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Madeleine Bredal  (27) håper på en regnfull vår  
med lite pollenspredning. Nærmere en million  
nordmenn venter nå på at sesongen skal begynne. 

Mange med astma og allergi må slutte i jobben  
på grunn av sykdommen. På Krokeide videre- 
gående skole i Bergen får de muligheten til  
å bygge en ny karriere.
 

Emilie Olsen (17) har gode erfaringer med  
den ”allergivennlige” hesten Choko.  
Men ekspertene advarer likevel  
allergikere mot å skaffe seg dyr.

Britiske forsøker mener det kan være 
en sammenheng mellom D-vitamin-
mangel og astma, og advarer  
mot overdreven  
bruk av solkrem.
 

Klar for pollen

Ny start på Krokeide
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  er ikke trygge Lite sol = astma?
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(bilde med pil) 
Sona (13) flytter ikke.

(illustrasjonsbilde – med 
pil?)
Trigger allergi16

Innen fire år håper den svenske  
forskeren Hans Grönlund å kunne  
tilby en helt ny type vaksine mot  
katteallergi. Det mest oppsikts- 
vekkende er at vaksinasjonsmetoden 
virker i løpet av kun 2 måneder.

Katteallergi  
kan kureres
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Hvor mange parfymer har du på deg om gangen?

Parfyme kan øke risikoen for allergi. Allikevel fi nner du parfyme i utallige kremer, såper, 
vaskemidler og rengjøringsmidler. Men det er som du vet ikke parfymen som vasker rent, 
gjør huden myk eller pleier babyen din.

Du kan faktisk velge å helt unngå parfyme. Neutral har utviklet en hel serie produkter til 
kroppspleie, vask og baby. De er fulle av gode og virksomme ingredienser som rengjør 
og pleier. Dessuten hjelper de deg og familien din å trygt unngå parfymer og andre 
unødvendige tilsetningsstoffer, som kan øke risikoen for allergi.

Du kan gjøre din egen allergisjekk med det samme. Les mer på www.parfymefrisone.no. 
Der kan du se hvor enkelt du kan utvikle dine egne parfymefrie soner hjemme.

Neutral – holdning til følsom hud

ALLERGI SJEKKET

DE FLESTE AV NEUTRAL’S 
PRODUKTER ER SVANEMERKEDE 
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For Øystein Pettersen fra Groruddalen i Oslo ble dessverre 
årets ski-VM en skuffelse. Han hadde trent hardt og ble tatt 
ut på VM-laget men dessverre så klaffet det ikke. Han greide 
ikke kvalifisere seg til sprinten. Ett års trening og ambisjoner 
skrinlagt i løpet av minutter. Han er ikke den eneste idretts-
utøver som har opplevd dette.

41. plass høres ut som langt bak i leksa, men det er altså 
bare sekunder bak bestemann. Fra før har han et OL-gull 
hjemme i skuffen. Og VM-kongen som stakk hjem med 
kofferten full av gullmedaljer lå også på en førtiende plass 
tidligere i sesongen. Det sier noe om hvor gode alle er i topp-
idretten og hvor få meter og sekunder som skiller mellom de 
som er på pallen og de som kommer i mål lenger bak. 

Du husker kanskje Øystein Pettersen fra et tidligere  
intervju her i AstmaAllergi? Han er en av mange norske  
skiløpere med astma. Ikke den mer ”yrkesskadepregede” 
astmaen som mange eliteskiløpere utvikler som følge av mil 
eller mil hvor de sluker uhorvelige mengder sprengkald  
vinterkulde rett ned i lungene. Nei, Øystein har astma på 
samme måte som mange av leserne våre vil kjenne seg 
igjen i. Eksem, allergier og astma fra barnsben av. ”Nøtter er 
døden”, i følge ham selv. Men foreldre som oppmuntret til 
aktivitet, ikke var redde eller holdt ham tilbake. Han begynte 
aktivt med ski som 10-åring og var 15 da han bestemte seg 
for å bli god. Kallenavnet Pølsa er et godmodig hint til et 
kosthold som tidligere var mindre preget av toppidrettens 
askesetenking – og en kroppsbygning som er noe mindre 
langlemmet og smal enn hos andre kolleger i skisporet.   

Øystein har 97 prosent lungekapasitet dersom astmaen 

slår seg vrang. Og tre prosents ned-
satt lungekapasitet for denne typen 
yrkesutøvere gir store tap på 10 
kilometer. Men det er ikke Petter-
sens fokus eller unnskyldning. Han er 
i det hele tatt lite opptatt av å vise til astma som forklaring på 
hvorfor ting ikke alltid går som han håpet. ”Ser man på astma 
og allergi som en begrensende faktor har man tapt”, har han 
uttalt. Han synes mange foreldre er for forsiktige med barna 
sine når de har astma. Selv ønsker han på sikt å trene og 
motivere barn og ungdom i langrenn. 

Og der har vi stor tro på Pølsa Pettersen; rett frem etter  
nesen, Groruddalens store sønn – uten fakter og dill og 
divanykker. Han var lei seg over prestasjonen i VM og det 
skjønner vi, men ingen dårlig taper. Der var det andre som 
utmerket seg – og verre enda; som dårlig vinner. 

Øystein uttalte raskt etter skuffelsen var døyvet at han 
ville følge kollegene i VM blant tilskuerne. ”Damehopp”, 
fremholdt Pettersen. ”– Det er en idrettsgren som fortjener 
publikums støtte.” Kan man annet enn å la seg begeistre? 

Gull er selvsagt gøy og idrettsutøvere med astma og allergi 
som entrer pallen gjør oss stolte og imponerte. Men en så 
flott fyr som Øystein Pettersen følger vi gjerne videre.  
I skisporet, sekunder foran eller bak, – eller som forbilde  
i andre sammenhenger. Heia Pølsa!
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Hvor mange parfymer har du på deg om gangen?

Parfyme kan øke risikoen for allergi. Allikevel fi nner du parfyme i utallige kremer, såper, 
vaskemidler og rengjøringsmidler. Men det er som du vet ikke parfymen som vasker rent, 
gjør huden myk eller pleier babyen din.

Du kan faktisk velge å helt unngå parfyme. Neutral har utviklet en hel serie produkter til 
kroppspleie, vask og baby. De er fulle av gode og virksomme ingredienser som rengjør 
og pleier. Dessuten hjelper de deg og familien din å trygt unngå parfymer og andre 
unødvendige tilsetningsstoffer, som kan øke risikoen for allergi.

Du kan gjøre din egen allergisjekk med det samme. Les mer på www.parfymefrisone.no. 
Der kan du se hvor enkelt du kan utvikle dine egne parfymefrie soner hjemme.
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bilderamme

Madeleine Bredal fra Oslo er 
spent på årets sesong. Hun vet hva 
plagene går ut på, Madeleine har vært 
allergisk mot pollen siden hun var tre år 
gammel. 

– Jeg husker at mamma løp etter meg 
rundt i stua for å gi meg nesedråper og 
øyedråper, ler hun. 

I snart 25 år har hun kjent våren på 
kroppen. Røde øyne og rennende nese 
har vært en del oppveksten. Medisi-
nene har tatt symptomene. 

– Da jeg vokste opp fikk jeg nese- og 
øyedråper som skulle virke fore- 
byggende. Etter hvert har jeg gått over 
til tabletter til forebygging, og spray og 
øyedråper når jeg har blitt dårlig. 

Madeleine vokste det gradvis av seg,  
i alle fall nesten. Da hun gikk på  
ungdomsskolen fikk hun ekstra  
eksamenstid, men var ikke særlig utsatt. 
På videregående var allergien aldri noe 
tema, hun var lite plaget. Slik fortsatte 
det noen år. 

– Jeg var fire år i Australia, der merket 

Akkurat nå går tusenvis av pollenallergikere og venter på at sesongen skal  
begynne. Madeleine Bredal (27) er av dem. Hun vet godt hva som venter. 

Klar for sesongstart? 
tekst og foto / Morten Øverbye                                                                                    

jeg så å si ingenting. Men så flyttet jeg 
hjem igjen i 2008. Da ble jeg slått rett 
ut. 

Pollenboble
Nærmere en million nordmenn venter 
nå på at pollenallergien skal velte inn 
over dem. Da Madeleine Bredal kom 
hjem fra Australia i 2008 fikk hun 
allergiske reaksjoner hun aldri 
tidligere hadde opplevd. 

  – Jeg hadde kjøpt bil-
lett til Slottsfjellfestivalen i 
Tønsberg, og hadde gledet 
meg til å gå på konserter. 
Jeg var glad og fornøyd 
da jeg kom, jeg gledet 
meg skikkelig. Men 
utover dagen ble jeg 
tettere og tettere. 
Øynene klødde 
og nesa rant, 
folk rundt meg 
ble fullere og 
fullere, mens 

jeg ble mer og mer frustrert. Til slutt ble 
det så ille at jeg bare måtte reise hjem 
igjen, forteller hun. 

