanskelig nøtt å knekke?
På tross av de britiske helsemyndighetenes 
aktive innsats, har det skjedd en forbløffende 
fordobling av antall peanøttallergitilfeller i 
Storbritannia de siste 10 årene. Også i et land 
som Norge, hvor peanøttallergi tidligere 
var et sjeldent fenomen, har det skjedd en 
merkbar økning de siste årene. Enkelte vil gå 
så langt som til å hevde at peanøttallergi er 
vår moderne tids epidemi.

Det som skiller nettopp peanøttallergi fra 
andre matvareallergier, er at mens de fleste 
vokser av seg for eksempel egg- eller melke-
allergi, vil så mange som anslagsvis 80 % av 
barn som har utviklet peanøttallergi, fortsatt 
være allergiske mot denne lumske belgfruk-
ten i voksen alder. Peanøttallergiske barn har 
en langt høyere risiko for kryssreaksjoner, 

og en liten dose peanøtter kan 
utløse en voldsom allergisk 

reaksjon hos enkelte barn 
ved førsteinntak. – Denne 

typen reaksjoner er særlig problematisk hos 
helt små barn. – Det er nemlig i denne alde-
ren barn er mest utsatt og foreldrene minst 
forberedte, påpeker Dr. Radulovic.

Helomvending
I det siste har enkelte forskningsmiljøer be-
gynt å stille spørsmålstegn ved sine tidligere 
vedtatte teorier. Mange forskere mener nå at 
man bør følge en helt motsatt strategi; der-
som barn i ung alder blir utsatt for regelmes-
sige doser av mat som inneholder peanøt-
ter, vil kroppen deres lære seg å tolerere 
peanøttproteinene (allergenene) og dette 
vil dermed forhindre allergiske reaksjoner i 
løpet av småbarnsalderen. 

Disse forskningsresultatene er basert på 
studier fra land der peanøtter er en viktig 
proteinkilde, som i Afrika og Asia, og hvor 
barn blir gitt store mengder peanøttprotei-
ner fra så tidlig som spedbarnsalder. På tross 
av høyt inntak av peanøtter, finnes det i disse 
landene nesten ikke tilfeller av peanøttallergi, 
i motsetning til i vestlige land, hvor man 
legger vekt på å holde peanøtter unna kost-

holdet til både gravide og småbarn.

Inspirasjonskilde
Disse nye resulta-

tene har vært 
en av inspi-

rasjons-
kildene 

for LEAP-studien. – Det var på bakgrunn av 
resultater fra denne typen studier at ideen 
om LEAP-studien så dagens lys, kan Dr. Radu-
lovic bekrefte.

Problemet er at de fleste av studiene fra 
Afrika og Asia er anekdotiske og at man man-
gler skikkelig dokumentasjon, men LEAP-
studien bygger også på en nylig avsluttet 
studie ledet av Professor Gideon Lack og Dr. 
George DuToit, som også er en del av LEAP-
teamet. Studien sammenlignet jødiske barn 
i Israel med jødiske barn i England. På tross 
av at peanøtter brukes mye i kosten i Israel, 
og fra ung alder, viste det seg at det var langt 
flere tilfeller av peanøttallergi hos jødiske 
barn i England.

For tidlig å konkludere
– Vi er langt ifra kommet til noen konklu-
sjon ennå, understreker Dr. Radulovic. – Prof. 
Lack og Dr. DuToits studie og andre liknende 
studier er viktige, men gir oss overhodet ikke 
noe pekepinn på hva som er selve årsaken 
til peanøttallergi. Hun forklarer at når man 
sammenligner befolkningen i to såpass ulike 
land som England og Israel, for eksempel, er 
det mange andre faktorer som må tas med 
i betraktning. Det er stor forskjell på blant 
annet klima, luftfuktighet, livsstil og vaksine-
ringsprogram. Man må også se nærmere på 
andre aspekter, som for eksempel om det 
er forskjell på barn som blir ammet og barn 
som blir gitt morsmelkerstatning og hvor tid-
lig fast føde innføres i de ulike kulturene.

Åpen innstilling
Når LEAP-studien avsluttes i 2014, vil for-
skerteamet ha rukket å samle inn mye viktig 
informasjon og vil ha tilegnet seg mye viktig 
kunnskap innen forskningsfeltene allergi og 
immunologi. Dette er ikke minst takket være 
en kontinuerlig nær dialog med foreldrene 
til de 640 barna som er med i studien. Dr. 
Radulovic forteller at LEAP-teamet er svært 
entusiastiske med tanke på resultatet studien 
vil føre til om hvilken strategi som er best for 
å forhindre peanøttallergi, uansett hvilken 
konklusjon de ender opp med. – Og frem til 
da gjelder det å ha en åpen innstilling, sier 
hun avslutningsvis. n

(Foto: Ståle Andersen)
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Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode 
matopplevelser. Hos Ultra finner du derfor over 250 ulike produkter for 
deg med allergi eller matintoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse 
med allergiansvarlig i hver butikk. Se også vårt utvalg av allergi-
vennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.

Matopplevelser for alle
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H os den norsk-engelske familien Taylor 
i London er både mor og far aller-
giske. Lille Anna på 18 måneder er en 

av de 640 barna som er med i LEAP-studien 
og havnet i den gruppen barn som ikke skal 
spise mat som inneholder peanøtter frem til 
fylte 3 år. 

På spørsmål om hvorfor de valgte å la 
Anna bli med i studien, forteller mamma 
Mette at det var et selvfølgelig valg. – Jeg 
slet mye med eksem som barn og var 
engstelig for at Anna skulle måtte slite med 
det samme, forteller hun. Anna fikk sitt første 
eksemutbrudd allerede i firemåneders alder, 
og Mette innrømmer at hun fikk panikk. Kort 
tid etter hørte de at LEAP-studien lette etter 
frivillige. – Da vi skjønte at vi ville få oppføl-
ging av eksperter som jobber med allergi til 
daglig, kastet vi oss på og håpet at vi gjen-
nom dette skulle få den støtten vi trengte, 
sier hun. Det er en beslutning de ikke har 
angret på.

En del av hverdagen
Pappa John forteller at hverdagen deres til 
en stor grad preges av LEAP-studien.

Det at Anna har havnet i den gruppen 
som ikke skal spise peanøtter, innebærer 
grundige studier av innholdsfortegnelser 
på matvareemballasjer. Dette er likevel noe 
de måtte ha gjort uansett, understreker 
han. Da Anna ble med i studien i en alder 
av 6 måneder, ble hun nemlig testet for en 
rekke allergier, både ved hjelp av prikktester 
og blodprøver. Det viste seg at hun var al-
lergisk mot egg. – Man blir ganske god på å 
skumlese innholdsfortegnelser etter hvert! 
Etter et øyeblikks pause legger han til at nye 
EU-regler om tydelig merking av matvarer 
heldigvis har gjort oppgaven litt lettere.

Peanøttfri sone
Familien Taylor må også sørge for å infor-
mere andre som er sammen med Anna, om 
at de ikke må gi henne mat som inneholder 
egg eller peanøtter. – Barnehagen hennes 
er kommunal og er heldigvis en hundre pro-
sent peanøttfri sone, men jeg ser for meg at 
det kan bli vanskeligere å holde styr på dette 
når hun blir litt eldre og enda mer nysgjerrig 
på mat, sier Mette. De har fått beskjed om 
at de fortsatt får være med i studien selv om 
Anna skulle komme til å få i seg peanøtter, 

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode 
matopplevelser. Hos Ultra finner du derfor over 250 ulike produkter for 
deg med allergi eller matintoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse 
med allergiansvarlig i hver butikk. Se også vårt utvalg av allergi-
vennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.

Matopplevelser for alle

Dr Susan Radulovic (i hvitt) og kollegene i Leap-temaet feirer at siste av de 640 deltakerne 
er inkludert i studien. Foreløpige funn tyder på at tidlig introduksjon til peanøtter kan virke 
forebyggende mot allergi, men det er for tidlig å konkludere.

Får oppfølging av eksperter
men de går inn for oppgaven med stort en-
gasjement. – Vi føler det er viktig at vi holder 
vår del av avtalen, sier de begge bestemt.

Enestående oppfølging
John og Mette påpeker at de til gjengjeld 
får den oppfølgingen de hadde håpet på. 
– LEAP-teamet er helt enestående, sier de. 
Frem til Anna fylte ett år, ble de oppringt en 
gang i uken, mens det nå er hver fjortende 
dag. De får snakke med både barneleger, sy-
kepleiere og ernæringsfysiologer og føler at 
de stort sett kan spørre om hva de vil. – De 
virker så genuint interesserte, og vi snakker 

om alt fra spisevegring og søvnløse netter, 
til juletrefester og bursdagsfeiringer, sier 
Mette.  John legger til at det er betryggende 
å vite at de kan ringe LEAP-teamet hvis de er 
bekymret for noe i forhold til Annas almenn-
tilstand, selv om det ikke er direkte relatert 
til peanøttallergistudien. – Det føles som om 
situasjonen er snudd på hodet; det er som 
om LEAP-studien gjør oss en tjeneste, og 
ikke omvendt, sier han. n

(Familien som er intervjuet vil være anonyme 
så navn er fiktive og derav ikke noe bilde)

Fakta om LEAP:
LEAP-studien er en klinisk studie der det forskes på hvordan man kan forhindre 
peanøttallergi i små barn.
LEAP står for Learning Early About Peanut allergy (Å lære tidlig om peanøttallergi)
640 barn deltar i studien, som ble påbegynt i 2006 og vil avsluttes i 2014.
LEAP-studien er støttet av Immune Tolerance Network (ITN) og National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), og får også støtte fra  
Food Allergy Initiative og Food Standards Agency.
Informasjon om LEAP-studien oppdateres jevnlig på studiens nettside  
www.leapstudy.co.uk
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G ruppeterapien ga stort 
felleskap. Dette er første 
gangen man får forstå-

else fullt og helt. Carola Hult i 
Stockholm er 28 år og lærer i 
grunnskolen. 

Gruppen traff  hverandre åtte 
mandager, to timer etter jobb 
en gang i måneden og så en 
oppfølgingstreff noe senere.  

– Treffene ga alltid noe. Noen 

ganger ble man lei seg fordi 
man slet med ting. Ellers var de 
bare positivt. Samholdet var vik-
tig, sier Carola og fortsetter: Man 
hører at man klager. Det vil man 
ikke, men man har jo et stort be-
hov for å snakke. Jeg synes det 
var flott. Å snakke om hvordan vi 
hadde det og hvordan vi så på 
vår egen sykdom. 

– Det er jo en alvorlig hudsyk-

Terapi som eksemlindring
Gruppeterapi for personer med eksem  
viser gode resultater. Deltakernes stressnivå 
gikk ned og det gjorde også betennelsene  
i huden.

n tekst – ANNA OLSSON foto – THERESIA VISKA

S ol-Britt Lonne-Rahm er 
hudlege på Karolinska 
sykehuset i Stockholm 

og dessuten utdannet psykote-
rapeut. Hun har arbeidet med 
atopiske pasienter siden 2002 og 
opplever at eksem er stressrela-
tert.  Hun har gitt eksempasien-
ter terapitilbud enkeltvis i mange 
år men i fjor tilbød hun gruppe-
terapi i samarbeid med psykolo-
gen Christina Wahlin, som også 
er psykoterapeut.   

– Det er en bra kombinasjon. 
Jeg som somatiker og hun som 
psykolog, sier Sol-Britt Lonne-
Rahm og tar i mot i sitt hygge-
lige pasientmottak, der det også 
finnes en massasjestol. 

Tre grupper har fullført og 
en ny skal startes opp. Mange 
med betydelige eksemsplager 
har mye sorg og sinne i seg. I 
gruppen får de bekreftelse fra 
andre. Gruppeterapien bygger 

på kognitiv atferdsterapi og de 
arbeider med kognitive teknikker 
som eksempelvis aksept.   

Sol-Britt Lonne-Rahm forteller 
at mange av personene hun mø-
ter ikke anser atopisk eksem som 
en kronisk sykdom. De liker ikke 
å høre dette og vil heller se på 
eksemet som en tilstand som går 
over. Å dele sin byrde med andre 
lindrer engstelse. Atopiske per-
soner har ofte den plagsomme 
kløen til felles. Mange har også 
mye uro i seg og deler en svik-
tende tro på helsevesenet. 

Disse menneskene har ofte 
jaktet rundt på ulike former for 
behandling. Det å kunne dele 
de besværlige symptomene og 
kjenne seg igjen og kunne si: 
”Jeg blir fullstendig gal av kløen!” 
og at noen da forstår og sier 
”ja, det blir jeg også” oppleves 
veldig befriende.  Kvinner er mer 
tilbøyelige til å gå lenger i terapi. 

De går ti ganger og følger et 
opplegg med oppsatte temaer. 

– Menn vil ha mer håndfaste 
tips og vil ikke sitte og elte, fast-
slår hudlegen. For dem tilbys det 
tre møter.  

– Kvinnelige atopikere har 
det ofte vanskeligere gjennom 
livet enn menn. De føler seg lite 
attraktive når eksemet blusser 
opp, forteller Sol-Britt Lonne-
Rahm. Hun forteller at de også 
går mer inn i praktiske løsninger. 
Hvordan skal man tilrettelegge 

Akseptere og møte forståelse
– Det er utrolig befriende. Jeg er ikke alene 
om å ligge våken hele natten og klø, sier  
Carola Hult, en av deltakerne i gruppen. dom som innskrenker livet ens, 

sier hun. 
 Carloa skjulte sykdommen. Det 

var vanskeligst om sommeren. 
Hun unngikk å bli med på stran-
den. Å snakke med andre som 
forstår, opplevde hun som utrolig 
befriende. 

Ble innlagt
– Eksem begrenser deg faktisk 
mye. Mange atopikere forsøker 
å finne løsninger i stedet for å 

akseptere at det er en kronisk 
sykdom. Enkelte netter sover man 
ikke i det hele tatt. Noen ganger 
må man sykemelde seg, så det 
påvirker yrkeslivet også.   

Etter første gruppemøtet ble 
Carola innlagt på sykehus, hun var 
på det tidspunktet helt fysisk og 
psykisk nedkjørt. 

– Før visste jeg ikke at man 
kunne blitt innlagt.  

Hun understreker at det er 
viktig at gruppen ledes av en 

for å gå på dans med blussende 
eksem? De diskuterer skjema for 
hudbehandling. Det gjelder å 
sette av tid til å smøre seg. Det 
skal kjennes behagelig. 

– Vi diskuterer hvordan vi skal 
håndtere en sårbar situasjon. Om 
eksemet blusser opp ved stress 
– hva er det da som ligger bak? 
I hvilke situasjoner er det jeg blir 
stresset? Hvorfor hjelper ikke 
tradisjonell behandling?

Å kunne kombinere medisinsk 
behandling med denne teknik-
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Anbefalt av 

- alltid en mildere løsning

uten parfyme

uten konserveringsmiddel

for tørr og sensitiv hud

reduserer risikoen for hudallergi

Mer enn hver femte person i Norge har tørr eller sensitiv hud. 
Blant de vanligste årsakene til allergier er kontakt med 
konserveringsmiddel og parfyme.

Sterisol har utviklet en komplett hår- og hudpleieserie uten
konserveringsmiddel og parfyme. Tørr eller sensitiv hud
trenger milde og pleiende produkter. Daglig bruk av Sterisol
Sensitiv System styrker hudens naturlige egenskaper og
reduserer risikoen for hudirritasjoner og kontaktallergi.
Serien er bra for alle, men spesielt tilpasset svært sensitiv hud.

9 av 10 norske sykehus
bruker Sterisol,

nå er Sensitive serien tilgjengelig for alle

Produktene kan kjøpes hos:

Markedsføres av: 
Puls as, Tel: +47 23323000 

www.puls-norge.no

Terapi som eksemlindring

Gruppeterapi for mennesker med 
eksem under ledelse av lege og 
psykolog har vært bra for både 

kropp og sjel. (f.v.) Hudlege  
Sol-Britt Lonne- Rahm, psykolog 

Christina Wahlin og deltaker 
Carola Hult.

dom som innskrenker livet ens, 
sier hun. 

 Carloa skjulte sykdommen. Det 
var vanskeligst om sommeren. 
Hun unngikk å bli med på stran-
den. Å snakke med andre som 
forstår, opplevde hun som utrolig 
befriende. 

Ble innlagt
– Eksem begrenser deg faktisk 
mye. Mange atopikere forsøker 
å finne løsninger i stedet for å 

akseptere at det er en kronisk 
sykdom. Enkelte netter sover man 
ikke i det hele tatt. Noen ganger 
må man sykemelde seg, så det 
påvirker yrkeslivet også.   

Etter første gruppemøtet ble 
Carola innlagt på sykehus, hun var 
på det tidspunktet helt fysisk og 
psykisk nedkjørt. 

– Før visste jeg ikke at man 
kunne blitt innlagt.  

Hun understreker at det er 
viktig at gruppen ledes av en 

medisinsk kyndig person og en 
psykolog, for å løfte samtalen. 
Mange perspektiver føres 
sammen – det medisinske, det 
psykologiske og brukernes.

De jobbet mye med å aksep-
tere – å tenke på eksem som 
en kronisk sykdom. Og med 
Mindfulness – det vil si å være 
bevisst til stede her og nå.  

– Sol-Britt og psykologen 
valgte emnet til første møtet, 
siden styrte deltakerne ut i 

fra det de mente var viktig. 
Små lekser ble gitt – temaer 
de skulle tenke over til neste 
møte. Det vi hadde felles var at 
vi synes det var så vanskelig å 
akseptere sykdommen, forteller 
Carola. Deltakerne lærte hver-
andre ulike knep. Et av dem 
var å endre måten å håndterer 
hverdagen og stress, som på-
virker sykdommen: Istedenfor å 
si ”jeg må og jeg skal”, kan man 
si ”jeg vil”.  n

ken hos de pasientene som ikke 
har hatt suksess med tradisjo-
nelle behandlinger er tilfresstil-
lende, synes hudlegen. Som 
lege vil man alltid hele, eller i alle 
fall trøste og terapien kan være 
et tillegg til tradisjonell eksem-
behandling for enkelte grupper.  

– De får en økt innsikt og 
lærer seg en ny måte å forholde 
seg på, sier hun og legger til at 
det er viktig at de som driver 
terapien er utdannede psyko-
terapeuter, da visse pasienter 

legger sin angst over på legen, 
som kan ha problemer med å 
håndtere denne. 