Hun hadde tatt både tabletter og 
nesespray, men ingenting hjalp. Krop-
pen ble slått ut, hun opplevde at hun 

Pollenallergiker Madeleine Bredal 
er i gang med  vaksinasjonsbe-
*handling, og håper hun en dag  
blir helt kvitt plagene  hun har  
levd med i 25 år.
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Klar for sesongstart? 
nærmest ikke fungerte i hverdagen. 

– På jobben var det vanskelig å kon-
sentrere seg. Jeg følte at jeg levde i min 
egen boble, det er frustrerende å være 
så tett og plaget. Dessuten ble jeg  
generelt sliten i hele kroppen. Etter 
jobben dro jeg rett hjem og la meg. Der 
ble jeg liggende til neste dag, før jeg 
stod opp og dro på jobb igjen. Og sånn 
fortsatte det i flere uker. 

For Madeleine var det bjørkeseson-
gen som var verst. Hun ble liggende i 
fire uker før det lettet litt. Men siden 
hun også reagerer på gress var også 
resten av sommeren en utfordring.

– Den sommeren var så ille at jeg var 
nødt til å gjøre noe. Jeg prøvde flere 
ulike typer tabletter og nesesprayer. De 
tok symptomene, men jeg var fortsatt 
like sliten. Til slutt anbefalte legen min 
en annen type behandling. 

Nyttig behandling 
Høsten 2008 begynte Madeleine 
Bredal den nye behandlingen. Hun fikk 
injeksjoner med det proteinet hun er 

Behandling av pollenallergi
..............................................................................................................................................................                                        

l Det viktigste i all allergibehandling er å unngå kontakt med det man ikke tåler.
l Det finnes en rekke medisiner mot pollenallergi. Behandlingen kan skje ved hjelp  
 av nesespray (nesesteroider), øyedråper, allergitabletter, inhalasjonsmedisiner  
 eller sprøyter. Allergimedisiner, med unntak av allergivaksinasjon, helbreder   
 ikke, men reduserer plagene. Målet med behandlingen er å ha det best mulig  
 med minst mulig bruk av medisiner. 
l Legen din vil hjelpe deg med å finne frem til medisiner som passer best for deg. 
 Allergimedisinene virker forebyggende. De må brukes regelmessig hver dag  
 gjennom hele sesongen, selv om symptomene blir borte enkelte dager med lav  
 pollenspredning.  
l Vær klar over at plagene kan bli vesentlig forsterket av irritanter som tobakksrøyk,  
 eksos, støv, parfyme og sterke dufter, vind, temperaturvekslinger, infeksjoner,  
 emosjonelle og hormonelle faktorer.

(Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund) 

allergisk mot, med andre ord vaksina-
sjonsbehandling mot pollenallergi.

– I begynnelsen var jeg hos øre-, 
nese- og halsspesialisten og fikk sprøyte 
hver uke i ti uker under opptrappings-
perioden. Deretter gikk jeg over til injek-
sjoner hver 8. uke i vedlikeholdsfasen. 
Der har jeg vært nå i to år og regner 
med å holde på i to år til, sier hun. 

Behandlingen er tidkrevende. Made-
leine må til spesialisten i arbeidstiden. 
Etter injeksjonen må hun sitte på vente-
værelset i en halvtime for å være sikker 
på at hun ikke får noen store reaksjoner. 
Når hun i tillegg får to sprøyter, og den 
andre på tas etter at ventetiden etter 
sprøyte nummer én er overstått, da blir 
det en krevende affære. 

– Det er en kabal som må gå opp, ja. 
Nå tar jeg injeksjonene hver 8. uke. De 
kan ikke tas i sesongen, så jeg må ta 
dem før bjørkesesongen, så før gres- 
sesongen, og etter at sesongen er 
ferdig. Midt oppi dette er det fellesferie, 
så det er en utfordring. Jeg planlegger 
faktisk ferien min etter når jeg skal til 
legen, sier Madeleine. 

Behandlingen er effektiv. Sesongen 
2009 var litt bedre enn året før. 

– Men jeg var fortsatt sliten. Du blir 
lei og veldig frustrert av å føle deg i  
dårlig form. Dessuten får du dårlig  
samvittighet. Jeg følte jeg ikke hang 
med på jobben, og jeg fikk ikke gjort  
det jeg skulle hjemme, sier hun. 

Madeleine har gruet seg til pollen- 
sesongens start. Hun vet hvor utslått 
hun kan bli. Men to år etter at hun 
startet opp med den nye behandlingen, 
dukket det opp en helt ny verden.

– 2010 var det beste året hittil. Jeg 

var ikke så sliten, og jeg kan ikke huske 
problemer med verken øyne eller nese, 
heller. Jeg vet ikke om det er behand-
lingen, jeg hører mange si at fjoråret var 
et år hvor spredningen ikke var så stor. 
Så i år er jeg veldig spent på hva som 
kommer, smiler hun. 

– Jeg håper på et enda bedre år enn  
i fjor, jeg er positiv!

Håper på regn
Heldigvis har Madeleine Bredal en  
forståelsesfull arbeidsgiver.

– Jeg har snakket med sjefen min og 
forklart situasjonen. Jeg går jo til  
behandling i arbeidstiden, så det er 
viktig at arbeidsplassen vet hvordan  
situasjonen er. Mine nærmeste kolle- 
gaer vet dessuten hvor ille det kan 
være. De har jo sett hvordan jeg blir, ler 
hun. 

Behandlingen skal vare i fem år, nå er 
det to år igjen for Madeleines del. Målet 
er å bli helt immun mot pollen. 

– Men jeg har realistiske forhåp- 
ninger. Kanskje jeg kan klare meg  
gjennom sesongen ved bare å ta tablet-
ter, da er jeg veldig godt fornøyd. Det 
skal bli spennende å se. 

Nå er det bare uker igjen til det bryter 
løs. Hun sjekker pollenvarslingen hyppig 
for å være klar. 

– Vi pollenallergikere synes det er en 
stor fordel om det regner på natten. Det 
renser luften og gir oss mindre plager. 
For min del må det bare regne. Gjerne 
helt frem til 17. mai, ler hun.  /
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– Hadde vi bare kunnet forutse når 
pollensesongene starter, humrer pollen-
forsker Hallvard Ramfjord ved institutt 
for biologi ved NTNU. 

Spørsmålet er like stort i år som i fjor. 
Og ikke minst et viktig spørsmål for de 
hundretusener som virkelig lurer på 
akkurat hvilken dag det starter i år. Men 
det er umulig å gi et godt svar. 

– Vi har mye erfaring, men sesong-
starten er veldig væravhengig. Og 
ettersom årets vær er helt annerle-
des enn fjoråret, så kan vi ikke forutsi 
hvilken dag det begynner. Men innenfor 
en periode på fire-fem dager kan vi 
være ganske sikre. Vi kan for eksempel 
si at bjørkesesongen i Oslo-området 
starter gjennomsnittlig den 26. april, og 
altså pluss-minus fire-fem dager, sier 
Hallvard. 

Optimale forhold 
Først or og hassel. Deretter bjørk. Så 

Om vær og vind
Det finnes ikke dårlige klær, bare dårlig vær. I alle fall for pollenallergikere. 

gress og til slutt burot. Det er rekkeføl-
gen på når de ulike pollensortene inntar 
distriktene. Først i sør, så jobber spred-
ningen seg nordover etter hvert som 
blomstringen skrider frem. I år startet 
or og hassel-sesongen i begynnelsen av 
mars. Sesongen for gresspollen forven-
tes å begynne i juni og burot melder 
sin ankomst over hele landet i slutten 
av juli. Det går hardere ut over enkelte 
landsdeler. 

Flest i byene
– Vi ser en høyere frekvens av allergi-
kere i byområder. Det er et paradoks, 
at det finnes flere allergikere i byene 
enn på landet. Dessuten er det generelt 
bedre å bo lenger nord, sier Ramfjord.

Or og hassel er nemlig fraværende 
i nord. Men igjen er det været som 
avgjør. Med optimale vindforhold kan 
pollenkornene føres over enorme 
avstander. 

– Det opplever vi faktisk fra tid til 
annen. Vi kan få spredning fra Danmark 
og Baltikum opp til oss, men da er det 
selvfølgelig spesielle forhold og stabile 
vindforhold over tid. Men det har vært 
sesonger med betydelige mengder  
bjørkepollen allerede rundt 19-20 april, 
før det har forsvunnet og kommet 
tilbake fra våre egne trær.   

Uansett hvor du befinner deg, så vil 
det merkes når sesongen begynner for 
fullt. Men vindstille dager og fuktige 
netter er positivt for allergikere. 

– Det beste er vestlige vinder når det 
blåser inn fra havet. De som bor langs 
kysten har litt heldigere forhold, så det 
kan være bra for allergikere å trekke ut 
til det ytterste kystlandskap når det står 
på som verst, sier Ramfjord. /

Flere bør pollen-vaksineres
Barn med pollenallergi som blir vaksinert får bedre livskvalitet, og reduserer samtidig risikoen for 
å utvikle både astma og andre allergier. Flere bør vaksineres, mener toneangivende allergi-lege.

Overlege Erik Florvaag deler 
ikke andre legers skepsis mot  
allergi-vaksinasjon.

Det er i dag relativt få barn som blir 
vaksinert mot pollenallergi i Norge.

Jeg spør rett som det er mine  
pediatriske kolleger om hvorfor de ikke 
vaksinerer flere barn. Noen sier at det 
er for dyrt, andre sier at det tar for 
lang tid, og noen etterspør den viten-
skapelige dokumentasjonen, men den 
fins! Det er en generell motstand mot 
dette, og jeg vet ikke hva det kommer 
av, sier overlege og professor i klinisk 
allergologi Erik Florvaag ved seksjon for 
klinisk spesialallergologi ved Haukeland 
universitetssjukehus.

Også de fleste voksne pollenaller-
gikere har god effekt av vaksinering.

Det er flere positive effekter av vaksi-
nen. Pasientene har færre symptomer 
og mindre bruk av legemidler, slik at 
livskvaliteten blir bedre, sier Florvaag.

Det er i dag mulig å vaksineres mot 
både gresspollen (timotei) og bjørke-
pollen.

For liten kapasitet
Erik Florvaag mener at både vokse og 
spesielt barn med pollenallergi burde 
vært vaksinert i mye større grad enn det 
som skjer i dag.

Det er altfor liten kapasitet i Norge til 
å vaksinere de som trenger det, selv om 
det har blitt vesentlig bedre de siste ti 

tekst og foto / Sissel Fantoft                              

tekst / Morten Øverbye                              
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Gode råd ved pollenallergi:
.....................................................................................................................................................................................................................................................                     

l	 Ta	antihistaminer	etter	legens	anvisning	ca	1	uke	før	forventet	polleneksponering.	Start	med	lokale	
	 steroider	senest	når	du	kjenner	symptomene.	Dermed	får	du	god	effekt	når	det	registreres	pollen	i	 
	 luften.	
l	 Medisinene	skal	tas	regelmessig	og	forebyggende	selv	om	du	på	enkelte	dager	har	lite	eller	ingen	plager.	
l	 Unngå	lufting	av	huset	når	pollenutslippet	er	størst,	fra	morgenen	og	til	ut	på	ettermiddagen.	Ikke	tørk			
	 klærne	dine	utendørs	midt	på	dagen.	Pollenkornene	fester	seg	lett	til	tøyet.	
l	 Pollenkorn	fester	seg	til	både	hår	og		klær.	Skyll	håret	og	bytt	til	rene	klær	etter	opphold	utendørs.
	 Vær	forsiktig	med	utendørs	fysisk	aktivitet	når	pollenutslippet	er	høyt.
l	 Hvis	du	har	varmepumpe,	benytt	kjølefunksjon	på	varme	sommerdager.	Da	kan	vinduene	være	

lukket	og	innslipp	av	pollen	minimaliseres.		
l		 Vær	oppmerksom	på	at	filter	i	
	 ventilasjonssystemer	i	bolig	og	bil	må			
	 skiftes	/	rengjøres.	
l	 Sjekk	www.pollenvarslingen.no.	
	 Der	får	du	oversikten	over	hvordan		 	
	 spredningen	er	i	de	ulike	landsdelene.	

(Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund) 

Barn	med	pollenallergi	som	blir	vaksinert	får	bedre	livskvalitet,	og	reduserer	samtidig	risikoen	for	
å	utvikle	både	astma	og	andre	allergier.	Flere	bør	vaksineres,	mener	toneangivende	allergi-lege.

årene,	sier	han.	Et	vaksinasjonsprogram	
begynner	med	en	oppdoseringsfase,	
hvor	pasienten	får	ukentlige	injeksjoner	
i	sju	uker.	Deretter	kommer	vedlike-
holdsdoser	hver	åttende	uke	i	tre	år.
Studier	viser	at	70	–	80	prosent	tåler	

pollen	mye	bedre	etter	tre	år,	og	for	
noen	varer	effekten	resten	av	livet.	
Nå	har	det	også	kommet	en	ny	type	
vaksinering,	en	pollentablett	som	smel-
ter	under	tungen.	Man	tar	én	tablett	
daglig	i	tre	år	og	effekten	er	omtrent	
den	samme,	selv	om	vi	kanskje	mener	
at	det	fremdeles	er	noen	fordeler	med	
injeksjoner,	sier	Florvaag.
Den	klassiske	allergivaksinen,	som	går	

ut	på	å	injisere	allergener	i	underhuden,	
feirer	sitt	100-årsjubileum	i	år.	Pollen-
vaksinering	utføres	i	dag	av	spesialister.
Ukompliserte	tilfeller	behandles	av	

spesialister	på	eller	utenfor	sykehus,	
mens	de	mer	kompliserte	og	alvorlige	
tilfellene	kommer	hit	til	oss.	
En	mulig	bivirkning	av	allergi- 

injeksjoner	kan	være	 
allergisjokk.	Det	kan	skje	
av	og	til,	og	da	skjer	det	
umiddelbart	etter	injeksjo-
nen.	Derfor	må	pasien-
tene	sitter	her	i	minst	en	
halvtime	etter	injeksjonen	
slik	at	vi	kan	overvåke	dem	

og	behandle	dem	raskt	og	effektivt	hvis	
det	skjer.	Noen	får	også	en	liten	allergisk	
reaksjon	i	form	av	kløe	på	stikkstedet,	men	
det	er	ikke	alvorlig	og	går	fort	over,	sier	
Florvaag.	Han	var	for	noen	år	siden	med	på	
å	utvikle	en	veileder	i	allergivaksinasjon	for	
å	gjøre	metoden	trygg	og	sikker.
Den	holder	vi	på	å	revidere	nå,	sier	han.	/
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Det	er	en	generell	motstand	
mot	dette,	og	jeg	vet	ikke	
hva	det	kommer	av. 
overlege Erik Florvaag”
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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.



De røde og hovne øynene renner. 
Nesen er potte tett, den klør og du 
nyser. Du må puste med munnen for å 
trekke luft ned i lungene. Men plutselig 
blir det tyngre å puste. Slimhinnene i 
halsen tetner til, luftveiene blir tran-
gere. Sammenhengen mellom plager i 
de øvre og nedre luftveiene er vanligere 
enn mange er klar over.

– Det er vanlig at pollenallergikere 
utvikler astma, sier professor Sverre K. 
Steinsvåg ved Sørlandet Sykehus.

Han er spesialist i øre-, nese- og 
halssykdommer, og tar forsiktig i når 
han sier at mellom 50 og 60 prosent av 
pollenallergikere etter hvert vil utvikle 
astma.

– En av teoriene er at det som starter 

Pollenallergi blir til astma

Mellom 50 og 60 prosent av pollenallergikere vil før eller senere utvikle astma.  
Ingen vet helt sikkert hvorfor.

tekst / Morten Øverbye    foto / Colourbox                                                      

med en betennelsesreaksjon i nesen, 
etter hvert sprer seg via beinmargen 
til de nedre luftveier. Betennelsesreak-
sjonen i nesen fører til en frigjøring av 
en rekke såkalte signalsubstanser. Via 
blod og lymfe spres disse rundt i krop-
pen, blant annet til beinmarg. Der fører 
de til at umodne celler, såkalte stam-
celler, utvikles til betennelsesceller. De 
vil igjen spres i kroppen, blant annet til 
lungene, der de fremkaller en beten-
nelse som kan arte seg som astma. Det 
er mulig at disse signalsubstansene også 
kan påvirke beinmargen via nerve- 
systemet, akkurat det forskes det mye 
på for tiden, sier Steinsvåg.

– Dette er altså en av teoriene, det 
finnes flere. Men på en aller annen 

måte sprer det seg, og da vil man ha 
betennelsesreaksjoner i både øvre og 
nedre luftveier.

Økende antall
Tallenes tale er klar. Antall pollen- 
allergikere er stadig økende i Norge. 
For inntil 10-20 år siden var det først og 
fremst ungdommer 11-12 årsalderen 
som ble rammet av høysnue. Denne 
plagen varte i fem til syv år, før det 
forsvant.

 – Det har skjedd en endring de siste 
årene. Nå er det flere som blir rammet 
i både yngre og eldre aldersgrupper. 
Plutselig er det mange over 60 år som 
får pollenallergi. Vi vet ikke hva som 
er årsaken til dette, men vi spekulerer 

Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no; Relativ risikoreduksjon i studien =53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege. 

Canoderm® 5 % krem (karbamid) , Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker. 
Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpefl aske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne fl ere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris fi nnes 
på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige forpakninger oppfyller legemiddelformålene.

ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO. www.aconordic.com

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden. I tillegg til å ha en 
mykgjørende e� ekt har det også vist seg at Canoderm kan forlenge de eksemfrie periodene 
hos personer med atopisk eksem. Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter 
ble fulgt opp. 50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre 
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke � kk noen mykgjørende behandling.  Daglig 
smøring med Canoderm viste at mediantiden til neste eksemutbrudd var hele 6 måneder 
(180) dager sammenlignet med kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.
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i om det skyldes livsførselen vår, sier 
Steinsvåg. 

Han forteller at det skjer mye rundt 
astma- og allergiproblematikken  
akkurat nå.