Sol-Britt Lonne-Rahm har 
også gjort en vurdering av 
gruppeterapien, ”Sjelens betyd-
ning ved kronisk inflammatorisk 
hudsykdom”.  Hun forteller at 
de undersøkte parametrene so-
matisk (kroppslig) angst, psykisk 
angst, muskulær spenning, uro 
samt innadrettet aggresjon ble 
redusert. n

Produktene kan kjøpes hos: 
l Vitusapotek med utvidet   
 hudpleiesortiment -  
 www.vitusapotek.no 

l Alle Alliance apotek og   
 Boots apotek -  
 www.bootsapotek.no 

l Banda Bandagistbutikker
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– Egentlig burde hele eksamen flyttes til jul. 
Det føles veldig urettferdig at den kommer i 
den verste pollensesongen, sier Martine Tei-
gen (18), som er nyvalgt nestleder i NAAFU. 
Til våren er hun russ ved Åssiden videregå-
ende skole i Drammen, og hun gruer seg 
allerede. 

– Det er et bra tiltak at allergikere kan søke 
om å få en times forlenget eksamenstid, 
men vi sliter med dårlig konsentrasjon, vi 
er trøtte og slitne og det går både utover 
eksamensforberedelsene og selve eksamen. 
Det burde i det minste være mulig å få delt 
opp en eksamen slik at man kan ta den over 
to dager, sier hun.

Hele registeret
Martine Teigen fikk sin diagnose allerede 
som spedbarn. Hun har astma og en rekke 
allergier.

– Jeg hadde mye falsk krupp og er nok ar-
velig belastet, for farmor var mye plaget med 
astma og allergier. På bilder fra jeg var liten 
sitter jeg alltid med solbriller i barnevogna 
for å beskyttes mot pollen.

I tillegg til pollen er Martine allergisk mot 
blant annet pelsdyr, akvariefisk og en rekke 
matvarer.

– Jeg har fått hele registeret. Jeg tar 
medisiner hver dag og har alltid med 
meg astmaspray. 

Martine var medlem av NAAFU som 
barn, men meldte seg ut fordi det var 
lite aktivitet i lokalmiljøet hvor hun bor.

– Men så var jeg på Geilomo og 
traff folk som var aktive i NAAFU, og ble 
inspirert til å engasjere meg igjen. Jeg 
deltok på noen kurs og det var både 
gøy og interessant. Det er deilig å 
være sammen med folk som sliter 
med det samme som meg, da kan 
jeg være meg selv.

Tøffe perioder
I framtida kunne Martine selv 

Eksamensproblemer for allergikere
Hvert år kommer eksamen ved skoler, høyskoler og  
universiteter midt i den verste bjørkepollensesongen.  
Det går utover karakterene til allergikerne.

n tekst og foto – SISSEL FANTOFT tenke seg å jobbe med barn og unge med 
astma og allergier.

– Jeg vil vise folk at det er en sykdom, og 
at det er mange som trenger daglig oppføl-
ging. Jeg synes det er liten forstå-
else for det på skolene. De 
tar for eksempel ikke 
hensyn til oss når vi 
skal ha utegym i 
pollensesongen, 
og det går utover 
karakterene. Jeg 
har ingen mulig-
het til å få seks 
i gym hvis det 

innebærer å løpe 60 meter på en bra tid når 
lufta rundt meg er full av pollen, sier Martine.

I pollensesongen forverres også astmaen, 
og det blir lite sosialt liv. 

– Jeg har egentlig bare lyst til å ligge og 
sove. Jeg må sove etter skolen, og blir vek-
ket til middag. Så gjør jeg lekser og går og 
legger meg igjen. Jeg vil jo ha best mulig 
karakterer, sier Martine, som likevel ikke ville 
ha byttet plass med noen.

– Astmaen og allergien er jo en del av 
meg, så derfor er jeg på en måte glad 

for at jeg har det. Jeg vet jo ikke om 
noe annet. Jeg har hatt noen veldig 

tøffe perioder, men jeg er glad for 
de opplevelsene jeg har hatt og 

for de vennene jeg har fått. Alle 
mine nærmeste venner har 
de samme plagene som jeg, 
de bor over hele landet og vi 
treffes gjennom internett og 

Det beste hadde absolutt vært om hele  
eksamen ble flyttet til et tidspunkt utenfor  
pollensesongen. Det bør bli en kampsak,  
mener Martine Teigen.
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Eksamensproblemer for allergikere
organisasjonsarbeidet. Vi kan dele erfaringer 
og le av ting vi opplever, og det gjør at min 
motivasjon til å gjøre noe bare blir sterkere, 
sier Martine.

Dårligere karakterer
NAAF får hvert år henvendelser fra elever og 
studenter som sliter med å få gjennomslag 
for utvidet eksamenstid.

– Spesielt ved Universitetet i Oslo har 
mange hatt problemer, og det er ganske al-
vorlig at et så stort og tungt lærested driver 
en praksis som ikke stemmer med lovverket. 
Det skremmer oss, sier generalsekretær Geir 
Endregard i NAAF.

Loven sier at allergikere har krav på én 
times utvidet eksamenstid.

– Det er nesten én million pollenallergi-
kere her i landet, og mange kjenner ikke til 
reglene. Allergikere blir sløvet av plagene, 
eller av medisinene, det er jo som å ha en 

kraftig influensa. Undersøkelser har vist at 
allergikere ligger en karaktergrad lavere når 
de er plaget, sier Endregard.

NAAFs krav er at alle læresteder følger 
lovverket.

– Det er alt vi ber om. Vi kunne selvsagt 
tenke oss at læresteder med mye pollen 
hadde ekstra gode pollenfiltre for eksempel, 
men det er ikke noe generelt krav.

Endregard mener at det er unødvendig 
med legeattest så lenge man får medisin på 
blå resept.

– Da er det det offentlige som betaler 
for medisinen, og det bør holde, det er helt 
tullete å kreve at man skal være nødt til å 
springe til legen midt i eksamensforberedel-
sene. 

Urettferdig
Geir Endregard støtter Martine Teigens 
utspill om å ta en diskusjon rund flytting 

av eksamenstidspunktet. – Det hadde vært 
kjempeflott å få til en debatt rundt dette, og 
jeg blir ikke forundret om vi etter hvert får 
det. Antall allergikere bare øker, man regner 
med at halvparten av verdens befolkning vil 
ha en allergi i 2030. Og i Norge har det vært 
en voldsom vekst av bjørk, så det er urettfer-
dig for alle dem som er plaget av bjørkepol-
lenallergi at eksamen kommer akkurat i mai 
og juni, sier Geir Endregard.

På Facebook-gruppen til forbundet går 
diskusjonen rundt pollenallergikernes pro-
blemer med eksamenstidspunkt.

– Det beste hadde absolutt vært om hele 
eksamen ble flyttet til et tidspunkt utenfor 
pollensesongen. Det bør bli en kampsak, 
mener Martine Teigen. n

NAAF på Facebook:   
Astma- og Allergiforbundet  
Pollenallergi? Ja til utvidet eksamenstid!

Visste du at:
l Selve ordet ”pollen” er latin for finkornet støv eller mel
l Størrelsen på pollenkorn varierer i norsk flora mellom ca. 5-80 tusendels mm i lengste aksemål.  
 De fleste allergenbærende typene ligger nær hverandre i størrelse. 
l Det er estimert at bare en enkelt bjørkerakle produserer ca. 5,5 millioner pollenkorn.
l Bjørkeskogen i Norge teller i dag tre milliarder trær, noe som er en fordobling av volumet i løpet av få tiår.
l I løpet av de siste fem år har vi registrert en kraftig økning av mengden bjørkepollen, særlig på Østlandet.  
 Det er nærliggende å se økningen også i sammenheng med bjørkas fremmarsj.
l I overkant av 20 % av befolkningen har mer eller mindre alvorlig pollenallergi - ca. 900 000 nordmenn.
l Or og hassel blomstrer på bar kvist. Modningen av raklene er svært påvirket av lufttemperaturen og   
 sesongstart vil derfor svinge fra år til år.
l Bjørka blomster parallelt med løvsprett. Modning av rakler er mer avhengig av lyset enn  
 av varmen slik at sesongstart forskyver seg med bare noen dager.
l Det finnes rundt 150 forskjellige gressarter i Norge med varierende blomstringstid.  
 Det fører til at gresspollensesongen de fleste steder strekker seg fra halvannen opp til  
 to måneder. Alle gressarter er i samme familie, og hvis man er allergisk for en  
 (for eksempel timotei), er man også allergisk mot flere andre gressarter.
l Burot er sammen med bjørk og gress, den veksten som avgir mest  
 pollen. Pollen spres særlig lokalt, derfor  
 et det veldig effektivt å luke vekk  
 eller slå buroten.

 Or

Bjørk

HasselGress

Burot

Salix
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Livostin® (levokabastinhydroklorid) er et reseptfritt legemiddel til bruk ved pollenallergi. Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av Livostin®, men ved bruk av øyedråper til barn under seks
år bør lege kontaktes. Hvis ikke Livostin® hjelper mot 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. Ved graviditet eller nyresykdom bør lege rådføres før bruk av Livostin® nesespray. Les paknings-vedlegget før bruk.
MT-innehaver: McNeil Sweden AB. Markedsføres i Norge av: Johnson & Johnson Consumer Nordic, division of Janssen-Cilag AS.

LIVOSTIN® nesespray og øyedråper er selektive H1-antagonister. LIVOSTIN® gir hurtig og effektiv lindring ved blant annet
pollenallergiplager i nese og øyne. Kan brukes som eneste behandling, eller i kombinasjon med tabletter.

• Gir en rask lindring – virker innen få minutter • Brukes direkte når plagene oppstår, eller regelmessig gjennom sesongen

• Den antiallergiske effekten vedvarer i flere timer • Kan brukes av både barn* og voksne

* Om diagnosen pollenallergi har blitt bekreftet av lege så er det ingen nedre aldersgrense for bruk av Livostin®

LI
V
-2
01
0-
00

2



Forts. side 23

21ASTMAALLERGI 2 2010

p o l l e n a l l e r g i

Livostin® (levokabastinhydroklorid) er et reseptfritt legemiddel til bruk ved pollenallergi. Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av Livostin®, men ved bruk av øyedråper til barn under seks
år bør lege kontaktes. Hvis ikke Livostin® hjelper mot 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. Ved graviditet eller nyresykdom bør lege rådføres før bruk av Livostin® nesespray. Les paknings-vedlegget før bruk.
MT-innehaver: McNeil Sweden AB. Markedsføres i Norge av: Johnson & Johnson Consumer Nordic, division of Janssen-Cilag AS.

LIVOSTIN® nesespray og øyedråper er selektive H1-antagonister. LIVOSTIN® gir hurtig og effektiv lindring ved blant annet
pollenallergiplager i nese og øyne. Kan brukes som eneste behandling, eller i kombinasjon med tabletter.

• Gir en rask lindring – virker innen få minutter • Brukes direkte når plagene oppstår, eller regelmessig gjennom sesongen

• Den antiallergiske effekten vedvarer i flere timer • Kan brukes av både barn* og voksne

* Om diagnosen pollenallergi har blitt bekreftet av lege så er det ingen nedre aldersgrense for bruk av Livostin®

LI
V
-2
01
0-
00

2

B are Egil Band slapp nylig sin fjerde 
plate, ”fyr og flamme” og for Egil 
Hegerberg innebærer det hektisk akti-

vitet med lanseringsintervjuer og konserter. 
Han er dessuten en aktiv mann innenfor 
såkalte sosiale medier.

– Jeg er på facebook, twitter og myspace 
og har egen blogg. Det er sinnsykt mye jobb 
å administrere alt sammen. I går skrev jeg 
en ny sang til bloggen min, en bloggesang, 
hvor publikum på konserten i Kristiansand 
i morgen skal synge refrenget, forteller 
Hegerberg. 

Kryssallergier
Bare Egil Band har eksistert siden 1990 og har 
altså tjueårsjubileum i år, samtidig med at 
Egil Hegerberg selv fyller 40 år. 

– Det er jo et dobbeltjubileum. Tjue år 
med Bare Egil Band og 40 år som menneske. 
Det skal feires, på en eller annen måte, sier 
Hegerberg.

Han har vært plaget av bjørkepollenallergi 
siden han var ganske liten, og har dessuten 
flere kryssallergier.

– I perioder har jeg ikke tålt noe frukt, 
unntatt banan, men det er vel strengt tatt 
ingen frukt? Det er ikke så mye annen mat 
jeg reagerer på, det er frukt og nøtter som 
skaper problemer. Og gulrøtter. Det klør i hal-
sen og jeg hovner opp i kjeften. Poteter kan 
jeg spise, men jeg får utslett av å vaske dem. 
Det samme skjer hvis jeg plukker jordbær, 
forteller Hegerberg.

Skummel periode
Kombinasjonen turnerende musiker og 
allergiker kunne skapt store problemer, men 
heldigvis for Hegerberg er det konsertmessig 
lavsesong i bjørkepollentida.

– Det er midt mellom klubbsesongen og 
festivalsesongen. Men jeg må huske på å 
ikke legge plateinnspillinger til den perioden, 
for jeg kan miste både stemmen og pusten. 

Ikke bare bare med pollen
Egil Hegerberg passer på å 
ikke legge plateinnspillinger 
til bjørkepollensesongen. 
Da vet han aldri om han har 
stemme.

n tekst og foto – SISSEL FANTOFT

Den perioden i mai er litt skummel, det er en 
måneds tid som er ganske heavy. Akkurat når 
man har veldig lyst til å gå ut så må man ikke 
det, sier Hegerberg.

Det gikk tolv år mellom debutalbumet til 
Bare Egil Band og oppfølgeren. Siden har 
produktiviteten tatt seg betraktelig opp.

– Det er det en enkel forklaring på: Korti-
sonsprøyta! Etter at jeg begynte med den 
har allergiplagene blitt mye mindre og jeg 
har blitt mer produktiv, forklarer Hegerberg.

I fyr og flamme
I tillegg til soloprosjektet Bare Egil Band 
spiller Egil Hegerberg i band som Black 
Debbath, Curtains of Wool, Hurra Torpedo, 
Reidar Roses Orkester, Lyd, Thulsa Doom og 
Aasen. Under en konsert med Black Debbath 
i fjor sto han bokstavelig talt i fyr og flamme, 
derav tittelen på den nye plata.

– Det skjedde rett før pollensesongen. Jeg 
innbiller meg at pollen setter seg i håret og 
skjegget slik at man ligger og plages hele 

natta, så jeg hadde bestemt meg for sved-
jebarkstrategien; å svi av alt sammen. Men 
det er jo så kostbart  å gå til frisøren, så det 
ble en mer direkte metode; håret tok fyr midt 
under konserten, og borte var det. Jeg mer-
ket egentlig ingenting før jeg så at publikum 
var i totalt sjokk. Da skjønte jeg at det var noe 
som brant. Da sto det halvmeterhøye flam-
mer opp fra hodet mitt, forteller Hegerberg. 
Etterpå tok han skjegget også, og gikk glatt-
barbert gjennom pollensesongen.

– Jeg ser helt vilt annerledes ut uten hår 
og skjegg. Ansiktet mitt blir liksom mye 
mindre. Men om det hadde noe å si for pol-
lenallergien aner jeg ikke, jeg hadde jo ingen 
kontrollgruppe bestående av en meg som 
gikk gjennom den samme pollensesongen 
med hår og skjegg, sier Egil Hegerberg. n

Mer om Egils meritter finner du på: 
bareegilblogg.blogspot.com
På Facebook: Bare Egil Band

Egil Hegerberg viser frem sitt lokale legekontor på Bøler i Oslo. Hit kommer han for å få satt korti-
sonsprøytene som minsker allergiplagene hans.
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F or allergikere vil en global oppvarming 
føre til økte helseproblemer. Årsaken 
er at med varmere vær vil tregrensene 

flytte seg både i høyden og nordover. I 
tillegg vil pollensesongen trekke seg over 
lengre del av året. 

Også økt forurensning er dårlige nyheter 
for pollenallergikere. Årsaken er at de små 
pollenpartiklene rett og slett limer seg til sot 
og skitt, som dieselpartikler, og lar seg føre 
med vinden over store områder. 

Professor Sverre Steinsvåg er bekymret. 

Nye plantesorter
Global oppvarming vil føre til nye helsepro-

Verre med varme sommere
Med global oppvarming vil 
trolig dagens og morgenda-
gens pollenallergikere drøm-
me om kjøligere vær. 

n tekst og foto – VIGDIS ASKJEM DAHL

blemer i Norge og resten av verden, sier han. 
Han forteller at vi også vil få nye koloni-

seringer av nye pollenarter. Ragweed, som 
har vært ukjent i Skandinavia men et stort 
problem for allergikere i USA har slått rot i 
Sør-Sverige. Med global oppvarming har 
vi bare sett isfjellet av nye helseproblemer. 
Dette blir en utfordring for både allergikere 
og helsevesenet, sier Steinsvåg. 

Vaksine
Han er imidlertid fornøyd med at flere og 
flere pollenallergikere velger å vaksinere seg 
mot sykdommen. 

Mens medisiner kun virker symptomdem-
pende, vil derimot vaksine for de fleste gi en 
varig og mer eller mindre en helbredende 
effekt på allergiplagene, sier han. Det er al-
lerede utviklet vaksiner i tablettform for gres-
spollenallergikere. Det neste som kommer på 
markedet blir tablettvaksine mot bjørk, midd 
og dyr, sier Steinsvåg. 

– Hvordan kommer jeg som pasient inn et 
vaksineprogram?

– Mange allmennleger sverger nok til 
medisiner som de kjenner og som har vært 
på markedet noen år. I disse tilfellene er det 
viktig at pasienten etterspør vaksine og ber 
om henvisning til spesialist. n

Det er 50 prosent sjanse for at syv uker gamle 
Eirik vil vokse opp som allergiker. Professor Sverre 
Steinsvåg mener småbarnsforeldre må leve som 
vanlig og ta problemene hvis de kommer.

Tett i nesen?
Tett nese og tørre øyne? Professor Sverre 
Steinsvåg tar gjerne til takke med et godt 
gammelt kjerringråd for pollenallergikere: 
En liter kokende vann og en spiseskje salt 
blandes. Avkjøles til ca. 25 grader. Fyll hånda 
med saltoppløsningen, stikk nesa oppi og 
pust inn.    