– De samme tingene beskrives over 
hele verden. Det er flere som rammes, 
og mange er utenfor den gruppen som 
tidligere ble syke. Dette gjelder allergier, 
men ettersom vi vet at mange av aller-
gikerne utvikler astma, så henger dette 
nøye sammen, sier professoren.

Men kan også astmatikere utvikle 
pollenallergi? Øre-, nese- og halsspe-
sialisten har ikke godt nok forsknings-
grunnlag til å kunne slå fast om syk-
domsforløpet også kan gå andre veien.

– Vi vet at dersom vi provoserer lung-
ene ved å putte pollen ned i lungene, så 
kan det fremkalle en betennelse også 
i øvre luftveier. Men om en astmatiker 
kan utvikle pollenallergi på grunn av 
astmaen, det vet vi ikke nok om, sier 
Steinsvåg.  

 
Et livsstilutfordring
Det er ikke bare pollenallergikere som 
kan utvikle astma. Det spekuleres også 
i om ulike dyreallergier kan ha en sam-
menheng med utvikling av en dobbel-
diagnose. Det samme gjelder de som er 
allergiske mot midd.

– Det har vært en økning også i denne 
gruppen. I motsetning til pollenallergi er 
dette helårsallergier, så de som rammes 
vil plages hele året. Heller ikke her vet 
vi grunnen til utviklingen, men det kan 
ha med måten vi bor på. Tette hus, lite 
lufting og høy temperatur øker bestand-
delen av midd, sier Steinsvåg.

Husdyr som varmer deg under dyna 
kan også være med på å øke antallet 
allergitilfeller. Steinsvåg presiserer at de 
ikke vet nok foreløpig, men at  
tendensen er klar.

– Å ha dyrene sine i senga er også en 
kolossal eksponering for allergifrem-
kallende midler. Så vi spekulerer i om 
det er livsstilen vår som er et økende 
problem, vi lever på en helt annen måte 
enn vi gjorde tidligere.

 
Utfordring for helsepersonell
Om du er en av de som merker at al-
lergien har blitt tyngre, symptomene 
har endret seg og at du merker plager 
også i de nedre luftveiene, så kan det 
være greit å få tatt en undersøkelse for 
å utelukke astma.

– Ta utgangspunkt i de symptomene 
du har. Om det begynner med pollenal-
lergi og du har symptomer i nesa, og 

du deretter kjenner at det tetter seg i 
brystet når du er fysisk aktiv, så er det 
viktig at du tar tak i det. Si til legen din 
at det ikke bare kan være snue, at det 
også hemmer deg når du er aktiv. Be om 
veiledning og en skikkelig undersøkelse, 
sier Steinsvåg.  

Det er ikke nødvendigvis slik at alt 
helsepersonell er klar over at sammen-
hengen mellom pollenallergi og astma 
er så stor. Er det slik at legene rundt 
omkring i landet har manglende  
kunnskap?

– Det er ufattelig hvor mye leger skal 
ha greie på etter hvert, og det er lett 
for oss spesialister å si at dette bør alle 
være klar over. Men vi jobber med å få 
ut denne kunnskapen. Vi er nødt til å 
tenke helhetlig når det gjelder luftvei-
ene, sier professoren.

 
Gode behandlingsmuligheter
Det finnes flere måter å behandle dob-
beltdiagnosen på. De fleste vil få god 
hjelp med de medisinene som benyttes 
i dag.

– Nøkkelen er å bruke medisiner som 
demper betennelsesreaksjonene i både 
øvre og nedre luftveier. I de øvre kan vi 

(Kilde: Astma- og Allergiforbundet)

benytte en nesespray med litt kortison. 
Det samme gjelder med lungene, vi 
tilfører midler som inneholder kortison, 
sier Steinsvåg.

Øre-, nese- og halsspesialisten for-
klarer nødvendigheten av å behandle 
både de øvre og nedre luftveier for å 
skape optimale resultater.

– Det er viktig er å behandle de øvre 
luftveiene for at de nedre skal fungere 
godt. Skal lungene ha det bra, må altså 
de øvre luftveiene også behandles, sier 
han.

Legene rundt omkring i landet skriver 
ut resepter på astma- og allergimedi-
siner som aldri før. Professor Sverre K. 
Steinsvåg har en siste oppfordring til 
pasientgruppen.

– Det er dessverre ikke alle som er så 
flinke til å benytte allergimedisinene slik 
de skal brukes. Det viser seg at det er 
vanskelig for mange å bruke medisinene 
riktig. Skal man få bukt med plagene, er 
det viktig å bruke medisinene slik dok-
toren har bedt deg. Medisinen skal bru-
kes hver dag i pollenperioden, uansett 
om sola skinner eller det regner. Det er 
det aller viktigste budskapet jeg har for 
at pasientene skal få det bedre. /

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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Dette er pollenallergi:
.................................................................................................................................................................                     

l Pollen pustes inn i luftveiene og fester seg til hud, hår 
 og øyne. Immunforsvaret i slimhinnene aktiveres, og  
 det oppstår en betennelsesreaksjon i nese og/eller  
 øynene. 
l Hos personer som har astma har ca 80 % også en form 
 for pollenallergi og ca 15 -30 % av pollenallergikerne  
 har astma. 
l Symptomer ved pollenallergi er ofte rennende nese, 
 den klør og man nyser. Øynene renner, klør, blir røde  
 og hovner opp. Man blir i økende grad munnpustere og dermed blir ikke luften som  
 skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn. Dette  
 kan utløse eller forverre astma. 
l Det finnes en rekke medisiner mot pollenallergi. Behandlingen kan skje ved hjelp  
 av nesespray, øyedråper, allergitabletter, inhalasjonsmedisiner eller sprøyter.  
 Allergimedisiner, med unntak av allergivaksinasjon, helbreder ikke, men reduserer  
 plagene. Målet med behandlingen er å ha det best mulig med minst mulig bruk av  
 medisiner.

Dette er astma:
.................................................................................................................................................................                     

l Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i luftveiene.  
 Astma kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller  
 surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episoder med forverring kan  
 pusten være normal. 
l Ved astma skjer flere ting: krampe i muskulaturen rundt luftveiene, hevelse i slim 
 hinnene som gjør luftveiene trangere og opphopning av seigt slim. Disse tingene er  
 reversible, slik at gode og dårlige perioder kan avløse hverandre.
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Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no; Relativ risikoreduksjon i studien =53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege. 

Canoderm® 5 % krem (karbamid) , Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker. 
Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpefl aske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne fl ere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris fi nnes 
på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige forpakninger oppfyller legemiddelformålene.

ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO. www.aconordic.com

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden. I tillegg til å ha en 
mykgjørende e� ekt har det også vist seg at Canoderm kan forlenge de eksemfrie periodene 
hos personer med atopisk eksem. Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter 
ble fulgt opp. 50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre 
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke � kk noen mykgjørende behandling.  Daglig 
smøring med Canoderm viste at mediantiden til neste eksemutbrudd var hele 6 måneder 
(180) dager sammenlignet med kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.
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Nigaard Pharma AS, Postboks 410, 1471 Lørenskog, 
tlf: 67 98 01 90, faks: 67 98 01 91, post@nigaard.com, 
www.nigaard.com.

• Kan benyttes uten maske
• Kan vaskes i oppvaskmaskin
• Passer alle inhalasjonssprayer
• Refunderes på blå resept (§ 3.7)

Merk: Ikke la barn leke med OptiChamber. 
Ta kontakt med legen din hvis du er usikker på hvordan apparatet
skal brukes. Følg henvisningene for doseringsaerosolen (sprayen). 

OptiChamber og masker inneholder ikke latex.
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Geir Endregard
Generalsekretær i 

NAAF

– På vegne av astma- og allergisaken er 
jeg glad for at Norges største entrepre-
nør og boligutvikler nå ønsker å lede an 
utviklingen og tar inneklima i boliger på 
alvor, sier generalsekretær Geir Endre-
gaard i NAAF.

På Årvollbrinken i Oslo bygger Vei-
dekke Eiendom det første boligprosjek-
tet i samarbeidet der de har fått nytte 
av NAAFs kompetanse.

– I prosjektet har vi tatt grep utover 
det som påkreves av myndighetene. 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.

Helsedirektoratet positive
Helsedirektoratet ser på dette initiativet 
som NAAF her har gjort overfor bygge-
bransjen som et viktig ledd for å følge 
opp målene i den Nasjonale strategipla-
nen for å forebygge og behandle astma- 
og allergisykdommer. 

Helsevesenet kan ikke alene løse alle 

Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) har gått sammen med entreprenøren  
Veidekke for å utvikle boliger med godt inneklima.

Sammen om bedre inneklima
de utfordringer som strategiplanen 
nevner for å:

”Stanse økningen og gradvis redu-
sere forekomsten av astma og allergi, 
spesielt hos barn under 12 år, og sikre 
at alle med disse sykdommene kan leve 
best mulig”.

Strategiplanen sier også at ”boligen er 
den viktigste arena for inneklimatiltak 
og soverommets innemiljø er særlig 
viktig for barn”.

Helsedirektoratet ser det som viktig 
at alle boliger har et godt innemiljø og 
dette pilotprosjektet vil være et viktig 
bidrag for å nå Strategiplanens mål.