Dette er som god medisin å regne. Blan-
dingen renser godt opp, og en nys vil bare 
sette fart på pollen som har funnet feste inni 
nesa og garantert fritt for bivirkninger, sier 
Steinsvåg ved Sørlandet sykehus i Kristian-

sand. Hans bekymring er at nesetette folk 
flest tyr altfor ofte til reseptfri nesespray, et 
middel som over tid er temmelig skadelig 
for nesens trange passasjer, et hulrom med 
folder og riller.   

Brukes nesespray over tid vil det nemlig 
føre til at virkestoffet som finnes i nese-
sprayen, gir hovne slimhinner i nesen. Neses-
prayen gir derfor bare en kortvarig effekt av 
velbehag. 

– Vi lures rett og slett til å tro at nesespray 
gir større åpning gjennom nesa, sier Steins-
våg. Jo mer nesespray man bruker, jo mer vil 
slimhinnene hovne.     

Kortisonholdig nesespray
Føler man seg tett i nesa, anbefaler Steins-
våg og bruke kortisonholdig nesespray, som 
allergikere kan få på blå resept.  En annen 
effektiv innretning er neseplaster, populært 

kalt snorkeplaster. Dette mener han er altfor 
lite kjent som et godt middel mot nese-
tetthet. 

– Pusteplasteret gir en umiddelbar be-
hagelig effekt og kan egentlig brukes hele 
tiden, men egner seg kanskje best hvis man 
har en tv-kveld eller når man slapper av eller 
sover, sier han.  

Alle snakker om klimaendringer med mer vær, vind og vann. Men hva med 
helsa vår. Hvordan vil den takle den globale oppvarmingen? Sverre Steinsvåg 
sier samfunnet vil se nye forekomster av pollenplager.

Nesespray:
Det finnes ulike typer nesespray til bruk  
for ulike plager:
l Saltvann og/eller oljespray til rens av nese og mot  
 tørr nese (reseptfritt)
l Avsvellende spray til bruk ved forkjølelse  
 (reseptfritt)
l Nesespray mot allergiplager  
 (fåes med og uten resept). Kan gis på hvit og blå  
 resept ved allergidiagnose.
l Kortisonspray til bruk for allergikere  
 (kun på resept)

For mer informasjon og daglig pollenvarsling:
www.naaf.no/pollen
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I nformasjons- og behandlingsopphol-
dene på Frambu Helsesenter utafor Oslo 
var viktig for opprettelsen av mange av 

lokalforeninger i NAAF. Her møttes foreldre 
og pårørende fra hele landet for å lære riktig 
behandling av barnas astma og allergi. Det 
ble det skapt et engasjement som ble tatt 
med tilbake til lokalsamfunnet. Dermed ble 
også kunnskapen videreført.  

Fungerte dårlig
Det var også fylkeslag på den tida, men 
mange fungerte ikke så godt. Lokalforenin-
gene så på dem som unødvendige. 

– Den største årsaken var kanskje at fylkes-

Fylkessekretæren ga profesjonalitet
– Lokalforeningene må ikke undervurderes, sier Arne  
Heimdal. De har alltid vært en viktig nerve i NAAF. Da han 
ble ansatt i 1978 var det 40 lokalforeninger. Da han forlot 
skuta 23 år etter var det vel 100. 

n av SIDSEL SKOTLAND lagene også skulle ha en del av medlems-
kontingenten, forteller Heimdal. 
Det sto i statuttene at det skulle være fylkes-
lag i alle fylker. Men noen hadde det ikke i 
det hele tatt, mens der de fantes fungerte 
de dårlig.  
Det var under styreleder Leif Roksund, som 
satt som leder på hele 80-tallet, at disse laga 
begynte å få betydning. Han slo et slag for 
fylkeslaga som en overbygning over lokalfo-
reningene og som hjelp og støtte for dem.  
Etter hvert ble det ansatt fylkessekretærer. 
Aller først i Nordland.  
– Dette var en distriktssekretær, presiserer 
Heimdal. Denne ble ansatt allerede på 
begynnelsen av 80-tallet. Så ble det ansatt 
fylkessekretær i Møre og Romsdal, og deret-

ter i Akershus, Buskerud og Sør-Trøndelag 
en tid etterpå. Disse tre ble ansatt omtrent 
samtidig. Fylkeslaga ble involvert i en del 
politiske saker og måtte stille på møter 
med ulike myndigheter på fylkesnivå. De 
drev informasjonsarbeid på fylkesplan om 
hva astma og allergi var og konsekvensene 
sykdommene hadde for de som var ramma. 
Dessuten andre saker som forbundet var 
opptatt av på det regionale planet. Med en 
fast ansatt fylkessekretærer med spesialkunn-
skap på astma og allergi ble arbeidet mye 
mer profesjonelt, forteller Heimdal.

Men gjennom mange år pågikk den store 
diskusjonen om hvorvidt fylkessekretæren 
skulle være ansatt sentralt i forbundet eller 
av fylkeslaget. På den tida var ingen tilsatt i 
forbundet sentralt. 
– Jeg mener dette var uheldig. På denne 
måten ble fylkeslaga en slags stat i staten, 
avslutter Arne Heimdal. n

Sterke og modige
– Jeg tror nok Arne Heimdal sikter til fylkeslaget mitt når  
han snakker om ”en stat i staten”, ler Marianne Bjerke, som  
i nesten 20 år satt som fylkessekretær i Sør-Trøndelag. 

– Vi ble sterke og vi hadde mye mot. Men 
ikke overmot, synes hun.  
– Fylkeslaga ble riktignok kanskje litt for 
ulike etter hvert. Vi prioriterte forskjellig og 
opparbeida oss forskjellig kompetanse. Og 
det ble kan hende litt vanskelig for eksempel 
å samordne kampanjer.

Investerte i de frivillige
– På 90-tallet var lokallagene veldig viktige, 
men etter hvert ble fylkeslagene viktigere og 
viktigere. De ble kraftsentrum i oppbygginga 
av organisasjonen, forteller Bjerke videre. 
Det ble dermed påkrevd at noen måtte være 
fast ansatt for å ”ta trykket”.  

Det nytta ikke lenger bare med frivillig 
arbeidskraft, og særlig ikke i en organisasjon 
der de frivillige faktisk lider av en sykdom og 

Marianne Bjerke har lagt ned mange arbeidsti-
mer i NAAF Sør-Trøndelag fylkeslag, som frivillig 
og ansatt. Hun var en av flere fylkessekretærer 
som valgte en lang karriere i NAAF – tross økono-
miske utfordringer og få, om noen, kolleger.  
(foto: Anne-Lise Aakervik)

plutselig trenger lange sykefravær. 
– I en organisasjon som vår trengte vi virkelig 
et godt samspill mellom ansatte og frivillige, 
understreker hun, og i Sør-Trøndelag inves-
terte de mye i de tillitsvalgte. 
– Stabile og dyktige tillitsvalgte er en stor og 
viktig ressurs, og nødvendig for et velfunge-
rende fylkeslag.

Bjerke ble den første fylkessekretæren i 
Sør-Trøndelag fylkeslag da hun ble ansatt 
i 1990. Da hadde hun allerede jobba som 
frivillig i Trøndelag forening siden 1985. I fyl-
keslaget fikk hun først en 50 prosent stilling, 
og jobba de resterende 50 som frivillig de 
første fem åra. Deretter ble det 100 prosent 
stilling.

Egentlig hadde ikke fylkessekretærene 
noen stillingsinstruks annet enn å ”drive fyl-

keslaget godt” forteller hun. I Sør-Trøndelag 
valgte de i derfor i første omgang å prioritere 
foreldre til syke barn. 
– Det var et sårt behov for informasjon hos 

Glimt fra Astma- og  
Allergiforbundets historie  

1960 - 2010 
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For mange er melkefritt livsviktig, mens andre velger det for å føle seg bedre.  Stadig flere  velger 
det fordi de helt enkelt synes det er godt! Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så er vår 
oppgave på GoGreen å tilby et så bredt, så bra og så godt sortiment som mulig.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget 
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte drikker består også av Soyadrikk Naturell som er 
helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og 
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på 
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings-
produktene selges i de fleste dagligvarebutikker. GoGreen Soygurt er i salg på Rema 1000.
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foreldre. Om sykdommene, om medisine-
ring, om konsekvenser, og sosiale muligheter 
og rettigheter.

Landets første astmaskole
I 1991 starta de opp landets første astma-
skole – samtidig med Akershus. 
Det var en todagersskole der leger fysiotera-
peuter, sosionomer og likemenn underviste. 
Både mor og far var med.  
– Vi fikk fantastisk respons på dette. Vi hold 
kurs på kurs på kurs, og fikk masse takkebrev. 
Dette var banebrytende arbeid, minnes 
Bjerke.

Astmaskolen drives fortsatt, men i mindre 
skala. Det blir holdt færre kurs, og det under-
vises bare en dag. 
– Allmennpraktiserende leger er blitt flinkere 
til å informere, og foreldre flinkere til å finne 
informasjon sjøl og lese seg opp.

De starta etter hvert også en egen eksem-
skole – en skole som fortatt er like aktuell 
som da den ble starta. 

– Dette er ting en må lærer gjennom praksis. 
Det er vanskelig å lese seg til for eksempel 
smøring og behandling, det må vises og 
gjøres. 
Og en time før og en time etter undervisnin-
ga kan foreldrene komme med barna sine 
for individuell instruksjon hos sykepleier.

Familieseminar
Et annet tiltak de brant for i Sør-Trøndelag, 
og som Bjerke er svært stolt av, er familiese-
minarene de starta med i 1990. Det ble en 
braksuksess og er det fortsatt 20 år etter. 
– Seminaret går over ei helg. Det blir leid 
et hotell som for anledningen blir reingjort 
etter vårt behov. Matskolens egne kokker er 
også med – med allergimat som spesiale, 
samt topp forelesere. Barna blir tatt vare på 
med tilrettlagte aktiviteter mens mor og far 
sitter på skolebenken. 
Det er også tilbud om ”stasjonsundervis-
ning” der foredragsholderne tar i mot forel-
dre en og en for spørsmål de kvier seg for å 
ta opp i plenum. 

Finansieringa av fylkeslagene har all-
tid vært det vanskelige, fortsetter Bjerke. 

Kapitalen var på null da hun begynte, og de 
forsøkte på alle mulige måter å få inn pen-
ger. Et langsiktig arbeid med å bygge opp 
fylkeslagets økonomi begynte. 
– Men så kom Helse og rehabilitering! Det ga 
oss mulighet til å finansiere flere av drøm-
mene våre. 
Blant mange ting nevner hun matskolen 
som nå er i ferd med å resultere i ei kokebok 
for allergikere, og arbeidet med tilgjengelig-
het for alle, som etter hvert fikk navnet uni-
versell utforming. Der bidro Sør-Trøndelag 
med det første rundskrivet om temaet. 
Samarbeidet med St. Olavs hospital om 
allergivennlig beplantning på sykehus resul-
terte i boka ”Gode råd er grønne” er et annet 
eksempel. Dette er fortsatt grunnboka om 
denne type beplanting. 

Bjerke slutta som fylkessekretær i Sør-Trøn-
delag i fjor sommer. Da flytta hun til Østlan-
det og jobber nå som rådgiver ved avdeling 
for lokalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet. 
Oppgaven hennes er å følge opp National 
strategi for forebygging og behandling av 
astma og allergisykdommer. n

Øre-nese-hals-eksperten Sverre Steinsvåg 
svarer på spørsmål: 

Gir reseptfri nesespray mange bivirkninger? 
Riktig. Bruker du reseptfri nesespray i mer enn 
ti dager er du garantert en ting: Nesen blir bare 
tettere og tettere. Årsaken er at slimhinnene 
hovner.
  
Jeg tar astmamedisin med kortison og tør ikke 
bruke nesespray med kortison i tillegg på grunn 
av faren for steroid-bivirkninger? 
Her handler det om å se på det totale inntaket 
av steroider og finne en fornuftig balanse. 
Dette kan legen din hjelpe deg med.

Jeg tar kortisonsprøyte foran hver sommerse-
song og blir kvitt alle allergiplager. Er det ok? 
Kortisonsprøyter inneholder et steroidhormon 
som jeg anbefaler at du slutter med. Årsaken 
er at vevet rundt sprøytestikket gradvis svekkes 
og at det kan ha uheldige effekter på binyrene 
dine. Er du så plaget at du trenger kortison i 
forbindelse med pollenallergi bør du bli vurdert 
med tanke på allergivaksinasjon.  Er det ingen 
annen utvei enn kortison, bør det tas som 
tabletter og ikke sprøyter.  

Jeg foretrekker tabletter (antihistaminer) fordi 
det er best mot alle allergiplager? 
Dette er feil. Kortisonholdig nesespray er best 

for de fleste.  Allergitabletter har som regel en 
dårlig effekt i forhold til nesetetthet.

Blir jeg trøtt av allergimedisiner? 
Moderne medisiner gir sjelden denne type 
bivirkninger. 

Jeg velger de dyreste antihistaminene  
fordi disse er de beste?
Dette kan være riktig, men ikke alltid. Mange 
har god effekt av rimeligere antihistaminer, så 
her bør du prøve deg frem.

 
Jeg bruker alternativ medisin som er laget av 
naturlige stoffer fra naturen mot mine  
pollenallergiplager. Dette er bedre enn resept-
belagte medisiner? 
Min erfaring er at det er få av de alternative 
medisinene som har noen effekt. 

Pollenallergien min oppleves som plagsom, 
men siden dette er ufarlig er det heller ikke 
nødvendig med behandling?
Dette er for så vidt riktig. Man dør ikke av pol-
lenallergi. På den andre siden er god livskvalitet 
viktig. Mange pollenallergikere er veldig plaget 
med trøtthet, de er uopplagte og sliter med 
bihulebetennelser. Å la seg behandle vil bety at 
hverdagene blir bedre.  

Jeg sliter med allergisk rhinitt, men vil ikke bry 
legen med det?
Rhinitt, som betyr betennelse av slimhinnen 
i nesen, kan oppleves veldig ubehagelig. Det 
finnes veldig bra medisiner som kan hjelpe på 
ubehaget. 

Jeg vurderer vaksine mot pollenallergi. Hva er 
bivirkningene?
Vaksine i tablettform kan gi noe ubehag med 
munnkløe, mens sprøyter kan gi letter allergi 
plager i nese, øyne, svelg og munn. Sprøyter 
kan en svært sjelden gang gi alvorlige allergiske 
reaksjoner. De fleste har imidlertid få eller ingen 
plager i forbindelse med allergivaksinasjon.

Jeg er gravid og tør ikke vaksinere meg mot 
pollenallergi?
Det finnes mye forskning på at en vaksine ikke 
gir skadelig effekt på fosteret. Du kan trygt fort-
sette med allergivaksine dersom du allerede er 
i gang. Dersom du ikke har begynt enda bør du 
vente til svangerskapet er over før du begynner.

Jeg er tenåring og er redd for at jeg aldri blir 
kvitt pollenallergien?
Slapp av: Mange barn og unge vokser av seg 
pollenallergien.

Plagsomt pollen



25ASTMAALLERGI 2 2010

a s t m a  a l l e r g i 

For mange er melkefritt livsviktig, mens andre velger det for å føle seg bedre.  Stadig flere  velger 
det fordi de helt enkelt synes det er godt! Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så er vår 
oppgave på GoGreen å tilby et så bredt, så bra og så godt sortiment som mulig.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget 
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte drikker består også av Soyadrikk Naturell som er 
helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og 
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på 
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings-
produktene selges i de fleste dagligvarebutikker. GoGreen Soygurt er i salg på Rema 1000.

NYHET!

God naturlig  
smak av jordbær  

og blåbær Godt 
  og 
melke-  
 fritt!



26

n a a f  5 0  å r

ASTMAALLERGI 2 2010

– Jeg kom fra en jobb i Rikstrygdeverket. Der 
var det hyggelig, men beslutninger sjøl i små 
saker tok lang tid, forteller tidligere general-
sekretær NAAF, Arne Heimdal. 
Som en del av jobben i Rikstrygdeverket 
var han også kontorsjef i Trygdekontorenes 
Landsforening, og ble fascinert av organisa-
sjonsarbeid. 

Mye å ta tak i
Dermed kom han, i 1978, til denne lille orga-
nisasjonen med tre ansatte, og små og litt 
skitne lokaler i Prinsensgate i Oslo sentrum.  
– De syntes nok jeg var en snobb da jeg 
insisterte på at kontorene måtte vaskes ned 
da jeg begynte, smiler den tidligere offiseren. 
Da han fikk vaska ned og ordna opp, fikk de 
til gjengjeld beholde han til han gikk av med 
pensjon i 2001.

Organisasjonen var egentlig ikke så liten – i 
alle fall ikke hva medlemmer angikk. Allerede 
da tellet den ca 6 000. Men administrasjonen 
var liten og økonomien var trang. Det var 
mye å ta tak i.   
– Styret i forbundet var fantastisk fine, 
husker Arne. Styreleder Thomas Paulsson ga 
generalsekretæren store fullmakter, og som 
kommuneadvokat i Oslo var han en mann 
som ble lytta til. I styret satt også lederen i 
NAF (Norsk Arbeidsgiverforening) Asbjørn 
Østberg. Begge med betydelig tyngde i 
samfunnet. Skuespiller Lilleberta Melbye som 
også var styreleder en periode, ble siden an-
satt som sekretær. Alle disse, og også senere 
styreledere, hadde selv astma eller allergi 
eller barn med disse lidelser, forteller Arne.

En av de store utfordringene da Arne 

Med sans for raske beslut ninger
Arne Heimdal visste ingen 
ting om astma og allergi før 
han ble generalsekretær i 
NAAF. Han var bare fascinert 
av arbeidet i frivillige organi-
sasjoner, der de ”kunne fatte 
en beslutning på formidda-
gen og gjennomføre den på 
ettermiddagen”.

n tekst og foto – SIDSEL SKOTLAND

tiltrådte som generalsekretær, var medlems-
kartoteket. Med rundt 6000 medlemmer og 
et kartotekkort pr medlem, ble det fort kaos. 
Særlig ved giroutsendinger.  
– De utsendingene fikk vi mye klager på. 
Men i 1981/82 kjøpte vi en fakturerings-
maskin av Diabetesforbundet og tilsatte en 
sivilarbeider til å betjene den. Den spytta gi-
roene ut i stor fart. Jeg var kjempeimponert! 

Den var en stor suksess – reine revolusjonen. 
Arne hadde også ansatt en informasjons-

konsulent som i tillegg var redaktør for bla-
det, og det neste skuddet på stammen var 
en som skulle stelle med inntektene til NAAF.

Gratis fysioterapi
Tidlig på 80-tallet ble astma og fysisk 
aktivitet et viktig satsingsområde, og 



Forts. side 23

Ustoppelig ballerina
fra side 21

27ASTMAALLERGI 2 2010

n a a f  5 0  å r

Med sans for raske beslut ninger

En noe yngre Arne Heimdal ved utplassering 
av ny pollenfelle sammen med pollenforsker 
Helge Høegh Henriksen (t.h.) og barnelege 
og styremedlem i Kristiansand AAF. 

Heimdal insiterte på at lokalene I Prinsens 
gate måtte vaskes ned da han ble ansatt. 
Styret mente nok han var en snobb – men til 
gjengjeld fikk forbundet beholde ham til han 
gikk av med pensjon 23 år senere.

det ble dannet aktivitetsgrupper rundt i 
lokalforeningene. Fysioterapeuten spilte en 
viktig rolle i dette arbeidet, og etter harde 
forhandlinger fikk personer med astma rett 
til gratis fysioterapibehandlinger. Riktignok i 
begrensa omfang. Mange tok del i å utvikle 
gode programmer for fysisk trening, forteller 
Heimdal og trekker spesielt fram lege Svein 
Oseid ved Voksentoppen som var en meget 

dyktig rådgiver for den faglige delen. Denne 
satsinga medførte stor aktivitet ute i lokalfo-
reningene.

Råd om mat
Samtidig vokste det fram et behov for faglig 
rådgivning om mat. Dette ble også et nytt 
satsningsområde tidlig i 80-åra. Et omfatten-
de samarbeid ble satt i gang med Folkehelsa, 

Statens ernæringsråd og Næringsmiddeltil-
synet. Det ble bevilga penger fra Sosial- og 
helsedepartementet til arbeid med kurs og 
brosjyrer.  
– Forbundet fikk ikke midler til å ansette en 
person til dette arbeidet, men fant midler 
innafor eget budsjett til å tilsette en klinisk 
ernæringsfysiolog, forteller Heimdal. Dette 
var en stor faglig støtte til både å drive kurs 
i lokalforeningene og til å kunne besvar 
spørsmål.

Inneklima ble også et satsingsområde 
utover på 80-tallet, og det ble oppretta et 
inneklimakontor i Bodø. En av forbundets tid-
ligere ledere, Ernst Pettersen, ble tilsatt som 
daglig leder.  
– Dette var et relativt nytt felt, og den 
kunnskapen som innklimakontoret distribu-
erte til samfunnet gjennom brosjyrer, bøker 
og kurs førte til økt aktivitet både i forbundet 
sentralt og ute i lokalforeningen, avslutter 
Arne Heimdal. n
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1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

Har ditt barn gresspollenallergi? 

Bekkestua, Bærum
Bærum barnelege klinikk 
Kontaktperson: Anne Søyland, Barnelege
Telefon: 47 87 34 26 mellom 08.00-10.00 
og 15.00-16.00

Bergen  
Haukeland Sykehus
Kontaktperson: Turid Vrålstad, Barnelege
Telefon: 41 84 42 84 mellom 12.00-16.00

Fredrikstad
Fredrikstad Legesenter
Kontaktperson: Espen Kolsrud, Barnelege
Telefon: 41 84 43 00

Kongsberg
Legekontoret i Bussedalen
Kontaktperson: Bjarne Dag Andersen, Barnelege
Telefon: 41 84 42 91 mellom 16.00-19.00

Smestad, Oslo
Smestadbarnelegene 
Kontaktperson: Bente Kvenshagen, Barnelege
Telefon: 47 87 34 59

Stavanger
Stavanger Universitetssjukehus
Kontaktperson: Knut Øymar, Barnelege
Telefon: 41 84 42 86 mellom 09.00-19.00
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K elly er 28 år, gift med Stian Åsheim 
og sammen har guttene Simen (5) og 
Sindre (3).

Guttaboys har hun valgt å kalle bloggen 
sin. Og hun skriver i headingen ” Her skal jeg 
prøve å fortelle litt om det å ha barn som er 
kronisk syke med astma og eksem. Hverda-
gen kan være grei, men den kan også være 
et lite mareritt…” 

– I begynnelsen blogget jeg mest for å 
skaffe oss selv en oversikt over eksemen til 
Simen, salver vi brukte, hva som hjalp og hva 
som ikke hjalp.  Gjennom skrivingen føler jeg 

Nyttige felleskap på nett
Stadig flere velger å dele opplevelser, interesser og erfarin-
ger med andre via internett. Kelly Susann Gillies på Kleiva i 
Vesterålen har blogget om sønnens allergi og astma i et par 
år nå.  – Det er veldig givende både det å skrive blogg og å 
lese andres blogger, synes hun.  

n tekst og foto – MARIANNE LOVISE STRAND også at jeg får ut litt frustrasjon i ekstra kre-
vende perioder, sier Kelly. På bloggen får hun 
innimellom både kommentarer og spørsmål 
fra andre.

Kelly synes også det er veldig givende å 
lese andres blogger – eller chatte med andre 
småbarnsforeldre i samme eller lignende 
situasjon. 

– Innimellom kan man føle seg veldig 
alene om det å ha et barn med mange pla-
ger og om å ha søvnløse netter, sier hun.  

Gjennom bloggen sin har hun fått flere 
nye venner, og er blant annet blitt god venn 
med Siw Edquist Hansen, som har blogget 
siden 2006. De to småbarnsmødrene legger 

også ut bilder av ungene sine, både med og 
uten eksem. På bloggen er det lov å ha både 
dårlige og gode dager. 

Dagbok og terapi
I likhet med Kelly bruker også hun bloggen 
som dagbok og terapi. Siw har to barn på 
seks og ni år, som har hatt eksem fra de var 
spedbarn. Nylig var hun og barna med på 
TV2s God Morgen Norge sammen med sin 
lege for å snakke om Atopisk eksem. 

– Da jenta mi var lita, savnet jeg et sted 
hvor jeg kunne føle meg litt mindre alene, 
men alt jeg fant var bare fakta rundt eksem. 
Jeg savnet noe mer allment, sier Edquist 
Hansen. Det har vært stor hjelp i å møte 
likesinnede som Kelly, vi er der for hverandre 
i gode og dårlige perioder. Jeg håper at vi får 
muligheten til å treffes med ungene en gang 
i fremtiden. Å kunne dele erfaringer med 
andre betyr mye, og gjør at ting i hverdagen 
føles lettere. 

Slik ting er i dag velger Kelly og Stian å 
stole på legene og den skolemedisinske 

Kelly Susann Gillies og ektemannen Stian Åsheim sammen med sønnene Simen 
og Sindre i fjæra på Kleiva I Vesterålen der familien bor. 

Har ditt barn gresspollenallergi? 

Bekkestua, Bærum
Bærum barnelege klinikk 
Kontaktperson: Anne Søyland, Barnelege
Telefon: 47 87 34 26 mellom 08.00-10.00 
og 15.00-16.00

Bergen  
Haukeland Sykehus
Kontaktperson: Turid Vrålstad, Barnelege
Telefon: 41 84 42 84 mellom 12.00-16.00

Fredrikstad
Fredrikstad Legesenter
Kontaktperson: Espen Kolsrud, Barnelege
Telefon: 41 84 43 00

Kongsberg
Legekontoret i Bussedalen
Kontaktperson: Bjarne Dag Andersen, Barnelege
Telefon: 41 84 42 91 mellom 16.00-19.00

Smestad, Oslo
Smestadbarnelegene 
Kontaktperson: Bente Kvenshagen, Barnelege
Telefon: 47 87 34 59

Stavanger
Stavanger Universitetssjukehus
Kontaktperson: Knut Øymar, Barnelege
Telefon: 41 84 42 86 mellom 09.00-19.00
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Sykehuset gir et tverrfaglig behandlingstilbud til 
mennesker med astma, kronisk bronkitt, emfysem 
og andre kroniske lungesykdommer (KOLS). Ved 
trening, undervisning og informasjon ønsker vi å 
lære pasienten å mestre sykdommen. 
Sykehuset tar imot pasienter fra hele 
landet. Ingen egenandel.

Granheim Lungesykehus ligger i vakre 
omgivelser i Gausdal kommune 16 km fra  
Lillehammer sentrum. Nytt aktivtetsbygg med  
oppvarmet og klorfritt svømmebasseng, treningslokaler  
og undervisningsbygg.
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behandlingen de anbefaler, mer enn på 
alternative behandlingsmåter. 

– Det fungerer faktisk for oss slik vi har det 
nå, og det er vi veldig glade for, sier Kelly. 

Hun er nøye med å poengtere at selv om 
de har funnet noe som hjelper på eksemen 
til sitt barn, er det jo ikke sikkert akkurat det 
passer for andre. 

– Hver enkelt må nesten bare prøve seg 
fram og finne ut hva som er rett for dem, sier 
Kelly. 

Sjelden diagnose
I tillegg til astma og eksemplager har Simen 
også en annen diagnose, fruktose malab-
sorbsjon. Det vil si at tynntarmen ikke kan 
bryte ned fruktsukker i mindre molekyler, slik 
at det kan opptas i kroppen. Fruktosen kom-
mer ned i tykktarmen hvor den blir omdan-
net til fettsyrer, karbondioksid og hydrogen. 
Disse gassene lager der ett veldig press som 
forårsaker oppblåsthet, smerter og diaré. Da 
fruktosen ikke blir sugd opp av tynntarmen, 
kalles det malabsorbsjon. Det er sjelden barn 
har denne diagnosen, og den heller ikke er 
så kjent blant voksne. 

Kelly har også skrevet om dette på blog-
gen, og selv funnet fram til nyttig informa-
sjon om dette på nett. Fruktose finnes i de 
fleste frukter, bær og grønnsaker, og det har 
tatt tid å finne ut av hvilke han må unngå 
helt, hva han kan spise litt av og hvor mye 
han kan spise av de enkelte tingene. 

– Barnehagene er jo blitt mye sunnere de 
siste årene. Men Simen kan ikke boltre seg i 
for oppskåret frisk frukt sånn som de fleste av 
barna. Rent sukker er faktisk bedre for ham 
enn fruktose, sier hun. Det har tatt utrulig 
lang tid å finne ut hva han kan spise.

Hun skryter av www.matoppskrift.no , der 
fant hun nyttig informasjon om hvor mye 
fruktsukker det finnes i ulike grønnsaker 
og frukter. 

– Der sto det veldig greit beskrevet. Og 
vi fant ut at fersk ananas, for eksempel, det 
kan Simen spise. Og når vi skal kose oss 
med pizza, lager vi også en med bernaise-
saus istedenfor tomatsaus, fordi han ikke 
tåler tomater.  

– Nettet er en rask og fin kilde til infor-
masjon, slår Kelly fast. n

Et lite utdrag fra Kellys blogg: http://simensindre.blogspot.com

Det er mye man skal gjennom som foreldre til et barn med eksem.
Man skal lære seg hva eksem er, man skal lære hvordan de forskjel-
lige typer kremer fungerer på barnets sin hud, man skal lære hva 
barnet tåler og ikke tåler, man skal også lære seg å takle skuffelser 
og oppturer.

Den største lærdommen er vel det å takle skuffelser.
Vi (hvert fall jeg) har hatt mange utfordringer når det gjelder Simen sin 
eksem, det er alt fra helsevesen, barnehage, NAV, lover og rettigheter, det å få andre 
til å forstå hvorfor Simen ikke kan spise det og det, få de til å forstå alvoret av sykdom-
men, og det også å få det til å forstå at selv om han har en kronisk sykdom, betyr det 
faktisk ikke at han er syk, han er en frisk gutt med en sykdom, ikke en syk gutt, for alle 
som kjenner Simen vet at han kan ikke sitte i ro, å bruke kroppen sin er noe han kan, 
og flink er han også, tror ikke han vet hvordan han sitter i ro ;)  Noe som kanskje kan ha 
noe med sykdommer å gjøre ja, han sier selv mamma, det klør under huden, da må æ 
bevege mæ, og da må han få lov til det! 

Bloggadresser:
Kelly Susann Gillies blogg: http://simensindre.blogspot.com
Siw Edquist Hansen blogg: http://www.sosken.blogspot.com 

Å være foreldre til et barn med eksem!

I et par år nå har småbarnsmoren Kelly Susann Gillies blogget om sønnen Simens eksem og 
allergiplager. – Det er veldig givende, synes hun. 

Fakta om blogging:
l En blogg er som en offentlig dagbok eller kommentarspalte på nettet som alle kan lese
l Alle kan blogge og det finnes flere steder man kan opprette en egen blogg:  
 blogspot.com, blogg.no, VG Blogg, Weblogg.no m.fl.
l Du kan få mange som følger din blogg og leser dine innlegg
l Tenk på at ting du legger ut på nettet lever lenge. Bilder og historier om familie og  
 kjente kan utilsiktet bli en belastning senere. Private historier om barn er ikke alltid like  
 morsomme når de leses år senere av barna selv – og av deres venner.

fra side 29
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Her ser du noen av våre produkter for 
allergikere og personer med matintoleranse. 

Utvalget består av alt fra råvarer, ferdigmat til 
vaskemidler og produkter innen personlig pleie. 
Kontakt en av våre allergiansvarlige i butikken 

dersom du har spørsmål.

Norges største
utvalg for allergikere

H jelpemiddelet ga beten-
nelsesdempende effekt 
og bedre livskvalitet. 

Forskere ved Karolinska uni-
versitetssykehuset i Huddinge 
og Solna samt Allergicentrum i 
Østre-Götaland har studert ef-
fekten av hjelpemiddelet Protexo 
(tidl. Airsonett airshower) – også 
kalt luftdusjen. 28 dyrealler-
giske tenåringer og 
voksne i alderen 
12–33 år med mo-
derat helårs astma 
deltok i studien. 
Man målte NO2 i 
utåndingsluften, som 
viste at inflammasjonen 
i luftveiene minsket. Delta-
gerne fylte også i standardisert 
spørreskjema som viste en økt 
livskvalitet ved behandling med 
hjelpemiddelet. Studien var en 
såkalt randomisert dobbeltblind 
cross-over, som betyr at alle 
deltakere fikk behandling i to 
perioder av ti ukers varighet. En 
periode var med et reelt hjel-
pemiddel og en med et ikke 
virksomt hjelpemiddel (pla-
cebo). Verken deltakerne 
eller forskerne visste 
når deltakerne fikk 
behandling med 
det virkelige 
hjelpemiddelet 
eller placeboap-
paratet. 

Bedre søvn
Luftdusjen ble 
brukt som tilleggs-
behandling sammen 
med astmamedisin og 
deltakerne endret ikke 
medisinering sin under 
studieperioden.  

– Fremfor alt er den forbe-
drede livskvaliteten betydnings-

Luftdusj for astmatikere
En svensk studie viser at en nyutviklet  
luftdusj, som gir ren lufttilførsel om natten, 
hjelper mot astma. 

n av ANNE OLSSON full. Jeg har truffet mange av 
foreldrene til barna, i og utenfor 
denne studien, som forteller 
at barna sover bedre, snorker 
mindre og er mindre tette i 
nesen når de har sovet under 
luftdusjen, sier Päivi Söderman, 
barneallergolog ved Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge. 

– Flere barn med alvorlig ek-
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Vi hjelper deg 
gjennom 

pollensesongen!

Hos oss fi nner du medisiner 

og andre hjelpemidler 

ved pollenallergi, og 

du får gode råd på kjøpet! 

Allergi

Infohefte_Allergi.indd   1

Ta gjerne med deg vårt gratis 
informasjonshefte om allergi.

VITU0064_K4_ann_mdlblad_Astma_Allergi.indd   1 18.03.10   13.39

Luftdusj for astmatikere
sem har også fått mindre plager 
med kløe, forteller Söderman. 

Luftdusjens formål er å sørge 
for å tilføre ren luft som er kjølt 
ned til en grad lavere enn luften 
for øvrig i omgivelsene og på 
denne måten skaffe en aller-
genfri sone. Den kaldere luften 
er noe tyngre og synker derfor 
sakte nedover. Andre luftrensere 
som finnes på markedet virvler 
ofte luften rundt og har i studier 
ikke kunnet vise noen klinisk 
effekt. 

– Jeg har vært med å prøvet 

ulike luftrensere siden 70-tallet, 
og det er en veldig forskjell, sier 
Olle Zetterström, professor ved 
Allergicentrum i Øst-Götaland. 
Han mener at Airsonett airs-
hower kan bidra til å minske 
medisininntaket.  

Forskerne gjennomfører nå 
en større studie med luftdusjen i 
Norge, Sverige, Finland, Dan-
mark, Tyskland og England og 
prøver også hjelpemiddelet ut 
under pollensesongen.  Studien 
hvor totalt 300 personer testet 
luftdusjen i ett år ble avsluttet i 
januar i 2010. Resultatene av den-
ne undersøkelsen legges frem 
på EAACI, European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology 
sin konferanse i juni.  n

Det finnes ingen generell refusjons-
ordning for luftdusjen som ikke er 
ment for i salg til privatmarkedet. 
Den svenske produsenten håper  
på en refusjonsordning forskrevet  
av lege som lar pasienter leie  
apparatet.
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NAAF Region Vest-
fold og Buskerud 
var på en flott tur til 
Straand hotell i Tele-
mark 12.– 14. mars.   

Lørdag var det 
foredrag med lunge-
lege Galaaen fra SiV 
som fortalte om ast-
ma, allergi og KOLS 
hos voksne. Etterpå 
holdt akupunktør 
Conrad Prestbøen 
fra Akupunkturkli-
nikken i Sandefjord 
sitt innlegg. Etter 
lunsj var alle invitert 
til Cup i slalåmbakken, ski eller 
akebrett, hvor vi kjørte på ideal-
tid, det vil si at man kjører flere 
ganger og i andre runde prøver 
å komme nærmest mulig sin 
egen tid fra første runde. Marthe 
Tostrup fra Horten gikk av med 
seieren.  