NAAF bidrar også med råd og veiled-
ning for hvordan men skal fortsette å 
opprettholde godt inneklima i boligen 
sin, eks. bruk av våtrom, inneklimavenn-
lig rengjøring, tøyvask og tørk med mer.

 Hva menes med en særlig inneklima-
vennlig bolig?  

•  Vannforbruket i en moderne bolig  
 er svært høyt og blir fort proble-  
 matisk.  Her er baderom med  
 tørkenisje med avtrekk til klær. 

• Kontrollert byggeprosess – det skal  
 leveres et rent og tørt bygg! 
• Vedlikeholdsavtale på ventilasjon- 
 anlegget. Fordi et dårlig vedlikeholdt  
 ventilasjonsanlegg kan skape flere  
 problemer enn det løser. 
• Helsevennlige materialvalg med minst  
 mulig avgassing (parkett, gulvflis,   
 Sens-maling fra Jotun eller  
 tilsvarende) 
• Optimal oppvarmingsløsning – ved  
 elektrisk oppvarming velges lukkede  
 panelovner som ikke brenner støv. 
• Takhøy innredning for enklest mulig  
 rengjøring og for å unngå ansamling  
 av støv på vanskelig tilgjengelige   
 steder 
• Allergivennlig beplantning – ikke trær  
 og planter på utomhusområder som  
 kan gi allergiske reaksjoner som følge  
 av pollen, sterk duft eller giftige bær.

Veidekke og NAAF går sammen om 
bedre inneklima,sier generalsekretær Geir 
Endregaard i NAAF og prosjektutvikler 
Elin Hoff Johansen i Veidekke Eiendom. 
Foto: Veidekke.
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Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.



Nigaard Pharma AS, Postboks 410, 1471 Lørenskog, 
tlf: 67 98 01 90, faks: 67 98 01 91, post@nigaard.com, 
www.nigaard.com.

• Kan benyttes uten maske
• Kan vaskes i oppvaskmaskin
• Passer alle inhalasjonssprayer
• Refunderes på blå resept (§ 3.7)

Merk: Ikke la barn leke med OptiChamber. 
Ta kontakt med legen din hvis du er usikker på hvordan apparatet
skal brukes. Følg henvisningene for doseringsaerosolen (sprayen). 

OptiChamber og masker inneholder ikke latex.
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Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.
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Elizabeth Fernandez fra Svolvær 
fikk astma og allergiske reaksjoner av 
renholdsjobben i omsorgssektoren. Hun 
ble sykmeldt, og fikk til slutt beskjed av 
en lungespesialist at hun aldri kunne gå 
tilbake i den samme jobben.

– Jeg var veldig syk. Jeg reagerte med 
å bli helt tett, og fikk allergiske reaksjo-
ner på huden av lukta og kjemikaliene 
på jobben, forteller hun.

En venninne som tidligere hadde vært 
elev ved Krokeide oppfordret henne å 
ta kontakt med Nav 
og søke om plass. I 
august begynte hun. 

Det samme gjorde 
Tone Bakkejord fra 
Kirkenes. Hun jobbet 
tidligere i butikk, og 
var mye på lageret 
blant støv og skitt. 

– Jeg ble sykmeldt 
og kom på attføring 
på grunn av allergi. Jeg gikk til en psyko-
log som skulle finne ut hva slags jobb 
som ville passe for meg, og han tipset 
meg om Krokeide, forteller Bakkejord.

Jobber i team
Krokeide videregående skole er et 
helhetlig tilbud til voksne elever med 
funksjonshemminger. 

Tone Bakkejord og Elizabeth Fernandez måtte slutte i jobbene sine etter at de fikk astma-  
og allergiproblemer. På Krokeide videregående skole i Bergen legger de grunnlaget for nye karrierer.

En ny sjanse i arbeidslivet
tekst og foto / Sissel Fantoft                                              

–Vi er det eneste tilbudet i vårt slag i 
Norge. Det unike med denne skolen er 
at vi har et støtteapparat rundt elevene 
som andre skoler ikke har. Vi jobber i 
team rundt dem, og det er det som er 
vårt suksesskriterium, sier rektor Rune 
Dolvik.

Skolen har ingen blinde eller døve 
elever, men ellers har elevene hele 

spekteret av diagnoser. Skolen har plass 
til 145 elever, og har et internat med 84 
plasser. Elevene får servert alle måltider 
i kantina, og tilbudet er gratis.

– Mange av våre elever har ikke fått 
tatt ut hele sitt læringmessige potensial 
tidligere, blant annet av helsemessige 
årsaker. Vi prøver å ta tak i det som 
også skjer utenfor klasserommet, og få 
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Krokeide videregående skole:
........................................................................                     

l Helhetlig og tverrfaglig tilbud til  
 voksne elever med helsemessige  
 utfordringer.
l Tilbyr yrkesrettet fagutdanning.
 70-75 prosent av eleven fortsetter i  
 jobb eller videre utdanning.
l Eies av Landsforeningen for 
 hjerte- og lungesyke. 100 prosent  
 statlig finansiert.
l Ligger i Fana bydel sør for Bergen.

”Mange av våre elever har 
ikke fått tatt ut hele sitt 
læringmessige potensial 
tidligere, blant annet av 
helsemessige årsaker.
                    Rektor Rune Dolvik



Tone Bakkejord og Elizabeth Fernandez måtte slutte i jobbene sine etter at de fikk astma-  
og allergiproblemer. På Krokeide videregående skole i Bergen legger de grunnlaget for nye karrierer.

En ny sjanse i arbeidslivet

TRIVES: På Krokeide videre-
gående skole har alle elevene 
helsemessige utfordringer, 
derfor er det ingen som skiller 
seg ut. Elizabeth Fernandez og 
Tone Bakkejord (foran), er svært 
fornøyd med skolen. Bak står 
leder for helseavdelingen 
Lailia Skudal Ellingsen og 
rektor Rune Dolvik.

orden på de familiære, helsemessige og 
økonomiske problemene som skygger 
for læring og utvikling, sier Dolvik. 

Lailia Skudal Ellingsen er leder for sko-
lens helseavdeling, som består av blant 
annet sykepleiere og fysioterapeuter, og 
har besøk av skolelege én dag i uka.

– Elevene kommer hit med ulike hel-
seutfordringer. Målet er at de skal få økt 

kunnskap også på dette området, for 
å bedre kunne mestre disse utfordrin-
gene. Vi er blant annet veldig opptatt av 
fysisk aktivitet, og kroppsøvingslærerne 
jobber tett sammen med fysioterapeu-
tene, forteller Ellingsen.

Skiller seg ikke ut
Krokeide videregående skole ligger  

idyllisk til ved Fanafjorden utenfor 
Bergen, og ble opprinnelig bygget i 1946 
som et tilbud til tuberkuløse.

Skolen tilbyr yrkesrettet videregående 
utdanning i blant annet elektrofag, IKT-
servicefag, og salg og service-fag. Og 
elevene gjør gode prestasjoner.

– I fjor hadde vi over 4 i snitt ved alle 
eksamener. Det er vi veldig stolte av, 
sier Ellingsen.

Elever som trenger det, kan bruke 
inntil fire år på utdanningen.

– Mange starter på et forberedende 
kurs det første året for å komme i 
gang igjen. En del av de med spesielle 
utfordringer, eller som ikke har sittet på 
skolebenken på mange år, får en bedre 
sjanse da, sier Dolvik.

Snittsalderen på elevene er 34 år.Åtte 
av ti elever fullfører utdanningen hvert 
år, og mellom 70 og 75 prosent av dem 
kommer seg i jobb eller fortsetter å ut-
danne seg når de er ferdige på Krokeide. 

– Mange av elevene her er veldig 
motiverte. En del har familie og er langt 
hjemmefra, samtidig som de sliter med 
helsemessige problemer. De ser dette 
som sitt livs mulighet. Og her opplever 
de trygghet, vennlighet og respekt, noe 
mange av dem ikke har vært så vant 
med fra før, sier Dolvik.

Skolen har hatt mange elever med 
astma- og allergidiagnoser, kols, eksem 
og psoriasis. De siste årene har skolen 
tatt noen grep i forhold til røyking. 

– Alle fellesrommene er røykfrie, og 
fra høsten av er hele internatet røyk-
fritt. Elevene kan få røykesluttkurs med 
en sykepleier, og personalet har ikke 
lov til å røyke i arbeidstida, forteller 
Ellingsen.

Økt selvtillit
Elizabeth Fernandez og Tone Bakkejord 
bor på internatet og er svært fornøyde 
med skolen.

– Man blir veldig usosial av å gå syk-
meldt.  Jeg har ikke sittet på skole- 

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Jeg har ikke sittet på  
skolebenken på mange 
år, så jeg var dødsredd  
da jeg kom hit.  
Allergiker og skoleelev Tone Bakkejord”



TRIM: På Krokeide legges det stor vekt på 
fysisk aktivitet, og Tone Bakkejord og Elizabeth 
Fernandez er ivrige brukene av treningsmulig-
hetene.

benken på mange år, så jeg var  
dødsredd da jeg kom hit. Men jeg  
stortrives, staben her er helt fantastisk. 
Målet mitt var å komme meg i arbeid 
igjen, og det ser jeg lysere på nå. Selvtil-
liten er større, sier Bakkejord. Hjemme i  
Kirkenes har hun samboer, en datter  
og et lite barnebarn.