De fleste ungdommene 
tilbrakte lørdag og søndag i sla-
låmbakken, hvor de trivdes godt. 
Fire voksne ledere var til enhver 
tid tilgjengelige i løypene i det 
flotte skianlegget, så sikkertehen 
var godt ivaretatt. Om kvelden 
var de ute med eventbyrået 
www.aktivitetskompaniet.com 
som loset dem gjennom diverse 
underholdende lagoppgaver 
som snøslynge, bueskyting, 
sparkstøtting i blinde, aking og 
leting etter poster med GPS. 
Rundt bålet i lavvoen etterpå 
fikk de fremføre underholdning 

de hadde laget underveis. På de-
res hjemmeside ligger 50 bilder 
fra lørdagskvelden.

På søndagen fortalte barne-
lege Lena Holtmon fra SiV om 
astma, allergi og eksem hos 
barn, og tilhørerne fikk gode 
svar på sine mange spørsmål. 

Etterpå var alle samlet til 
avslutning og premieutdeling. 
Flere av våre samarbeidspartne-
re stilte med gevinster som for 
eksempel maling og middtrekk. 
Noen glade vinnere kan nå dra 
hjem og pusse opp et rom med 
den NAAF-anbefalte Sens malin-
gen. Gratulerer!

Alle var selvsagt enige om at 
de hadde hatt et flott, tilrettelagt 
opphold på et fint hotell med 
spesielt hyggelig betjening. Det 
er blandingen av faglig innhold 
og morsomt samvær som gjør 
slike turer til suksesser. 

Verdens nordligste sjokoladefabrikk

Kurs- og skiweekendPollenallergitur 2010  
-vær nesevis i pollensesongen

Robin Hood i snøen; bueskyting var midt i blinken.

Når bjørkene begynner å drysse 
fra midt-Norge og sørover leg-
ger Astma- og Allergiforbundet 
ut på tur, i samarbeid med 
GlaxoSmithKline (GSK). Da set-
ter vi fokus på pollenallergi og 
spesielt på allergiske studenter 
og de utfordringene de møter 
under den forestående eksa-
menstiden. 

En stor engelsk undersøkelse 
viser at pollenallergikere i snitt 
får klart dårligere karakterer enn 
de fikk til jul, når eksamen holdes 
i pollensesongen. Tidligere 
trodde man dette vel så mye 
skyldtes at allergikere ble trøtte 

og uopplagte av allergimedisi-
nene, men det stemmer ikke. Al-
lergisykdommen gjør deg slapp 
og sliten – betyr redusert eller 
dårlig allmenntilstand. Dette er 
med andre ord ikke høysesong 
for ekstra stor innsats og ytelser, 
enten det skjer på idrettsarenaer 
eller i en eksamenssituasjon.  

NAAF vil derfor gi studen-
tene informasjon om forebyg-
ging og riktig behandling av 
pollenallergien og rettigheter 
ved eksamen. Du kan søke om, 
og bør forvente å få, utvidet 
eksamenstid. Det løser ikke hele 
problemet men kan være til 

hjelp for mange.  
En egen pollenal-

lergiavis med mye 
godt stoff deles ut 
under hvert besøk på 
lærestedet. Denne 
Pollenallergiavisen er 
også vedlagt denne 
utsendelsen av Ast-
maAllergi.

Vi skal besøke høy-
skoler og universiteter i 
perioden 26. april tom 
7. mai fra Kristiansand 
i sør til Trondheim i 
nord. Endelig rei-
seruten legges ut 
påwww.naaf.no/pol-
lenallergitur. Lykke til 
med eksamenstid og 
pollensesongen!

Da styret i NAAF Region Nord 
hadde styremøte, kunne de 
ikke la muligheten gå fra seg 
og benyttet anledningen til et 
researchbesøk på verdens nord-
ligste sjokoladefabrikk, Northern 
Delights. 

Sjokoladefabrikken, eller 
sjokoladeri som de kaller det, 
produserer håndlagde konfekter, 
sjokoladertrøfler og sjokolade-
plater etter egne oppskrifter. De 
bruker naturlige ingredienser 

og henter blant annet bær fra 
den arktiske naturen i Finnmark 
som brukses i kombinasjon med 
kvalitetssjokolade fra franske 
Valrhona.

Northern delights er et 
familiefirma, drevet av Camilla 
Nielsen og Niels Westphal. De 
holder til i lyse og funksjonelle 
lokaler i sentral-Alta.

Styremedlem Torill Millehaugen (t.v.) sjekker utvalget til Camilla Nielsen fra 
Northern Delights

Følg turen på forbundets facebook-gruppe: 
Pollenallergi? Ja til utvidet eksamenstid! Og på 
www.naaf.no/pollenallergitur
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Laget ble stiftet den 26. oktober 
1969. Meningen var å markere 
dette i november 2009, men på 
grunn av svineinfluensaen ble 
det utsatt til 31. januar i år. Det 
ble en fin feiring.

På de 40 årene som har gått 
har medlemstallet steget til ca 
240 medlemmer og laget har 
hatt relativt høg aktivitet, med 
mye kurser og opplæring både 
av medlemmer, tillitsvalgte 
og skole – og helsepersonell. 
Kursene har hatt besøk av store 
kapasiteter som vi har hatt stort 
utbytte av å bli kjent med. Ingen 
nevnt, ingen glemt. ”Lagssoga” 
gjennom 40 år ble lest av lagets 
leder Liv Indredavik. Ei soga som 
har stor verdi for oss, der vi kan 
se tilbake på historikken i laget. 

Laget har hatt representanter 
i styret i Hordaland Fylkeslag, 
Region Vest, Geilomo Barne-
sjukehus, Studieforbundet, FFO 
Hordaland, og i NAAF sitt AU og 
forbundsstyre.

Festen ble holdt på Kafé 
2.etg, 67 gjester med stort og 

smått, en god blanding ungt og 
gammelt. Det er hyggelig å se at 
det gror bak oss, forhåpentligvis 
kommer det andre som vil føre 
laget videre. Leder av NAAF Pål 
Johansen og nestleder Arve 
Haugland var også til stede og 
begge kom med lykkeønsker 
for et lag som har framtida foran 
seg. Her ble servert god tre ret-
ters middag, kaffe og kaker og 
vi ble underholdt med diverse 
musikalske innslag både vakre 

og morsomme. Mari Bryn hadde 
ansvaret for innslaget med 
ungene, og hun hadde gjort en 
god jobb. Det virket som om 
”festlyden” hadde det trivelig. 
Nå ser vi fram til mange, mange 
nye år, med nye krefter og flere 
opplysnings og tillitsmannskurs 
som skal komme våre medlem-
mer til nytte.

Festen ble ledet  
av Torild Ullestad.

Astma for videregående

40 års jubileum, Voss og Omland AAL

Populær barnemeny danker ut de voksnes tre retter.

26. januar fikk helsefaglinjene 
VK2 på Borg VGS undervisning 
utenom det vanlige. De fikk be-
søk av NAAF Region Østfold som 
fortalte om universell utforming 
og om astma og allergi.

Så mange som 60 glade 
elever og fem lærere deltok på 
undervisningen denne dagen 
som besto av en innføring i hva 
universell utforming egentlig 
er og hvorfor det er så viktig for 
mange grupper i samfunnet, 
inkludert NAAFs målgrupper.

Elever og lærere ble også opp-
lyst om astma generelt; hva for 
slags sykdom det er, forekomst, 
utløsende faktorer, symptomer, 
spirometri, behandlingsmetoder, 
viktigheten av fysisk aktivitet. 
Man benyttet også anledningen 
til å spre informasjon om alle 
NAAFs tilgjengelige brosjyrer, om 
faktaarkene og om rådgivnings-
tjenesten. 

En glad gjeng fra borg videregående skole har lært at universell utforming er mer enn et fint ord

- Vi synes det er positivt å kun-
ne dra på skolebesøk på denne 
måten og gjennom det bidra til 
større forståelse for sykdomme-
ne og ikke minst de utfordringer 
våre grupper møter. Elevene var 

oppriktig interessert i temaet og 
stilte mange spørsmål. 

Lærerne synes også oppleg-
get var bra og ville gjerne ha 
enda mer informasjon om astma 
som sykdom, og allergi, i forhold 

til de målene elevene skal 
lære om, sier regionssekretær 
i Region Østfold, Mona Louise 
Marthinussen.

En egen ungdomsgruppe 
for NAAF Region Vestfold ble 
lansert i året som gikk.  Nå er 
det Mathias Bregner som er 
ungdommens nye represen-
tant. Anita Kolseth Olsen er 
styrets leder for gruppen. 

Det er meningen at de 
skal ha en del arrangementer 
og aktiviteter sammen dette 
året. De har opprettet egen 
gruppe på Facebook under 
Ungdomsgruppe Vestfold 
Astma og Allergiforening, så 
gruppen vil ganske sikkert 
vokse seg stor og sterk det 
kommende året. 

Vi håper at vi kan ha en 
god gruppe, med freske 
ungdommer med astma, 
allergi, eksem og matinto-
leranse, knytte nye venn-
skapsbånd og bli kjent med 
andre ungdommer i samme 
situasjon.

Ungdomsgruppe  
i Vestfold



Alfred Berg Humanfond deler 
årlig ut 2 prosent av fondskapita-
len til veldedige organisasjoner. 
Årets utdeling var den tiende på 
rad og 1,5 millioner kroner ble 
fordelt med ulike beløp til 48 
forskjellige ideelle virksomheter. 
Astma- og Allergiforbundet fikk 
20 306 kroner. 

- Det er gledelig at en rekke 
privatpersoner og virksomheter 
stilltiende år etter år donerer 
betydelige summer gjennom å 
ha investert i fondet. 2009 var et 

år godt år i aksjemarkedet som 
igjen kommer både andelseier 
og organisasjonene til gode. Det 
er hyggelig å se at givergleden 
ser ut til å være like sterk år etter 
år, sier Bente Thomassen, leder 
for Humanfondet i Alfred Berg 
Kapitalforvaltning.

Når fondssparere tegner an-
deler i Alfred Berg Humanfond, 
blir de samtidig bedt om å velge 
hvilken veldedig organisasjon de 
ønsker å støtte. Pengene orga-
nisasjonene mottar er forvaltet 

etter de strenge etiske forvalt-
ningsprinsippene som er inntatt 
i fondsvedtektene. Fondet 
investerer i hovedsak i norske 
aksjer, men har også til tider en 
viss andel i utenlandske aksjer. 

Fondets etiske investerings-
profil innebærer at finansielt 
attraktive selskaper blir analysert 
i forhold til menneskerettigheter, 
barnearbeid, arbeidsforhold, mil-
jø og bransjetilhørighet. Fondet 
investerer ikke i selskaper tilknyt-
tet våpen-, tobakk-, alkohol- eller 

pornografiindustrien. Alfred Berg 
Humanfond samarbeider med 
Innovest, et verdensledende 
screeningselskap, om etisk scree-
ning av investeringsuniverset. 
Fondet har også et eget etisk råd 
som legger rammene for nye og 
eksisterende etiske plasserings-
kriterier.

NAAF ønsker å takke alle an-
delseiere som har valgt å støtte 
forbundet gjennom denne 
spareordningen.
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Pølsa nådde målet

Humanfond gir penger til ideelle organisasjoner

Alle kan melde om bivirkninger Pollenfritt  
på Beito

Øystein ”Pølsa” Pettersen ble 
kastet inn på laget i sprintstafet-
ten i OL i Vancouver da Ola Vigen 
Hattestad var usikker på formen. 
26-åringen fra Groduddalen har 
astma, men takket for tilliten ved 
å vinne OL-gull sammen med 
Petter Northug. I det han fikk 
medaljen rundt halsen var et 
stort mål nådd.

AstmaAllergi skrev om Pet-
tersen i desember 2007 da han 
så vidt hadde slått gjennom som 
skiløper (se faksimile). I dette 
intervjuet forteller han at han 
har veldig lyst til å bli den neste 
oslogutten som tar VM- eller 
OL-gull etter Ivar Formo. Nå er 
drømmen oppfylt.

Men det var aldri noen 
selvfølge at han skulle bli en 

stor idrettsmann. Med astma 
fra fødselen, ikke bare anstren-
gelsesastma som en del andre 
toppidrettsutøvere pådrar seg, 
kunne det lett gått en annen vei. 

– Jeg var heldig som hadde 
foreldre som aldri ba meg være 
forsiktig og jeg ble fryktelig glad 
i å trene og bevege meg. Astma 
må ikke bli en unnskyldning, 
foreldre og gymlærere må ikke 
dempe aktivitetstrangen, sa 
Pettersen til AstmaAllergi den 
gangen. 

Det hender fortsatt han 
merker sykdommen, enten det 
er resultat av tørr luft i vindtun-
neler, mye kald luft i sporet eller 
annet, men når det røyner på 
tar han pauser og trener lettere 
en periode og så er han tilbake 

i toppform. De senere 
årene har han dessuten 
merket mindre og 
mindre til astmaen. 

I tillegg til eksem, 
sliter Pettersen også 
med melk-, egg- og 
nøtteallergi. –Så det 
blir ikke så mye kake, 
forteller han i NRK.

– Men kebab fra 
Bislett Kebab på 
Linderud går fint!

Og når vi først er 
inne på fast-food får 
vi vel også forklare kallenavnet. 
Pettersen er ikke lang og tynn 
som mange andre skiløpere. 
Han har litt klumpete muskler 
og kraftige bein. En god kamerat 
kalte ham en gang en dårlig 

stappa julepølse i kondomdress. 
Det er snart ti år siden nå, men 
navnet har blitt hengende. Nå er 
han blitt en gullpølse.

Faksimile fra AstmaAllergi  
nr 6, 2007

Fra 1. mars 2010 kan pasienter selv 
melde bivirkninger av medisiner 
til Legemiddelverket. Tidligere har 
bare helsepersonell kunnet melde 
bivirkninger.

Via et meldeskjema på Internett 
kan pasienter melde fra om 
bivirkninger av medisiner som 
er godkjent i Norge. Bivirkninger 
av naturmidler, kosttilskudd og 
kosmetikk må fortsatt meldes via 
helsepersonell. 

Bivirkningsmeldinger fra pasi-
enter vil være et supplement til 

meldeordningen for helseper-
sonell og dermed være en del 
av Legemiddelverkets løpende 
oppfølging av sikkerheten ved 
bruk av medisiner. Ordningen 
er også et tilbud til pasienter 
som ønsker å dele sin erfaring 
om legemiddelbruk med 
myndighetene uavhengig av 
helsepersonell. 

Se www.legemiddelverket.
no/pasientmelding for mer infor-
masjon. Legemiddelverket vil  
informere om ordningen  

gjennom media, samt brosjyrer  
og plakater på apotek og lege-
kontorer.

Fra 12. april til 20. mai kan med-
lemmer i Astma- og Allergifor-
bundet ta inn på Beitostølen og 
slippe unna bjørkepollenseson-
gen i lavlandet. Fra hassel og or 
har man heller ingenting å frykte 
– disse treslagene vokser ikke så 
høyt over havet.

  Fra 23. april til 2. mai legger 
NAAF opp til en egen aktivitetsu-
ke. Se program på www.naaf.no 
(knapp nede til høyre). 
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Hjelp det klør Røykfrie inngangspartier i Fredrikstad
Et nettbasert kurs for sykepleiere, helsesøstre 
og leger for å bedre kompetansen innen 
veiledning og behandling av atopisk eksem. 
Kurset er godkjent med 10 timer av Den Nor-
ske Legeforening som tellende til spesiali-
tetene allmennmedisin, barnesykdommer, 
hudsykdommer og som meritterende til 
klinisk stige i sykepleie med 8 timer. 

I kursperioden vil Thomas G. Schopf, hud-
lege ved UNN, være tilgjengelig via disku-
sjonsforumet i kurset og svare på spørsmål. 
Han vil også gi skriftlig tilbakemelding på 
kasuistikkene.

Kurset er utviklet av Nasjonalt senter 
for samhandling og telemedisin (NST) i 
samarbeid med hud- og barneavdelingen 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN). Astma- og Allergiforbundet (NAAF) 
er oppdragsgiver og prosjekteier. Kurset er 
finansiert av Helse og Rehabilitering.

For påmelding eller informasjon, kontakt 
vibeke.flytkjaer@telemed.no eller thomas.
roger.schopf@telemed.no

Fredrikstad kommune 
tar grep og innfører 
røykfrie inngangspartier 
i alle kommunale bygg i 
kommunen. 

Etter NAAFs kam-
panje våren 2009 for 
røykfrie inngangspartier, 
og nye henvendelser 
i forbindelse med ver-
dens røykfrie dag, har 
de besluttet å innføre 
ordningen med hen-
blikk på tilgjengelighet 
for alle som skal besøke 
kommunes bygg. 

Hvaler kommune har 
også kontaktet NAAF Region Østfold og skal 
nå innføre den samme ordningen. Snakk 
med ledelsen i Region Østfold om hva du 
kan gjøre for å få din kommune til å gjøre 
det samme.

Ordfører i Fredrikstad kommune, Eva Kristin 
Andersen, synes ordningen er en positiv sak for 
kommunen.
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I mars ble det bekjentgjort at NAAF har inngått samarbeid med Norges 
største entreprenør, Veidekke. Et samarbeid som har blitt lagt merke til i 
mange kretser. Leder av stortingets Helse- og omsorgskomité, Bent Høie 
(H) er blant de som har uttalt seg meget positivt om dette.  Jeg er enig 
med ham at dette samarbeidet er veldig spennende. Særlig fordi det er en 
litt uvanlig sammensetning og bringer sammen fagpersoner fra miljøer 
som kan ha gjensidig interesse av samarbeid.

NAAF lanserte også i høst et samarbeid med Anticimex, det ledende 
firmaet i Norge til å tilby inneklimaundersøkelser av Norske bygg. Dermed 
har vi både samarbeid med aktører som prøver å bygge riktig og de 
som kontrollerer hvis noe er feil i byggets levetid. Et ytterligere eksempel 
er samarbeidet med Scandic om deres nye hotell som åpner i april på 
Gardermoen. I tillegg til dette næringslivssamarbeidet har NAAF fått tildelt 
flere spennende Helse og Rehabiliterings-prosjekter relatert til inneklima 
og også fått et større kompetanseprosjekt med Husbanken for å arbeide 
systematisk med Universell utforming.

Disse samarbeidsprosjektene og tildelingene er mulige fordi NAAF sys-
tematisk de siste årene har arbeidet med å ruste opp kompetansen på te-
maet. Sekretariatet besitter i dag fagfolk blant annet med doktorgrader og 
kan nå tilby tung, faglig rådgivning til næringsliv og myndigheter. Og når 
vi kombinerer dette med vår solide helsekompetanse og kunnskap om 
brukernes behov, får vi ett unikt utgangspunkt for å være gode rådgivere 
på riktige valg i bygninger, både under oppføringsfasen og driftsfasen.

Et annet element er at NAAF jo representerer de som blir syke eller mer 
syke dersom bygget ikke er godt. Det vil si at vi har rett til å stille krav. Og 
hvis vi sier at noe er godt nok, eller gode løsninger, så gir det trygghet for 
våre samarbeidspartnere.

Bare rosenrødt? Selvsagt ikke. Selv om vi arbeider med aktører som 
så gjerne vil gjøre alt optimalt i forhold til våre grupper så må av og til 
avveininger gjøres. Men det viser seg veldig ofte at kunnskap på riktig tid 
og sted er det viktigste, ekstra kostnader ved andre valg er ikke det største 
problemet. Men nye produkter trengs. 

Denne utviklingen med næringslivssamarbeid er gunstig på veldig 
mange måter for NAAF, ikke minst ved at vi kan nyttiggjøre den økte kom-
petansen i hele organisasjonen i årene som kommer. Tenk hvordan dette 
kan være til hjelp for våre brukerrepre-
sentanter i råd og utvalg etter hvert! 
NAAF gjør Norge friskere!
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Generalsekretærens

HJØrne

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF

Spennende samarbeid  
for bedre inneklima

NYHET!

Sens er utviklet i samarbeid med:

NYTT FARGEKART

IN
SPIRERT AV FARGEGLEDE

Sens er perfekt for deg som skal 

pusse opp der det bor foreldre og 

barn. Det er fordi Sens er en interiør-

maling uten skadelig avdamping.  

I tillegg er Sens helt fri for løsemidler 

og den avgir ingen ubehagelig 

malingslukt. Slik kan du male uten  

å bekymre deg for å sjenere verken 

deg selv eller andre.

www.jotun.no/sens



40 ASTMAALLERGI 2 2009

i n n e k l i m a

Det nære miljøet, inneklimaet, er helt avgjø-
rende for sunnhet og trivsel. Dette gjelder 
spesielt våre grupper, men også for folk flest. 
Astma- og Allergiforbundet merker at flere 
og flere i dette landet setter inneklima på 
dagsorden, både som ledd i høynet miljø-
bevissthet, men også fordi helse er viktig for 
alle grupper i samfunnet. 

NAAF har unik kompetanse på det som et-
ter hvert fremstår som viktig helsekunnskap 
med relevans for alle. Forbundet besitter 
betydelig ekspertise på inneklimafeltet og er 
ansett som ledende på områder hvor inne-
klima vurderes opp mot helsekonsekvenser. 

 Veidekke er Norges største entreprenør 
og eiendomsutvikler. Virksomheten omfatter 
blant annet nybygg av boliger, næringsbygg, 
skoler og andre offentlige bygg, byggforny-
else og anleggsprosjekter samt utvikling av 
bolig- og næringsbygg for private og offent-
lige kunder.

– Ved å samarbeide med NAAF får vi de 
beste forutsetninger for å kunne bygge 
og tilby boliger med godt inneklima, sier 
administrerende direktør Dag Andresen i 
Veidekke Entreprenør.  – Ved å implemen-
tere de mange små grep som NAAF vet er 
avgjørende for godt inneklima og på et tidlig 
tidspunkt legge dem inn i Veidekkes byg-
geprosess, oppnår vi en samlet effekt som 
utgjør en reel forskjell for brukerne av våre 
bygg. Og dette er en kompetanse vi også 
vil kunne tilby til kunder vi bygger kom-
mersielle bygg for. Eksempler her kan være 
kontorbygg, skoler, barnehager og sykehjem, 
legger Andresen til. 

 Dessuten ser man også for seg nyska-
pende tanker og helt nye løsninger når man 
deler kunnskap og erfaring på denne måten.  

NAAF og Veidekke bygger fremtidens boliger
Det er med stolthet vi nå kan 
presentere forbundets nye 
samarbeidsavtale med Vei-
dekke om å bygge boliger 
med godt inneklima.

Generalsekretær i NAAF, Geir Endregard, og prosjektutvikler hos Veidekke, Elin H. Johansen, konstaterer 
at samarbeidet allerede bærer frukter på Årvollbrinken

– Nye sammenstillinger av tunge aktører 
er fremtiden og tilfører arbeidet vårt en ny 
dimensjon. Implementert på den riktige må-
ten og til riktig tid er ikke fokus på inneklima 
et fordyrende og kompliserende element for 
byggebransjen, men et avgjørende konkur-
ransefortrinn som kommer sluttbrukeren til 
gode. Vårt faglige samarbeid med Veidekke 
er således en trippel vinnersituasjon. For 
forbundet, for Veidekke og ikke minst for 
menneskene hvis hjem vi skaper, sier gene-
ralsekretær Geir Endregard i NAAF.

 Også helsepolitisk vekker avtalen inter-
esse. Leder av Stortingets Helse- og Om-
sorgskomité, Bent Høie, synes samarbeidet 
mellom organisasjon og privat bedrift er 
veldig spennende. 

– Inneklima er av vesentlig betydning for 
folkehelsen. At noen går foran og baner vei 
på dette området er veldig bra. Vi hadde 
stort fokus på retningslinjer for inneklima 
under utarbeidelsen av den nye boligloven. 
At det private i samarbeid med en ideell 
organisasjon løfter dette et skritt videre er et 

Det faglige samarbeidet omfatter grep som: 

l  Gjennomtenkte ventilasjonsløsninger (med tanke på funksjon og vedlikehold) 
l  Minst mulig avgasser/emisjoner fra overflatebehandling  
l  Fokus på enkelt vedlikehold og rengjøring 
l  Oppvarmingsløsninger som er gunstige for inneklimaet 
l  Valg av materialer som inneholder/avgir færre farlige stoffer 
l  Allergivennlig beplantning på uteområder 

eksempel til efterfølgelse.  På Årvollbrinken 
i Oslo er Veidekke Eiendom allerede i gang 
med bygging av boliger med NAAFs kom-
petanse og ekspertise. Dette er det første 
samarbeidsprosjektet og viser at samarbei-
det fungerer i praksis. 

– I prosjektet har vi allerede tatt enkelte 
grep utover det som påkreves av myndig-
hetene. Til kundens beste setter vi enda 
høyere standarder til inneklima og er stolte 
av å kunne tilby trygghet og helse på et nivå 
som tidligere ikke har vært tilgjengelig, sier 
prosjektutvikler Elin Hoff Johansen i Veidekke 
Eiendom. n 

Fakta om det faglige samarbeidet
l Faglig opplæring: Kursing, opplæring  
 og foredrag for Veidekkes ansatte og   
 samarbeidspartnere om inneklima  
 og helserelaterte temaer.
l Faglig rådgivning: Etter behov i  
 forbindelse med utfordringer innen 
 inneklima og helserelaterte  
 problemstillinger gjennom møter,  
 e-post eller telefonkontakt.
l Produksjon av faktainformasjon:  
 Om inneklima og helserelaterte   
 problemstillinger for distribusjon  
 mot sluttbrukere via nettløsninger  
 eller skriftlig informasjonsmateriell. 
l Byggeprosjekter: Minst tre stykker  
 hvert år. 
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Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om
matallergi og bedre situasjonen for mennesker

som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle
tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.
Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

Sigvald Bergesen D.Y. og Hustru
Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Inter Revisjon
Gjøvik AS
2815 GJØVIK

Tlf. 61 18 90 90

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

ProsjektPartner
Bodø AS
8006 BODØ

Tlf. 75 55 13 00

Finn og Albert
Egeland A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

H T L Elektro A/S
 6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 66 00

Getek AS
7550 HOMMELVIK

Tlf. 73 98 02 00

Alfa Allergi- og
Lungesenter

0254 OSLO
Tlf. 24 11 08 90

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

1408 KROKSTAD   -   Tlf. 64 86 31 03

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Astma og allergisenteret AS
Dr Jostein Rostrup

4611  Kristiansand
Tlf 380 95 705

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

2712 BRANDBU
Tlf. 61 31 35 00

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Ing. H. Asmyhr A.S
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

Friis
Arkitekter AS

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 00 00

Inter Revisjon Moss AS
Hovedkontor i Moss: Halløkka 4, Pb 5, 1501 Moss.

Tlf.:6920 4500  Fax:6920 4501
E-mail:moss@interrevisjon.no

Foruten ordinær revisjon tilbyr vi bl.a. følgende tjenester:
Generell økonomistyring

- Vurdering av finansiering
- Generasjonsskifte - Konkursboer

- Verdivurderinger
- Skatt- og avgiftsplanlegging

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

Åndheim Kulde AS
Nytt kjølerom! Kjølerom med kapasitet tilpasset ditt behov.

2670 OTTA    -    Tlf. 61 23 59 00
Kjøle og fryseanlegg - Aircondition - Varmepumper

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2050 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

Rommen Autoskade
Åge N. Gundersen

0978 OSLO
Tlf. 22 10 99 00

Solør Videregående Skole
Sundmoen 25, 2271 FLISA

Tlf. 62 95 53 10

Glåmdal Sjukepleie & Bandage AS
2211 KONGSVINGER   -   Tlf. 62 81 97 90

Spesialforretning helseutstyr
E-mail: info@glamdalsjukepleie.no

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

Kong Ringsg 16, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Hedmark
Transportarbeiderforening

2326 HAMAR   -   Tlf. 62 54 09 79

Klinikk for allergi og
lungesykdommer

0855 OSLO   -   Tlf. 22 02 68 10

Serimaster AS
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Reime Agri AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

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

Lid
Jarnindustri A/S

 5600 NORHEIMSUND
Tlf. 56 55 38 00

Treschow-Fritzøe AS
3264 LARVIK

Tlf. 33 12 11 00

Gol
Grafiske A/S

3550 GOL
Tlf. 32 07 43 65

Steenberg Bedriftsrådgivning AS
Gl Riksv 333, 3055 KORKSTADELVA

Tlf. 928 37 440

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Hunndalen
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

Nordenfjeldske
Børstefabrikk AS

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

AdCo Partner AS
Åslyv 15, 3107 SEM

Tlf. 33 33 30 99

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

The Chimney
Pot Oslo AS

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70

Cinderella Sko
Storg. 1

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 20 13

Klippoteket
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

7374 RØROS
Tlf. 951 46 246

Tonstad
Bakeri AS

4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Heyerdahl
Turbilservice
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 26 51 50

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 90 00

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

ANONYM
STØTTE

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 05 53 00

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

... for et bedre inneklima

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
www.ballangen.kommune,.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Marker
kommune

- Psykisk Helse - Kontoret/Dagsenter
www.marker.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
 www.fedje.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

www.jevnaker.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

Eigersund
kommune

Psykisk Helsetjeneste
 www.eigersund.kommune.no

Arendal
kommune

avd. Mestring- og rehabilitering
www.arenda.kommune.no

Etne
kommune

www.etne.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Ørsta
kommune

www.orsta.kommune.no

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Fana Stål AS
5258 BLOMSTERDALEN

Tlf. 55 91 81 81

Shipping
Publication AS

3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 80

1470 LØRENSKOG
Tlf. 67 12 12 11

eiker vekst as
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80

Sæterdals
Frisørsalong

1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 76 76

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 20 63

Byggmester
Tom L. Hansen

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Janki
Transport AS

3140 BORGHEIM
Tlf. 33 39 92 84

Mobil 951 99 446

Tlf. 32 10 30 00
www.viken.skog.no

Optikeren
4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Optimera AS
Monter Vest
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Luster
Rekneskapslag

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 27 70

Haugerød
& Nilsen A/S

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

1530 MOSS - Tlf. 69 25 14 68 www.nordnorsk-pensjonistskole.no

Sparebankbygget
2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 91 40
firmapost@grueregnskap.no

www.grue-regnskapsservice.no

ANONYM
STØTTE
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Tlf. 71 24 59 90
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ANONYM
STØTTE
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Rekkehus i Loma dos i Arguineguin på Gran Canaria til salgs. Selges av astmatiker/aller-
giker som etter 10 år på Gran Canaria er så frisk at hun kan flytte til Norge. Egner seg til 
familie. Godt vedlikeholdt. Bygget i 2001. Totalt ca 151 kvm over 3 plan og tomten er på 
181 kvm. Bra solforhold, sol fra morgen til kveld. Havutsikt fra stue, soverom og terrasse-
ne. 2.etg: 2 soverom og bad; 1.etg: stue, kjøkken og utekjøkken med ca 75 kvm terrasse; 
u.ets.: Stor stue og soverom, bad og 25 kvm terrasse og egen inngang. Prisantydning ca 
NOK 2 900 000. Selges møblert med piano, gjennom Eiendomsmegler1.

For info: Tove Selsø, tlf 67 41 07 04 / +34 626 740 313  
eller e-post: tove.selso@gmail.com

Rekkehus på Gran Canaria til salgs

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om
matallergi og bedre situasjonen for mennesker

som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle
tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.
Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

Sigvald Bergesen D.Y. og Hustru
Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Inter Revisjon
Gjøvik AS
2815 GJØVIK

Tlf. 61 18 90 90

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

ProsjektPartner
Bodø AS
8006 BODØ

Tlf. 75 55 13 00

Finn og Albert
Egeland A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

H T L Elektro A/S
 6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 66 00

Getek AS
7550 HOMMELVIK

Tlf. 73 98 02 00

Alfa Allergi- og
Lungesenter

0254 OSLO
Tlf. 24 11 08 90

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

1408 KROKSTAD   -   Tlf. 64 86 31 03

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Astma og allergisenteret AS
Dr Jostein Rostrup

4611  Kristiansand
Tlf 380 95 705

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

2712 BRANDBU
Tlf. 61 31 35 00

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Ing. H. Asmyhr A.S
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

Friis
Arkitekter AS

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 00 00

Inter Revisjon Moss AS
Hovedkontor i Moss: Halløkka 4, Pb 5, 1501 Moss.

Tlf.:6920 4500  Fax:6920 4501
E-mail:moss@interrevisjon.no

Foruten ordinær revisjon tilbyr vi bl.a. følgende tjenester:
Generell økonomistyring

- Vurdering av finansiering
- Generasjonsskifte - Konkursboer

- Verdivurderinger
- Skatt- og avgiftsplanlegging

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

Åndheim Kulde AS
Nytt kjølerom! Kjølerom med kapasitet tilpasset ditt behov.

2670 OTTA    -    Tlf. 61 23 59 00
Kjøle og fryseanlegg - Aircondition - Varmepumper

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2050 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

Rommen Autoskade
Åge N. Gundersen

0978 OSLO
Tlf. 22 10 99 00

Solør Videregående Skole
Sundmoen 25, 2271 FLISA

Tlf. 62 95 53 10

Glåmdal Sjukepleie & Bandage AS
2211 KONGSVINGER   -   Tlf. 62 81 97 90

Spesialforretning helseutstyr
E-mail: info@glamdalsjukepleie.no

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

Kong Ringsg 16, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Hedmark
Transportarbeiderforening

2326 HAMAR   -   Tlf. 62 54 09 79

Klinikk for allergi og
lungesykdommer

0855 OSLO   -   Tlf. 22 02 68 10

Serimaster AS
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Reime Agri AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

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

Lid
Jarnindustri A/S

 5600 NORHEIMSUND
Tlf. 56 55 38 00

Treschow-Fritzøe AS
3264 LARVIK

Tlf. 33 12 11 00

Gol
Grafiske A/S

3550 GOL
Tlf. 32 07 43 65

Steenberg Bedriftsrådgivning AS
Gl Riksv 333, 3055 KORKSTADELVA

Tlf. 928 37 440

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Hunndalen
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

Nordenfjeldske
Børstefabrikk AS

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

AdCo Partner AS
Åslyv 15, 3107 SEM

Tlf. 33 33 30 99

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

The Chimney
Pot Oslo AS

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70

Cinderella Sko
Storg. 1

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 20 13

Klippoteket
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

7374 RØROS
Tlf. 951 46 246

Tonstad
Bakeri AS

4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Heyerdahl
Turbilservice
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 26 51 50

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 90 00

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

ANONYM
STØTTE

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 05 53 00

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

... for et bedre inneklima

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
www.ballangen.kommune,.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Marker
kommune

- Psykisk Helse - Kontoret/Dagsenter
www.marker.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
 www.fedje.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

www.jevnaker.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

Eigersund
kommune

Psykisk Helsetjeneste
 www.eigersund.kommune.no

Arendal
kommune

avd. Mestring- og rehabilitering
www.arenda.kommune.no

Etne
kommune

www.etne.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Ørsta
kommune

www.orsta.kommune.no
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ANONYM
STØTTE
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www.arenda.kommune.no

Etne
kommune

www.etne.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Ørsta
kommune

www.orsta.kommune.no

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Fana Stål AS
5258 BLOMSTERDALEN

Tlf. 55 91 81 81

Shipping
Publication AS

3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 80

1470 LØRENSKOG
Tlf. 67 12 12 11

eiker vekst as
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80

Sæterdals
Frisørsalong

1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 76 76

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 20 63

Byggmester
Tom L. Hansen

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Janki
Transport AS

3140 BORGHEIM
Tlf. 33 39 92 84

Mobil 951 99 446

Tlf. 32 10 30 00
www.viken.skog.no

Optikeren
4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Optimera AS
Monter Vest
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Luster
Rekneskapslag

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 27 70

Haugerød
& Nilsen A/S

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

1530 MOSS - Tlf. 69 25 14 68 www.nordnorsk-pensjonistskole.no

Sparebankbygget
2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 91 40
firmapost@grueregnskap.no

www.grue-regnskapsservice.no

ANONYM
STØTTE

Vi finner deg ikke
Har du husket å melde adresseforandring til NAAF?  
Vi får så mange blader i retur med ”adressat ukjent”.  
Er det lenge siden du har hørt fra oss kan dette være forklaringen!  
Sporing av nye adresser er kostbart og svært tidkrevende. Kan du hjelpe oss? 
 
medlem@naaf.no eller tlf. 23 35 35 35. Tusen takk for hjelpen. ???
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Hei alle NAAFere

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

Støtt vår sak  
– ditt bidrag teller!

Forskningsfondet for Astma og Allergi  
takker Sissel Myhrvold hjerteligst for gaven

Forskningsfondet for Astma og Allergi 
takker Tønsberg og omegn AAF hjerteligst 

for gaven

Du kan også gi din støtte med en gave til 
Forskningsfondet for Astma og Allergi.  