– Jeg kan ikke reise hjem så ofte, 
og det var rart å være her da jeg ble 
bestemor i høst. Men vi har det veldig 
fint her, også om ettermiddagene og 
kveldene, sier hun.

Også Elizabeth Fernandez har en  
voksen datter og er langt hjemmefra.

– Men her er det veldig sosialt, og  
så trener vi mye. Og når vi er ferdige  
her åpner det seg nye dører, sier  
Fernandez. /
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Også i år legger Astma- og Allergiforbundet ut 
på en omfattende besøksrunde på høgskoler og 
universiteter fra Kristiansand til Tromsø. 

Vi følger etter pollensesongen på vei nordover 
og får studenter og ansatte i tale ved de ulike 
lærestedene. 

Mange unge studenter sliter hardt med  
eksamener og allergiplager om våren. Det eneste 
en pollenallergisk student alltid kan være sikker 
på til vårens eksamen er at vedkommende vil 
være i dårligere form enn til jul. NAAF bidrar med 
råd og informasjon og vil øke forståelsen  
til lærestedene for hvordan allergien påvirker  
allmenntilstanden og prestasjonene til studen-
tene, hvordan takle allergiplagene og muligheten 
for å søke om utvidet eksamenstid. På stand  
kjører vi quiz med flotte premier – du kan også 
delta på våre hjemmesider og være med i  
trekningen av en iPad. 

Turen er et samarbeidsprosjekt mellom  
legemiddelfirmaet, GSK og NAAF og med  
støtte fra Apotek1. /

Pollenallergitur 2011
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Doble plager: Sammenhengen mellom pollenallergi og astma

Innsats for en friskere pollensesong: Det er viktig å behandle pollenallergi
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Vedlagt denne utgaven av AstmaAllergi får du et  
eksemplar av Pollenallergiavisen som deles ut til  
studenter på årets Pollenallergitur og til kunder på Apotek1.
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bilderamme

Det er på høy tid at det blir gjort noe. 
Mange som lider av matoverfølsomhet 
har veldig dårlig livskvalitet, sier  
professor Arnold Berstad 

Han har i en mannsalder vært blant 
de ledende gastroenterologene i Norge, 
ingen andre har publisert så mye eller 
veiledet så mange doktorander. Han var 

overlege og leder 
av gastro- 
seksjonen ved 
medisinsk avdeling 
ved Haukeland 
Universitets-
sykehus inntil 
han nylig gikk av 
med pensjon. Nå 
er han tilknyttet 
det nyopprettede 
Unger Vetlesens 
forskningsinstitutt, 
som er en del av 
Klinikk for medisin 
ved Lovisenberg 

Diakonale Sykehus, hvor han skal være 
med og bygge opp et kompetansesen-
ter for mat-overfølsomhet. Berstad ble 
nylig tildelt Humanprisen 2010 innen 
Gastro-enterologi.

– Det er et stort behov for forskning 
på matoverfølsomhet. Problemet er 
at pasientene stanger hodet i veggen, 
for det er ingen som vil ha dem. Og når 
helsevesenet ikke kan hjelpe, legges 
skylden på pasientene. De får høre at 
det sitter mellom ørene. Men pasien-
tene prøver og prøver, og det er dårlig 
gjort å snakke slik til dem, sier Berstad.

Årsak eller konsekvens
I 1996 arrangerte Helsedirektoratet et 
større møte om matallergi og matinto-
leranse i Oslo, med forelesere fra både 
Norge og utlandet. Konklusjonen etter 

Nye studier svekker betydningen av psykologiske  
faktorer som årsak til matoverfølsomhet. 

Matoverfølsomhet  
er ikke psykisk

tekst / Sissel Fantoft    foto / Sissel Fantoft og Colourbox                                            

konferansen var at det burde opprettes 
kompetansesentre for matoverfølsom-
het i alle helseregionene, og to stor-
tingsmeldinger slo fast at dette skulle 
være et prioritert forskningsområde. 
Men det var kun ved Haukeland Univer-
sitetssykehus at en tverrfaglig gruppe 
med spesialister innen allergologi, 
gastroenterologi, psykiatri og klinisk 
ernæringsfysiologi startet et samarbeid 
etter den såkalte Haukelandsmodellen.

– Mange har forsket på dette før oss, 
men de har mest fokusert på allergi- 
biten, og der finner de svært lite. Over-
følsomhet betyr ikke allergi, selv om 
allergi er en viktig del av det. Derfor er 
det uheldig å bare fokusere på allergi, 
sier Berstad.

De vanligste mageplagene hos 
pasientene som ble undersøkt etter 
Haukelandsmodellen var oppblåsthet, 
magesmerter og avføringsforstyrrel-
ser typiske for irritabel tarm syndrom 
(IBS). Mange opplyste at de også led av 
tretthet og hadde leddsmerter. Over 50 
prosent av pasientene tilfredsstilte også 
kravene til en psykiatrisk diagnose.

– De psykologiske faktorene er alltid 
til stede ved sykdom. Spørsmålet er 
om de er en årsak eller en konsekvens. 
Våre studier kan tyde på at årsaken har 
mindre å gjøre med de psykologiske  
faktorene enn tidligere antatt. Der  
ligger paradigmeskiftet, sier Berstad.

Mange henvendelser
Lenge var den rådende holdningen at 
også magesår var en psykosomatisk 
lidelse, forårsaket av stress. 

– Inntil vi i 1990 begynte å behandle 
magesårpasienter med antibiotika, 
og opplevde at de ble friske. Også de 
psykiske lidelsene forsvant. Jeg tror at 
det samme kan skje for pasienter med 

matoverfølsomhet. Karbohydrater ser for 
eksempel ut til å kunne være én årsak til 
plager, men dette må det forskes mer på, 
for karbohydrater utgjør en såpass stor del 
av kosten, og det gjelder ikke alle karbo-
hydrater, sier Berstad.

Han anslår at 30 - 40 prosent av befolk-
ningen har ett eller annet de ikke tåler.

– Det er et stort behov for videre forsk-
ning, og behovet er økende. Jeg får veldig 
mange henvendelser fra fortvilte pasienter, 
men jeg kan ikke svare på alle, sier Berstad, 

Skylder på pasientene
Arnold Berstad forteller at trenden interna-
sjonalt er den samme som i Norge.

– Det fins noen som har sett lyset, den 
nederlanske professoren Jan Tack har for 
eksempel skrevet en glimrende artikkel 
med tittelen ”Food – The forgotten factor 
in IBS”, og så er det en lege i Singapore, 
dr. Gwee, som er langt framme. Men den 
rådende holdningen er dessverre å skylde 
på pasientene. Jeg deltok på en større 
internasjonal kongress og hørte på en 
foredragsholder som skulle være en kanon 
innen matoverfølsomhet. Han latterliggjor-
de pasientene og sa at det var fem prosent 
allergi og at resten satt mellom ørene, 
forteller Berstad.

Han håper at Unger Vetlesens forsknings-
institutt kan bidra til å finne ut mer om 
årsakene til matoverfølsomhet. Han viser 
fram lokalene, med laboratorier, plass til 
stipendiater og et eget rom for å under-
søke avføring.

– Det er ingen som vil analysere avføring, 
men det er en en viktig faktor, sier han.

– Det ble satset på forskning i forhold til 
matoverfølsomhet i 1996 også, men da ble 
det for mye fokus på allergi. Hvis det skjer 
denne gangen også er vi like langt, sier 
Arnold Berstad. /

Arnold Berstad får mange 
henvendelser fra fortvilte 
mennesker med matover-
følsomhet. Her leser han et 
håndskrevet brev. 
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– Det ble satset på forskning i forhold til 
matoverfølsomhet i 1996 også, men da ble 
det for mye fokus på allergi. Hvis det skjer 
denne gangen også er vi like langt, sier 
Arnold Berstad. /

Magesmerter er et vanlig symptom på matintoleranse.

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Når helsevesenet ikke kan hjelpe, 
legges skylden på pasientene. De får 
høre at det sitter mellom ørene.
Professor Arnold Berstad

Det er ingen som vil analysere  
avføring, men det er en en  
viktig faktor. 
Professor Arnold Berstad

”
”



bilderamme

Det finnes ingen dyr som er ”allergi-
sikre” eller spesielt ”allergivennlige”, 
bortsett fra slanger og skilpadder, sier 
professor dr. med Kjell Aas, redaktør for 
NAAFs hjemmesider Allergiviten.no og 
Inneklima.com.

Ifølge Aas er det flere grunner til å la 
være å utsette seg for disse dyrene der-

som man er allergisk eller risikerer å 
utvikle allergi:

– Det kan ta tid før 
allergien utvikler seg. 

De som er allergis-
ke mot ett eller 

to dyreslag, 
behøver ikke 

Det kommer stadig nye påstander om dyr som er allergisikre eller allergivennlige, 
som hårløse eller korthårede hunder, hester og esler med spesiell pels. Men fagfolk 
mener det er dumt å utsette seg for disse dersom man har dyreallergi i familien.