Det kan kreves skattefradrag for tilskudd  
til forskning. Da må personnummer  

oppgis slik at vi kan melde inn til  
skattemyndighetene. 

Giro/ nettoverføring merket  
”Gave til NAAFs forskningsfond” til:   

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 2603 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

Kontonummer: 1503.01.80280

Våren er på vei, småfuglene kvitrer, blomstene 
spirer og pollenet ligger snart over oss som en 
tung sky. Vakker og plagsom årstid. Som alltid er 
det viktig å ligge i forkant, også når det gjelder 
riktig medisinering samt det å beskytte seg best 
mulig slik at plagene blir minimalisert. Følg med 
på pollenvarslingen og ta forhåndsregler. Her kan 
du følge de daglige varslingene:  www.pollenvars-
lingen.no

Piggdekk er en stor miljøsynder i byer og 
tettsteder, dette fordi de skaper store mengder 
svevestøv. Jeg oppfordrer alle til å legge om til 
sommerdekk så snart det lar seg gjøre. 

Årsmøtene er gjennomført, noen har takket for 
seg og noen har kommet til. Jeg vil få benytte 
anledningen til å takke de som gjennom året har 
gitt av sin fritid til beste for NAAF, samt få ønske 
nye tillitsvalgte velkommen. Jeg gleder meg til å 
jobbe sammen med dere i 2010.

I tillegg trenger vi frivillige til å betjene stands 
og lignende, har du litt tid til overs og har lyst til 
å bidra til en god sak, meld deg til din lokalfore-
ning/storlag.

Nye måter å kommunisere med mennesker 

og mellom mennesker er også nye muligheter til 
medlemsverving. NAAF har etablert seg på Fa-
cebook, her treffer vi folk på en, for oss, ny arena. 
Jeg oppfordrer alle som har mulighet til det å ta i 
bruk disse fantastiske mediene. Husk å besøke oss 
på Facebook, vi har fått over 1 000 tilhengere her i 
løpet av kort tid. 

Årets kampanje ”Fersking” er i gang, besøk 
oss på www.naaf.no/fersking i dag. Her finner 
du relevant informasjon som gjelder dine barn, 
barnebarn eller hjelp til noen du kjenner. 

Bruk også www.naaf.no til å tilegne deg kunn-
skap, viten er aldri bortkastet. Bruk din kunnskap 
til beste for NAAF og for ditt nærmiljø.

En riktig god vår ønskes dere alle!

Jeg sender min hjerteligste takk til Forbun-
det, samt til alle fra det ganske land, som 
var med på Grand Hotel søndag 24. januar, 
i forbindelse med at jeg mottok Kongens 
Fortjenstmedalje i sølv. Det var en stor 
opplevelse for meg! 
  
En spesiell hilsen og takk til journalistene 
og fotografene som var til stede, og som 
laget fine reportasjer, både i lokalavisen 
Akers Avis Groruddalen og i vårt eget 
AstmaAllergi. 
  
Atter en stor takk til dere alle, jeg ønsker 
dere lykke til med det videre arbeid for 
astmasaken. 
 

Vennlig hilsen 
Alfred Simonsen 

TAKK!

Anbefalt av

Vorwerk Tiger var vår store 
salgssuksess i 90-årene.  

Den satte nye standarder  
for støvsugere og brakte 

enorm annerkjennelse  
for Vorwerk. Nå er  

den tilbake i sterkt  
modifisert utgave.

 Unikt støvopptak
 Unik filtrering
 Lav vekt
 Lang levetid

 Se den!
 Prøv den!
 Opplev forskjellen

    hjemme!

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

Telefon: 331 35 777
TRIMAKK ANS  Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

SUKSESSEN
ER TILBAKE!

Stipend fra Nini og Arne Durbans Astmafond
Elever ved Den Norske Skole, Gran Canaria, skoleåret 2010/2011 kan søke om 
stipend. Det forutsettes at eleven har astma og er medlem av  
Norges Astma- og Allergiforbund. 
Søknadsskjema er å finne på NAAFs nettsider www.naaf.no eller  
fåes ved henvendelse til NAAFs sekretariat, tlf 23 35 35 35.

Søknadsfrist: 31. mai 2010 

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



Forts. side 23

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Å tenke på for gravide med astma:

NAAFUs Landskonferanse

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

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

Relansert 2010!

EN NYFØDT BABYS HUD ER FEM GANGER TYNNERE ENN DIN.
FOR L I V ET S  S MÅ  UNDER 

EN NYFØDT BABYS HUD ER FEM GANGER TYNNERE ENN DIN.
FOR L I V ET S  S MÅ  UNDER 

EN NYFØDT BABYS HUD ER FEM GANGER TYNNERE ENN DIN.
FOR L I V ET S  S MÅ  UNDER 

I Natusans sortiment finner du produkter som er 
garantert milde og spesielt utviklet for å pleie og 
beskytte ømtålig spedbarnshud –produkter laget 
på bakgrunn av 60 års erfaring med hudpleie for  
de aller minste.

Anbefalt av

FOR LIVETS  
SMÅ UNDER

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

I februar avholdt NAAFU landskonferansen og til 
stor glede for organisasjonen møtte det opp ett 
rekordhøyt antall deltakere fra hele landet.

Det ble også avholdt ett aktivitet- og treningskurs i forbindelse 
med konferansen som egentlig var fjorårets konferanse, men blitt 
forflyttet fra i høst grunnet svineinfluensapandemien. Selve Lands-
konferansen ble avholdt søndag 14. februar og foregikk på Stav 
Hotell utenfor Trondheim og det uten de altfor store kontroverser 
og med en generell konsensus. Nytt styre ble valgt og det påtrop-
pende styret takker sine forgjengerere for jobben de har gjort.  

Selv om perioden til neste Landskonferanse er kort, og det 
nyvalgte styret vil sitte i en kortere periode enn vanlig, setter 
NAAFU-styret i gang med sitt arbeid umiddelbart. 

– NAAFU skal bli en aktiv samfunnsdebattant og vi skal også 
sette dagsorden når det kommer saker som berører våre interes-
seområder, sier nyvalgt leder Ken Andre Megård.  Kampanjearbeid 
blir i 2010 viktig for NAAFU og arbeidet med inneklima i skolen, 
gjennom NOK er NOK-kampanjen vil forsette.  I tillegg ønsker 
NAAFU å samarbeide med andre enheter i NAAF og ta tak i saker 
som berører våre medlemmer og jobbe ufortrødent videre mot 
et friskere Norge.

(f.v.) Ken Andre Megård (nyvalgt leder, 27 år), Monika Buås-Hansen (vara, 17 år), 
Anne Kathrine Wexels Wold (styremedlem 27, år), Linn Kristine Skarå (styremed-
lem, 27 år) og Kine Madeleine Kokkin (vara, 16 år). Martine Teigen (18 år) ble 
valgt til nestleder var ikke tilstede da bildet ble tatt – men se side 18.



REGION FINNMARK
Tlf: 41 69 77 82 
Kontortid: Ingen kontortid 
Regionssekretær: Ingen ansatt for
tiden. Kontakt leder Nina Danielsen. 

REGION TROMS
Tlf: 906 29 506
Kontortid: Ingen kontortid
Regionssekretær: Ingen ansatt for tiden, 
kontakt leder Anita Hakvåg

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

    E-post: oslo@naaf.no 

Gjør noen glade

Solveig Pleym Øien står på for NAAF. Her i 
forbindelse med informasjon om burot. Foto: 
Lisbeth Andersen, Romerikes Blad

Gjennom NAAF-Honnøren kan du som medlem 
fortsatt gi ros til en du synes har gjort en innsats 
for forbundet eller deg som medlem. Stort eller 
smått, alle liker å bli husket.

Vi har opprettet en side på www.naaf.no (knapp nede til høyre). Her fyller 
du enkelt inn informasjon om hvem du vil gjøre stas på. Påskjønnelsen kan 
være fra deg som person eller fra et helt lag eller region og kan gå til et 
enkeltmenneske eller en gruppe eller foretak. Bruk denne muligheten til å 
takke, det er helt gratis. Om du ikke vil bruke internett, kan du sende oss et 
kort eller et brev.

Følgende har fått honnør så langt: Tordis Bruserud, Else Nilsen, Bjørg 
Simonsen, Kjell Aas, Aage Hegge Hansen, Arne Heimdal, Staben på Grand 
Hotell, Blomstersenteret i Homansbyen, Finn Schøll, Jan Helgesen, Vår Stau-
de, Solveig Pleym Øien, Solveig Dillerud, Kirsti Havnås, Ann-Lise Sund, Marit 
Olaussen, Dagfinn Høybråten, Helene Vestengen, Mariann Karoliussen.

Gratulerer til dem, men det finnes da garantert flere som fortjener litt 
oppmerksomhet?

Solveig Pleym Øien mottok NAAF-Honnør for sitt engasjement og utret-
telige arbeid for NAAF. I begrunnelsen sto det: Solveig har vært veldig aktiv 
ovenfor kommunene ifb. med inneklima i skoler og barnehager, halm- og 
bråtebrenning, kreve klorfritt folkebad og mye, mye mer. Hun har hatt 
mange verv innen organisasjonen, og fortjener en kjempehonnør!
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Vi vet at mye kan gå galt, derfor dekker våre boligforsikringer usedvanlig mye. Velger du Superforsikring 
på bolig er du sikret bred dekning. Skulle det skje noe med boligen din som ditt forrige forsikringsselskap 
dekket, kan du være trygg på at du får dekket det samme hos oss. Garantien gjelder i 2 år. 

Som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne forsikringen. Medlemskapet gir deg også 8 % rabatt 
på forsikring av innbo, privatbil, fritidsbåt, hytte og feriebolig i utlandet. Husk å oppgi avtalenr. 639.

Les mer på www.if.no eller ring oss på 02400

K
ITC

H
EN

  Foto: Petrus O
lsson 7840_0



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

REGION MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 70 15 47 01
Kontortid: Man kl. 9-15  

    tirs og tors kl. 9-12  fre kl. 12-15  
Regionssekretær: Monica Dalseth 

    E-post: region.moreogromsdal@naaf.no 

NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26, 
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte finner 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

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

 E-post: Drammaaf@start.no

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken 

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man, tirs. kl. 8-15.30.  

    Annenhver ons. 8-12/15.30
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen 

    E-post: anne-kari@naaf.no 

REGION NORDLAND
Tlf: 75 58 25 50
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen 

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Grasrotandelen: Region Hedmark org.
nr: 984 040 490. Ringsaker AAF org.nr: 
993 851 914. Hamar og omegn AAF org.
nr: 885 585 132. Elverum og omegn org.
nr: 993 851 965. Glåmdal AAF org.nr: 
984 114 559.

Regionsekretær og tillitsvalgte fra 
lokallag skal ha informasjonsstands på 
forskjellige apotek. Sted og dato blir 
annonsert i lokalavisene.

Elverum og omegn AAF
NAAF er 50 år og dette vil vi ferie. Vi 
inviterer til bowling med mat og drikke 
10. april kl. 12–15 på Bowling 1 på bryg-
geriet i Elverum. Tilbudet er for barn og 
unge som er medlemmer. Påmelding 
innen 8. april til Turid K. Rye, tlf: 62 41 27 
11 / 41 32 85 11 eller Bente A. Solbak-
ken, tlf: 62 41 55 93 / 97 12 38 99. Meld 
fra om eventuelle allergier.

Glåmdal AAF
Kontortid på Brukerkontoret på Sykehu-
set Innlandet, Kongsvinger, 8. april,  
6. mai og 3. juni. 

I begynnelsen av mai inviteres alle 
medlemmer til Oslotur med besøk på 
Operaen og Oscars Hall. 

Vi vil stå på stand på Kongssenteret, 
Kongsvinger og på Eidskog. For mer 
informasjon, kontakt styret.

Kontakt vårt egionskontor for å samtale 
med likemenn innen eksem, allergi, 
astma og kols.

Grasrotandelen, org.nr: 971 57 6634

30 års jubileum for Region Nordland 
markeres i mars og oktober. Ferskingkam-
panjen gjennomføres hele året ved ulike 
arrangementer. 

Aktiv med Astma Tour, et samarbeid med 
NAAF sentralt og Astra Zeneca, går av sta-
belen i mai/juni. Astmakontrollstafetten, 
med NAAF sentralt og GSK, blir i august/
september.

Organisasjonskurs 20. og 21. mars for 
tillitsvalgte og ledere. Vi forbereder oss til 
landsmøte, første samling 21. mars.

Barns astma, fysisk  
aktivitet og psykisk helse
Vi ønsker å avholde et åpent møte i Narvik. 
Hva er astma hos barn? Hva skjer i luftveiene 
ved astma, hvordan oppstår betennelsen, 
hva blir man tett av, forvarsel ved astma, 
tegn på pustebesvær, å leve med astma, 
viktig med fysisk aktivitet, temperatur, når 
bør medisin tas og oppvarming.  

Behandlingsreiser 2010 
Morten Jenssens stiftelse har vedtatt å 
sende fem barnefamilier på behandlings-
tur i de tre nordligste fylker. Tilbudet går 
til hele familien. Kontakt regionskontoret. 

Turmarsj for barn og unge
Invitasjon går også i år til alle barn og 
unge i Salten. Hele familien kan gjerne 

47ASTMAALLERGI 2 2010

Se Region Oslo og Akershus

Arendal/ Risør lokallag
Bading i varmtvannsbassenget på Bjor-
bekktunet kl.17–18 fredag i partallsuker. 
Påmelding til Tone Karlsen, tlf: 37 06 
02 40, kun lov med 15 stk. i bassenget. 
Vanngymnastikk med fysioterapeut i 
Risør. Gratis svømming i oppvarmet 
basseng på onsdager kl.18–19.

Kristiansand lokallag
har gratis tid i svømmehallen i byen, 
hver torsdag kl. 19–20. Fysisk aktivitet gir 
mestring og er forebyggende. Møt opp! 

Flekkefjord og Kvinesdal AAF 
har bading i oppvarmet basseng i helse-
huset i Kvinesdal og alle medlemmer er 
hjertelig velkomne tirsdager kl. 18–20. 
Den første timen er for de minste.

Drammen og omegn AAF
Kontakt oss gjerne: Leder Kjell O. 
Halvorsen, tlf: 32 79 04 17 / 92 25 59 28, 
khalv2@online.no, nestleder Grete W. 
Vines, tlf: 32 83 60 53 / 91 58 69 26, eller 
felles e-post: drammaaf@start.no.  
Vi holder til i Tollbugt. 29 A i Drammen. 
Du finner oppdatert informasjon på våre 
lokale sider på www.naaf.no.

Vi har hyggelige kafétreff på Ypsilon Bar 
første lørdag hver måned kl.12. Vår kose-
lige og allergivennlige hytte på Blefjell 
Hyttegrend er til leie for medlemmer. For 
leie, kontakt Normann Tveten, tlf: 31 10 
44 94 / 93 26 41 25. 

Kari Jaquesson
NTF Drammen og omegn, Revmatiker-
foreningen, Diabetesforeningen Lier og 
LHL Drammen og Lier inviterer til foredrag 
med Kari Jaquesson 15. april kl. 18 på First 
Hotel Drammen. Foredraget starter 18.30 
og er på to ganger 50 minutter. 

Våre likemenn er tilgjengelige for samtale: 
Astma, Grete Wang Vines, tlf: 32 83 60 53 / 
91 58 69 26.Kols, Robert Ryghseter,  
tlf: 32 80 09 01 / 90 13 29 39. Astma, 
Wenche Stustad, tlf: 32 85 65 92 / 90 53 64 
68. Yrkessykdom, Svein-Erik Viken,  
tlf: 90 91 26 28.

Grasrotandelen, org.nr: 975 471 675

Det blir årsmøte i NAAF Region Møre og 
Romsdal og i Møre og Romsdal Storlag på 
Hotel Molde 10. og 11. april. I forbindelse 
med årsmøtene blir det også arrangert 
et organisasjonskurs. Alle medlemmer i 
Region Møre og Romsdal er velkomne 
til å delta denne helgen. Ta kontakt med 
regionskontoret for påmelding. 

Vi arrangerer tur til Færøyene 25.–29. juni. 
Denne turen blir arrangert i fellesskap 
med Landsforeningen for Hjerte og 

Lungesyke og Norsk Revmatikerforbund. 
Ta kontakt med regionskontoret for 
påmelding.

27. november til 11. desember blir det 
gruppereise til det norske helsesenter på 
Gran Canaria. Ta kontakt med regionskon-
toret for mer informasjon og påmelding.

Kontakt våre likemenn for samtale
Gunn Torill Vollset, Austefjorden. tlf: 70 05 
00 86 (voksne og barn med astma, allergi)
Oddrun Dale, Volda, tlf: 70 07 66 16 
(voksne og barn med allergi, matvareal-
lergi/intoleranse)
Solveig Giske, Ålesund, tlf: 70 13 17 19 / 
45 03 56 17 (voksne med astma, allergi)
Tove Lyngen, Halsa, tlf: 90 12 05 63 
(voksne og barn med astma, allergi)
Audhild Taftø, Stranda; tlf: 91 82 38 77 
(astma, allergi, foreldrekontakt)
Inger Ludviksen, Sykkylven, tlf: 70 25 12 
49 (voksne med astma, allergi)
Karen Præsttun Helgheim, Sykkylven, tlf: 
70 25 16 77 (voksne med astma)

Vi ønsker å motta deres e-postadresser 
slik at det blir enklere og billigere å holde 
dere oppdatert på hva som skjer i regio-
nen. Send din e-postadresse til region.
moreogromsdal@naaf.no

Vil du hjelpe til når vi har forskjellige 
arrangementer i regionen? Vi blir glade 
for alle henvendelser, om du kan hjelpe 
til med stort eller smått. Vi trenger noen 
som kan stå på stand, selge kioskvarer, 
dele ut brosjyrer med mer. Kontakt regi-
onssekretæren.

Grasrotandelen, org.nr: 974527987

Behandlingsreiser til Gran Canaria 
15.–29. September. Morten Jenssens 
stiftelse har besluttet å støtte fem fami-
lier fra hvert av fylkene Nordland, Troms 
og Finnmark med behandlingsreise til 
Valle Marina på Gran Canaria. Deltakere 
tas ut etter søknad. For mer informasjon 
kontakt regionskontoret snarest.

Astmakurs i Karasjok 7.–8. mai og i 
Finnsnes 28.–29. Mai.

Vi planlegger familiesamlinger og 
kurs for de med astma, eksem og 
matallergi/-intoleranse flere steder i 
Troms og Finnmark i 2010. Følg med på 
hjemmeside www.naaf.no/nord.
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag kl. 19–20. 

Nord-Troms Storlag 
Bassengtrening for barn og ungdom i 
Birtavarre Røde Kors’ nye badeanlegg har 
startet opp igjen.  
  
Porsanger AAF
Vinteråpne trimløyper: Porsvannshøyden 
og Langporsvannshøyden.
Tur til Saariselkä 17.-18. april. For mer 
informasjon og påmelding, ta kontakt 
med Solgunn Hesjevoll, tlf: 48 20 14 07, 
solgunhe@online.no
 
Tromsø og omegn AAF
Polarbadetur 5. juli. Oppmøte kl. 11 ved 
Polarbadet. Påmelding til Roger Dahl, tlf: 
90 65 33 86, rdahl45@gmail.com. Arran-
gementene er gratis for medlemmer. 

Savner du aktivitet/tilbud? Kom gjerne 
med innspill om hva NAAF Region Nord 
kan gjøre for medlemmer i Troms og 
Finnmark. Flere opplysninger på www.
naaf.no/nord.

Vi vet at mye kan gå galt, derfor dekker våre boligforsikringer usedvanlig mye. Velger du Superforsikring 
på bolig er du sikret bred dekning. Skulle det skje noe med boligen din som ditt forrige forsikringsselskap 
dekket, kan du være trygg på at du får dekket det samme hos oss. Garantien gjelder i 2 år. 

Som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne forsikringen. Medlemskapet gir deg også 8 % rabatt 
på forsikring av innbo, privatbil, fritidsbåt, hytte og feriebolig i utlandet. Husk å oppgi avtalenr. 639.

Les mer på www.if.no eller ring oss på 02400
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REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken 

    E-post: region.oppland@naaf.no

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

    E-post: oslo@naaf.no 

REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: (Fra 15. sept.) kl. 10-14 
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
E-post: region.sor.trondelag@naaf.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

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug/
                                     Tove Nymoen 

    E-post: region.vest@naaf.no
REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Karoline Sunde Storflor  

    E-post:region.nord.trondelag@naaf.no 

delta hvis de vil. Ønsket er å oppmuntre 
til økt fysisk aktivitet blant barn og unge, 
samt å vise at aktivitet kan være mor-
somt, skape trivsel og godt samhold. 
To grupper med ulike distanser (5 km 
og 10 km). Vi møtes etter endt marsj til 
sosialt samvær. Prosjektet vil bli gjen-
nomført og annonsert i Salten region 
i samarbeid med Indre Salten AAF v/ 
Sissel Amundsen.
 
Turmarsj for barn og unge II 
For alle barn og unge i Vest-Lofoten, 
invitasjon også til Vågan. Åpen marsj, 
hele familien kan være med. 

Ernæring og kost ved  
ulik intoleranse/ overfølsomhet
Vi skal avholde tre samlinger i fylket 
der en klinisk ernæringsfysiolog vil gi 
undervisning i hvilke matvarer som 
kan gi reaksjoner, hvordan forebygge, 
kostveileding, aktuelle matvarer på mar-
kedet og merking av disse. Samlingene 
planlegges gjennomført i Mo i Rana, 
Bodø og Narvik.

Grasrotandelen, org.nr: 983 146 678 

Vi ønsker å få på plass så mange av 
medlemmenes e-postadresser som mulig 
og oppfordrer derfor alle som har/bruker 
e-post til å sende sin adresse til kontoret: 
region.nord.trondelag@naaf.no eller  
tlf: 74 16 99 86 / 997 31 657. 

Vil du hjelpe til i forbindelse med ulike 
arrangementer? Vi trenger noen til å stå 
på stand, informatørarbeid og å være like-
menn. Ta kontakt, all hjelp er god hjelp.

6. mars ble årsmøtene både i regionen og 
i storlaget i Nord- Trøndelag avholdt. Det 
ble vedtatt at all aktivitet vil gå igjennom 
Nord- Trøndelag Storlag i påvente av den 
nye Region Midt- Norge. Det nye styret i 
Nord- Trøndelag Storlag blir: Leder, Beathe 
Lothe Rørvik. Nestleder, Arne Rones, 
Steinkjer. Kasserer, Bjørnar Strand, Verdal. 
Sekretær, Mona Breding Lersveen, Verdal. 
Styremedlem, Margrete Hervik, Frosta. 
Vara, Liv Løvrød, Levanger og Kirsten  
Flekstad, Steinkjer. Gratulerer og lykke til! 

Grasrotandelen, org.nr: 984 133 863

På vegne av regionslaget og lokallagene 
i Oppland takker vi alle som bidrar til 
arbeidet i fylket. Har du spørsmål eller 
ønsker og komme i kontakt med en like-
mann, kontakt regionskontoret. 

2010 er NAAFs jubileumsår med to 
ferskingbesøk i mars, Ski nye kirkes 
babysanggruppe og Skøyen Menighets 
trilletreff. Informasjon om forebygging 
og behandling av astma, allergi, eksem 
for de ferskeste. Også gir vi pollentips på 
Sandaker Vitusapotek 14. april.

Allergituren, med råd og tips til studenter 
og elever om pollenallergi og rettigheter, 
kommer til oss 3. mai på Høgskolen i Oslo 
(Bislett) og 4. mai på Fredrikkeplassen på 
UiO (Blindern).

Informasjonsforedrag om KOLS, 27. april 
på Årvoll Seniorsenter kl. 11.30.

Verdens Tobakksfrie dag, 31. mai, besøker 
vi barselavdelingene på sykehusene 
Ullevål, Rikshospitalet, Ahus og Bærum. 
Vi deler ut ferskingsmekke og -folder og 
snakker med nybakte foreldre.

Regionen informerer om NAAFs arbeid på 
astmaskoler (Ullevål og Ahus) og eksem-
skole (Rikshospitalet) denne våren. Dette 
er viktig pasientopplæring for foreldre til 
barn med astma og eksem. Trenger du 
opplæring, fortell det til barnets lege.

På vår lokale hjemmeside ligger nå alle 
avtaler og medlemsfordeler regionen og 
de lokale foreningene og storlagene har.
 
Øvre Romerike Storlag
Storlaget holder pollenstand på Jessheim 
storsenter lørdag 8. mai. 
Aksjon mot burot fra 10. juni. Storlaget 
sender ut brev til skoler, barnehager, 
idrettslag og foreninger etter påske og 
oppfordrer flest mulig til å delta. Send 
inn referat og bilder til storlaget og vinn 
premier på kr 4000, 3000 eller 2000. For 
info, kontakt Solveig Pleym Øien, tlf: 41 
69 14 90. Aksjonen blir støttet av Øvre 
Romerike Utvikling.
  
Bading på Gjestad, Jessheim
Lørdager kl. 12–14 (ikke i skolens ferier). 
Tilbudet er for barn og barnefamilier. 
Kun for medlemmer: kr 20 / 10. Husk 
medlemskort. Kontaktinfo, Espen Mørk, 
tlf: 988 18 892

Nedre Romerike Storlag
Rimelig svømmetilbud på Sørum 
Sykehjem hver fredag. Påmelding til 
Mette Bergman, tlf; 21 68 18 45, mette@
bergmanfam.net

Asker/Bærum storlag
Nytt styre, nye muligheter. Foreløpig er 
vi under opplæring!

Follo Storlag
Lokal burotaksjon i Vestby. Lag og 
foreninger oppfordres til å ha en lukedag 
rundt barnehager, skoler og idretts-
anlegg i midten av juni. Kontakt Jan 
Pretorius, tlf: 90 91 81 36. 

Groruddalen AAF
Medlemstur 5. juni. Dagstur med 
buss, båt og bespisning inkludert i 
prisen. Avreise fra Grorud Torg - buss til 
Sandefjord - Colourline til Strømstad. 
Handlemuligheter før middag på Støtvik 
hotell før hjemreise til Grorud igjen. 
Begrenset antall, førstemann til mølla. 
Påmelding til trond.paulsen@getmail.
com.

Grasrotandelen, org.nr: 983 355 765 

Eksemskole for foreldre fredag 16. april 
ved St. Olavs hospital. Kontakt regi-
onkontoret for nærmere informasjon. 
Eksemskole også i juni.

Klatrekveld fredag 23. april kl. 18–20 i 
Utehallen ved Dora i Trondheim. Kr 150 
per familie. Det er ikke nødvendig med 
utstyr eller forkunnskaper, alt ordnes på 
stedet. Hjelp av instruktør. Påmelding til 
regionkontoret.

Lungerehabilitering på Selli Rehabili-
teringssenter i Klæbu fortsetter som 
før. Både nye og oppfriskningsgrupper. 
Brukere fra andre fylker kan også delta.

Samtalekvelder for foreldre med barn 
som har astma, allergi og/eller eksem. 
Foreldregruppe både i Klæbu og Meldal. 
Kontakt regionskontoret for informasjon.

Hvis du har idéer og tips til ting vi kan 
gjøre, kontakt regionskontoret,  
tlf: 72 83 10 04 / 922 87 146 eller region.
sor.trondelag@naaf.no. 
Vi mangler en del e-postadresser til 
våre medlemmer. Hvis du vil dele din 
e-postadresse med oss vil du kunne 
motta informasjon fra oss litt oftere.

Region Vest vil i 2010 ha fokus på fysisk 
aktivitet, medisinbruk og kosthold. For in-
formasjon om likemenn og informatører 
i ditt nærmiljø, kontakt regionskontoret 
eller se liste på vår lokale hjemmeside på 
www.naaf.no.

Voss og Omland AAL 
Bading i Kvam m/fysioterpeut som før. 
Treningsgruppe på Gjernes også, møt 
opp på skolen kl.17. Treningen er en time 
m/fysioterapeut.
Det blir Lungerehabiliteringskurs til 
høsten på Lærings- og mestringssenteret, 
kurset er under planlegging.

Bergen og omegn AAF 
har 50-års jubileum i 2010. Dette marke-
res med forskjellige aktiviteter, følg med 
på www.baaf.no for mer informasjon. 
Vi ønsker alle jenter og damer velkom-
men til Jentegangen 4. mai. 6 km rute 
som de fleste vil klare. Møt ved porten 
på Mulebanen kl.18 til underholdning, 
fellesstart kl. 19. Arrangementet koster kr. 
50 pr. medlem, 130 for ikke-medlemmer. 
Påmelding senest 20. april til Elin Brodahl, 
tlf: 92 61 38 89, e.brodahl@gmail.com.

I forbindelse med årsmøtene vil regions-
sekretæren i samarbeid med frivillige av-
holde informasjonsstand. Vi byr på Spi-
rometrimåling, gode råd og en hyggelig 
prat. Vi oppfordrer alle medlemmer som 
har mulighet til å komme på årsmøte 
for å være med å planlegge lokallagets 
aktiviteter, komme med nyttige innspill 
og inspirere styrenes videre arbeid. 

Grasrotandelen, org.nr: 971 321 725

Vi kommer til Bakkenteigen 27. april 
med Allergituren som informerer 
om pollenallergi og rettigheter ved 
eksamen.

Tur for barnefamilier til Valle Marina 25. 
august – 9. september. Påmelding til 
reiseleder Anita Kolseth Olsen, tlf. 990 
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Grasrotandelen, org.nr: 983 629 288

Ut i naturen er en ny aktivitet vi starter 
i april, for barn og unge m/ foresatte. 
Organiserte aktiviteter; natursti, lett 
orientering mm vil foregå i helgene. 
Henvendelse til kontoret. 

Astmadagen 4. mai har vi stand på Vitus 
Apotek i Porsgrunn og Verdens Tobakks-
frie dag 31. mai markeres med besøk på 
barselavdelingen ved sykehuset Telemark 
HF i Skien. Vi deler ut røykfribodyer og 
ferskingsmekker. 27. og 28. august er vi på 
MerSmak i Skien. Vi søker frivillige til stand. 
Kontakt kontoret for informasjon. 

Familiekurs i Langesund 15.-17. oktober. 
Å leve med en kronisk sykdom – Astma 
og Aktiv med Astma, foredrag ved NAAFs 
fagsjef i inneklima og uteluft, Britt Ann 
Høiskar og ernæringsfysiolog Hanne 
Reiersen ved Sykehuset Telemark HF. 

Som vanlig har vi løpende spennende 
aktiviteter for store og små barn. Meld på 
til kontoret, tlf: 35 52 15 00, region.tele-
mark@naaf.no, eller SMS til 40 29 62 24. 
Les mer på lokale sider på www.naaf.no

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

    E-post: naafvest@online.no 
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REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen 

    E-post: monam@naaf.no

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

    E-post: naafvest@online.no 

43 832, roarol@online.no. Kun få plasser 
igjen. Man bestiller flybilletten selv. 

Ta kontakt med leder Anita Kolseth 
Olsen, tlf: 99 04 38 32 dersom det er 
behov for informasjon i skoler og bar-
nehager. Vi har informatører som kan 
stille opp på foreldre- og ansattemøter.
 
Larvik AAF 
Grasrotandelen, org.nr: 993 190 160. 
Finn Halvorsen ble gjenvalgt som 
leder på årsmøtet 4. februar. Bading på 
Kysthospitalet i varmt vann for voksne 
og barn hver torsdag kl. 18–20. Bare 
møt opp. Medlemmer halv pris, gratis 
for barn. Finn Halvorsen reiser rundt og 
informerer om astma, allergi og eksem 
i barnehager og skoler. Ta kontakt, tlf: 
33 18 42 08.

Sandefjord AAF
Grasrotandelen, org.nr: 984 012 314. 
Sverre Lilloe ble gjenvalgt som leder 
på årsmøtet 15. februar. Treningstilbud 
for medlemmer på Thorøya Helse-
park. Alle dager kl. 6–24. Kr 540 for 
tre måneder, tlf: 33 44 82 05. Bading 
for voksne i varmtvannsbasseng og 
anledning til bruk av vanlig basseng i 
Svømmehallen i Bugården hver tirsdag 
kl. 14.45–16. Påmelding, tlf: 33 47 29 
29. Treningsgruppe for lungesyke 
på Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig 
Eidhamar. Torsdager kl. 10–11, og neste 

gruppe kl. 11–12. Henvendelser til Stig, 
tlf: 97 08 03 91

Tønsberg og omegn AAF
Grasrotandelen, org.nr: 879 559 022. 
Britt Wennerød ble gjenvalgt som leder 
på årsmøtet 12. februar. Treningsgruppe 
for voksne med lungelidelser på Activ 
Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70. 
12. april kl 12.30 møtes vi til lunsj på 
Midtløkken for en hyggelig prat. Tur for 
barn til sommerland i Bø i august.

Horten og omegn AAF 
Grasrotandelen, org.nr: 980 663 728. 
Harald Bregner ble gjenvalgt som leder 
på årsmøtet 16. februar.

Nordre Vestfold AAF
Grasrotandelen, org.nr: 994 545 590. 
Anita Kolseth Olsen ble gjenvalgt som 
leder på årsmøtet 8. februar. Spørsmål/ 
foredrag i barnehager/ skoler, kontakt 
Anita, tlf: 990 43 832.

Grasrotandelen, org.nr: 971 248 025

Sex- og samslivskurs for foreldre med 
kronisk syke barn, 10.–11. april på Rica 

City Hotell i Fredrikstad. Foredrag ved 
sexolog og familieterapeut Thomas 
Johannessen. Fra kr 1 100 – 1 600 
inkludert kurs og helpensjon. Kun for 
medlemmer. Påmelding til Mona L. 
Marthinussen, tlf: 69 31 83 62/ 90 11 58 
91, region.ostfold@naaf.no. Vennligst 
oppi matallergi eller andre eventu-
elle spesielle tiltrettelagt behov ved 
påmelding.

Kurs for foreldre med barn med Eksem 
høsten 2010. Samarbeid mellom NAAF 
Region Østfold, Sykehuset Fredrikstad 
(Østfold). Lærings- og mestringssen-
teret og to foreldre med brukerkom-
petanse på barn og eksem. Kontakt 
regionskontoret for informasjon.

Region Østfold ønsker tilbud for 
medlemmer 15–35 år. Faglige kurs og 
sosiale aktiviteter for å lære mer om 
egen sykdom, og bli kjent med jevnal-
drende med tilsvarende plager. Kontakt 
regionskontoret for informasjon.

Gruppetrening for lungesyke, ved Art 
Norge Klinikken, Helsehuset i Moss. 
Kondisjonstrening – og styrketrening 
pluss undervisning i pusteteknikk. 
Kontakt fysioterapeut Heidi Granøe 
Abantao, tlf: 69 25 00 35 / 92 88 24 15, 
heidi@artklinikken.no 

Region Østfold samarbeider med Øst-

folds idrettskrets, om Aktiv På Dagtid, 
www.idrett.no/ostold. For mer informa-
sjon kontakt idrettskretsen, tlf: 69 35 
49 20 / 90 66 76 39, andre.hansen@
idrettesforbundet.no

Indre Østfold lokallag arrangerer teater-
tur for de yngste. Emil i Lønneberget, 
14. april kl. 18 i Askim kulturhus. Kr 30. 
Påmelding til Leni Isaksen,  
tlf: 95 96 2614.
Bading i Østfoldbadet, 6. juni, kl. 18–21. 
Gratis mat til barna. Kr 50 pr person. 
Påmelding til Kirsti Havnås, tlf: 90 95 77 
80 innen 7. mai.

NAAF Gran Canaria
Valle marina, Det Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2
E-35120 Arguineguin
Gran canaria
E-post:  naaf_gc@hotmail.com
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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?



Huntonit kostemalte panel-
plater type Skygge har et  
klassisk og stilfullt utseende. 
 

Panelplatene samler lite støv og 

er lette å holde rene. Med lekker  

kostemalt over�ate, nye farger og det 

beste kjernematerialet er Huntonit 

panelplaten et valg for fremtiden. 

Panelplatene leveres i 2 pack 

og monteres raskt og enkelt. 

Se utvalget i farger og panelplater  
hos din nærmeste forhandler eller  
på www.byggma.no

Huntonit kostemalt veggplate,
Type: Skygge Farge: Frost 
Vindu: Uldal  

Sannsynligvis verdens reneste 

Huntonit panelplater 

med tre�berkjerne 

er anbefalt av Norges 

Astma- og Allergi-

forbund. Platene gir 

ingen avgassing og inneholder ingen 

kunstige tilsetningsstoffer.

NYHET TIL DIN VEGG



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.
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