Advarer mot «allergifrie» dyr
tekst: Ann Kristin Kjærnli Hanssen    foto: Elin Rønning        

reagere på andre arter i begynnelsen. 
En blir bare allergisk mot det som en 
har kontakt med. Den første tiden med 
et nytt dyr kan det derfor virke OK. Å 
”prøve” dyret i noen måneder gir ingen 
garanti.

Hårløse kan være verst
– Forskning har vist at særlig ved  
allergier i luftveiene (nesen, bronkiene, 
astma med allergi) øker overfølsom-
heten når man utsettes for det man er 
allergisk mot, selv om man ikke merker 
noen symptomer akkurat da.

– Det er ikke bare hårene på dyr som 
gir allergi. Det meste kommer fra hud 
under hårene, fra kjertler og fra slimhin-
ner (munn, snute), spytt og urin. Det 
vil si at hårløse kan være verst! Det er 
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Emilie Olsen (17) fra Utskarpen 
i Rana var så allergisk at hun trodde 
hun måtte slutte med hest. Så fant hun 
”Choko”.

Tross advarslene fra ekspert-hold, har 
den såkalt allergivennlige hestetypen 
”Curly” fungert veldig godt for Emilie. 
Allergien holdt på å sette en stopper 
for tilværelsen som aktiv hestejente og 
konkurranserytter. Emilie fikk elve-
blest, og reagerte både i luftveiene 
og i øynene. Så fikk familien høre om 
Curly-hestene, og klarte å finne ”Choko 
i Sverige. Nå har Emilie hatt hesten i fem 
år uten å reagere på den.

– Jeg er kjempeglad for at jeg kan få 
holde på med dyr. Tidligere måtte jeg 
bare se på at venninnene var sammen 
med hestene. Jeg bor jo på gård , og 
da ligger jo forholdene til rette for å ha 
hest, sier Emilie Olsen.

Importør av Curly-hestene i Norge, 
Lene Jensen, hevder en studie ved  
Universitetet i Aachen i Tyskland at 
denne hestetypen har andre protein-
typer i hud og hår,  og mindre av de 
allergiframkallende stoffene enn andre 
hester.

– Vi kaller ikke hestene allergifrie, 
men allergivennlige. Men de fleste  
allergikere opplever ingen eller svært 
liten reaksjon på kontakt med hestene, 
sier Lene Jensen. /

Gode erfaringer med 
«allergivennlig» hest

Emilie Olsen kan holde på med hest, takket 
være sin gode venn ”Choko”, som er av  
hesterasen Curly.

mange som har opplevd sin første  
allergireaksjon ved kontakt med en 
fuktig kattesnute eller valpetunge.

– Det at noen er heldige når de tar 
sjanser i forhold til utviklingen av al-
lergien sin, betyr dessverre ikke at alle 
er det. Svært mange er uheldige – og får 
det verre enn før.

– Det er svært viktig at man snakker 
med fastlegen sin før man skaffer seg et 
dyr. For å vite hvor stor risikoen er, bør 
man også selv vite hvor mye arvelighet 
som ligger i nærfamilien og hvor kraf-
tige reaksjoner man har hatt tidligere, 
sier Aas.

– Noen kan reagere bare med kløe i 
nesen, mens andre utvikler hyperallergi 
med risiko for allergisjokk. Hvis foreldre 
først har opplevd at barna har fått en 
skikkelig reaksjon, vil angsten følge dem 
resten av livet.

Beholder dyret likevel
Når kjæledyret først er kjøpt inn, og 
eierne blir glade i sitt nye familie- 
medlem, er det ikke alltid like enkelt å 
kvitte seg med det.

– Vi har eksempler på personer med 
moderat allergi later som de ikke blitt 
allergiske og beholder dyret. Egentlig 
går de konstant med en lav allergireak-
sjon. Det betyr at de risikerer å utvikle 
alvorlige allergiske reaksjoner som for 
eksempel går fra nesen og ned i  
lungene. Det kan gå bra for noen, men 
det er vanskelig å spå, sier Kjell Aas.

Han går heller ikke god for produkter 
som skal smøres inn i pelsen på dyrene 
for å dempe allergien.

– De smøreproduktene som det 
averteres for, har ikke noe grunnlag i 
ordentlig forskning, og det er derfor 
ikke noe vitenskapelig holdepunkt for å 
anbefale dette. Dessuten hjelper de jo 
ikke mot allergener i spytt med mer, sier 
Kjell Aas. /
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NAAFs rådgivingstjeneste får mange henvendelser om dyr i nærmiljøet fra foreldre 
med allergiske barn - ikke minst i forbindelse med samlivsbrudd. 

Mange utfordringer for allergiske barn
Dyr ligger mange menneskers hjerte nært og 
bidrar til mange konflikter, sier rådgiver Rose 
Lyngra i NAAF.

Noen barn med litt allergi kan dra til bestemor 
selv om hun har katt, dersom hun fjerner katta 
og lufter og vasker først. Men barnet må ofte ta 
allergimedisin på forhånd. Andre kan ikke komme 
i nærheten av pelsdyr/katter i det hele tatt.

Ofte oppstår det vanskelige situasjoner i forbin-
delse med samlivsbrudd der barnet har allergi, 
og mamma eller pappa finner seg en ny kjæreste 
med pelsdyr. 

Vi opplever at en del foreldre i slike situasjoner 
lukker øynene for at de har et allergisk barn, sier 
rådgiveren.

Andre utfordringer er barn i vennekretsen som 
har dyr, og ansatte i skolen eller barnehagen som 
drar med seg dyrehår og allergener hjemmefra. 

Barna kan bli syke av at en  lærer med dyrehår 
i klærne lener seg over dem ved pulten, eller at 
kompisen drar med seg dyrehår inn på barne-
rommet og for eksempel i sengeklærne. /
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Det finnes en del tiltak du kan 
gjøre for å begrense skadene:
........................................................................                     

l Lærerne og ansatte i barnehagen  
 bør gjøres oppmerksomme på at de  
 ikke drar med seg dyrehår fra  
 hjemmet via blant annet klær. Skift  
 til rene klær hjemme, og ikke kos  
 med dyret eller skift i garderoben  
 på arbeidsplassen
l Venner og familie som har dyr bør  
 ha på seg rene klær og unngå å  
 kose med dyret sitt før de kommer  
 på besøk. Til barns venner kan  
 dette  gjøres enkelt ved å ha en  
 pose med rene klær stående til  
 disposisjon.
l Barna kan leke ute i stedet for å  
 være sammen inne i huset.
l Har barna veldig lyst på et dyr selv,  
 er det tryggest å skaffe seg  gullfisk  
 eller reptiler, som for eksempel  
 skilpadde.
 Se www.naaf.no/skilpadde

........................................................................                     

- Det er mye man kan gjøre, bare man 
bruker litt fantasi, sier Rose Lyngra.
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Ny refusjonsordning for fysioterapi  
i utlandet fra 1. januar 2011
Fysikalsk behandling i andre EU/
EØS land vil nå bli refundert på 
samme måte som om behandlin-
gen fant sted i Norge. Du trenger 
rekvisisjon fra lege i Norge, men 
den behøver ikke forhåndsstem-
ples av Helfo.

Med en diagnose som gir rett 
til full refusjon i Norge, søker 
bruker om å få hele beløpet 
refundert. Der diagnosen tilsier 
at bruker skal betale egenandel i 
Norge, vil bruker kunne få refun-
dert beløpet minus egenandel. 

Når bruker har opparbeidet 
seg rett til Frikort 2 i Norge, gjel-
der dette også for behandling i 
utlandet (EU/EØS-land). Bruker 
legger da ut for behandlingene 
og søker om full refusjon i etter-
kant.  Behandling i utlandet reg-
nes i opparbeidelsen til frikort i 

Norge. Bruker søker om refusjon 
i etterkant av behandling, men 
innen seks måneder. Helfo har 
utarbeidet skjema for utfylling. 
Følgende dokumentasjon skal 
vedlegges:
l Henvisning fra lege/
 behandler i Norge. 
l Dokumentasjon fra helseper- 
 sonell på hvilken type  
 behandling som er utført.  
 Fylles ut av fysioterapeuten.
l Dokumentasjon på behandlers
 autorisasjon og /eller  
 spesialisering. 
l Dokumentasjon på at vedkom- 
 mende driver lovlig i landet. 
 Spesifisert originalregning. 
l  Kvittering på at tjenesten er  
 betalt.

Les mer på www.helfo.no

Natlands legat – overføring til  
Forskningsfondet for astma og allergi
Det har i en tid vært diskutert et 
samarbeid eller sammenslåing 
mellom Natlands legat og Forsk-
ningsfondet for astma og allergi.  

Forskningsfondet har nå 
behandlet og vedtatt nye 
vedtekter som ble godkjent hos 
Stiftelsestilsynet i desember 
2010. Vestoppland AAF, som 
forvalter Natlands legat, ønsket 
etter dette å overføre midlene 
fra Natlands legat til Forsknings-
fondet. 

Vestoppland AAF sier at 
respekten for Snefrid og Birger 
Olav Natland, som i sitt testa-
mente av 18. november 1969 
ga 432 712 kroner til astma- og 

allergisaken, blir ivaretatt ved 
denne avgjørelsen. Forsknings-
fondets nye vedtekter er helt i 
tråd med legatets opprinnelig 
formål. 

Natlands legat består i dag 
av om lag 1,4 millioner kroner. 
I tillegg finnes det verdier for 
om lag 190 000 kroner i form av 
Odin-aksjer. Vestoppland ønsker 
å overføre også disse midlene til 
Forskningsfondet. 

Geir Endregard, generalsekre-
tær i NAAF, sier at dersom det i 
fremtiden dukker opp eventuelle 
henvendelser rundt Natlands 
legat, er det Forskningsfondet 
som nå svarer for dette. 

Styret i Vestoppland AAF, f.v. Solveig Evenstuen, Birgitte Vikersveen, 
Camilla Vikersveen Kleven, Stein Løkken og Anne Gunn Randen Løkken 
sammen med generalsekretær i NAAF, Geir Endregard og styreleder i 
Forskningsfondet, Anne Ombye.

Helsevennlig Jotunmaling lansert i Sverige
I disse dager lanseres Jotuns 
Sens-serie i Sverige under 
navnet Lady sensitive. Malingen 
er utviklet av Jotun over flere 
år, i tett samarbeid med Norges 
Astma- og Allergiforbund.

- Dette er en stor nyhet for 
alle svenske husstander og byg-
ningsmiljøer som er opptatt av 
et godt inneklima, fastslår gene-
ralsekretær Geir Endregard i 
NAAF.  - Denne malingen har satt 
en ny standard for slike produk-
ter, og vi er stolte over å ha vært 
med på å utvikle denne serien. 
Erfaringen etter nærmere tre års 
bruk i Norge er svært gode.

Ved å møte NAAFs svært 
strenge krav til at malingen ikke 
skal avgi gasser, at det er brukt 

rene råvarer og at den ikke 
inneholder allergifremkallende 
stoffer, oppfyller også malin-
gen automatisk det svenske 
Astma- och Allergiforbundets 
krav til godkjente allergivennlige 
produkter. Lady sensitive (Jotun 
Sens) oppfyller i tillegg miljøkrav 
fra Svanen og EU-blomsten, noe 
NAAF også forlanger.  

Samarbeidet mellom Jotun 
og NAAF er omfattende og vil 
fortsette. Ikke bare har NAAF 
bidratt med sine eksperter på 
viktige områder i prosessen, 
men partene er også enige om 
et løpende samarbeid fremover 
for å sikre at malingsserien hele 
tiden skal være så helsevennlig 
som mulig. 

Astmamedisin er ikke plutselig farlig
Kortikosteroider som gis i form 
av inhalasjon eller via nesen, 
kan i sjeldne tilfeller forårsake 
psykiske og adferdsrelaterte 
bivirkninger hvis de brukes i 
høye doser over lang tid, skrev 
Legemiddelverket i en artikkel 
på sine hjemmesider. Det førte 
til telefonstorm hos NAAF.

– Det er for så vidt ingenting 
nytt i denne informasjonen, sier 
Rose Lyngra, rådgiver i Nor-
ges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF). - Steroider kan forårsake 
bivirkninger, i sjeldne tilfeller 
også psykiske og adferdsrela-
terte. Etter at saken ble publisert 
hos Legemiddelverket og en 
rekke medier lanserte det som 
en nyhet, har vår rådgivnings-

tjeneste fått mange henvendel-
ser fra bekymrede foreldre.

De har imidlertid alle fått det 
samme svaret; at det ikke er 
noen grunn til panikk. Det er 
ikke slik at man plutselig har 
funnet ut at astmamedisin er 
farlig, for det er den ikke.

– Det er alltid viktig å ha 
oversikt over bivirkninger på den 
medisin man bruker slik at man 
kan kontakte lege dersom man 
blir usikker og opplever spor 
av visse symptomer, fortsetter 
Lyngra.

Det er viktig å opprettholde 
god kontroll med astmasyk-
dommen. Ikke stopp behand-
lingen før du har snakket med 
legen din.

Leveringssvikt på astmamedisin
Det vil bli knapphet på astma-
medisinen Pulmicort i sprayform 
for 100 microgram/dose og 200 
microgram/dose i løpet av kort 
tid.  Legemiddelverket melder 
at leveringsproblemene vil bli 
langvarige og oppfordrer leger 
til å finne alternativ behandling 
for de pasienter dette påvirker.

Grethe Amdal, rådgiver i  

Norges Astma- og Allergifor-
bund, oppfordrer alle som 
bruker denne medisinen til å 
oppsøke lege for vurdering av et 
annet tilsvarende medikament i 
god tid før de tar siste dose.

I tilfeller der noen går tom for 
medisin og lege ikke er tilgjenge-
lig, kan apotek nødekspedere en 
annen spray.
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Huntonit kostemalte 

panelplater samler lite støv 

og er enkle å holde rene. 

Monter platene på eksister-

ende vegg eller sett opp 

egen vegg. Enkel montering.  
 

Panelplatene er anbefalt av 

Norges Astma- og Allergi-

forbund og inneholder ingen 

kunstige tilsetningsstoffer. 

 

Velg mellom en rekke dekorer 

og type plater. 
 
Se utvalget hos din nærmeste 
byggevareforhandler  
eller www.huntonit.no

Panelvegger med kostemalt 
overflate en eneste malte 

veggplate anbefalt av NAAF 

ENESTE ANBEFALTE

member of

Sannsynligvis verdens reneste 
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Humanfond gir penger  
til ideelle organisasjoner
Alfred Berg Humanfond deler 
årlig ut to prosent av fonds-
kapitalen til veldedige organi-
sasjoner. 14. februar ble 1,7 
million kroner fordelt. Årets 
utdeling var den ellevte i rekken, 
Astma- og Allergiforbundet fikk 
24 207 kroner. 

– Det er gledelig at en rekke 
privatpersoner og virksomheter 
stilltiende år etter år donerer 
betydelige summer gjennom 
å ha investert i fondet. 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 strenge etiske forvaltnings-
prinsipper inntatt i fondsved-

tektene. 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 analy-
sert i forhold til menneskerettig-
heter, barnearbeid, arbeidsfor-
hold, miljø og bransjetilhørighet. 
Fondet investerer ikke i selska-
per tilknyttet våpen-, tobakk-, 
alkohol- eller pornografiindus-
trien. Alfred Berg Humanfond 
samarbeider med Innovest, et 
verdensledende screeningsel-
skap, om etisk screening av  
investeringsuniverset. Fondet 
har også et eget etisk råd som 
legger rammene for nye og 
eksisterende etiske plasserings-
kriterier.

NAAF ønsker å takke alle 
andelseiere som har valgt å 
støtte forbundet gjennom denne 
spareordningen.

Pollenvarslingen er i gang
NAAF startet den daglige 
meldingstjenesten for pollense-
songen 2011, mandag 7. mars. 

– Trenden de siste årene har 
vært tidlig pollenstart, men 
årets strenge vinter gjør at vi lig-
ger an til en gjennomsnittlig nor-
mal start i midten av mars, sier 
pollenforsker Hallvard Ramfjord 
i Astma- og Allergiforbundet.

Først ut vil være pollen fra or 
og hassel i mars. Deretter starter 
spredning av Salix (fellesbeteg-
nelse for pollen fra selje, pil og 
vier), før pollen fra bjørk begyn-
ner rundt slutten av april. Alle 
disse har en varighet på omkring 
tre uker. Sesongen for gresspol-
len starter normalt i midten av 
juni og varer et godt stykke ut i 
august. Burot er den siste pol-
lentypen som omfattes av pol-
lenvarslingene. Blomstringstid er 
fra ca. 20. juli og en måneds tid 
framover.

Allerede før pollensesongen 

starter, er det noen allergikere 
som merker symptomer. Det er 
mulig at dette skyldes at vege-
tasjonen under knoppskytingen 
lokalt avgir allergenbærende 
mikropartikler til luften.

– Like før den regionale 
pollensesongen starter vil det 
dessuten alltid være på solrike, 
kystnære voksesteder at utvik-
lingen kommer tidligst.  Dette 
fanges ikke uten videre opp av 
registreringsnettet, forteller 
Ramfjord.

NAAF minner om at pollen-
allergikere bør følge med på  
www.pollenvarslingen.no. De 
som er sterkt plaget, bør starte 
den medisinske behandlingen 
allerede én til to uker før  
sesongstart for å oppnå best 
mulig effekt

Mer om pollen og pollenallergi 
på www.naaf.no/pollen

Tegnekonkurranse for barnehager

NAAF og Lexus har lansert en 
tegnekonkurranse med tema 
luft og natur. 10.000 kroner og 
sjansen til å dekorere en klima- 
og helsevennlig hybridbil ligger 
i potten. 

Over 20 % av norske barn har 
befatning med astma før de er 
10 år. Det er en klar sammen-
heng mellom eksponering for 
NO2 fra dieseleksos og forverret 
allergi, astma og andre lunge-
plager. 

Fordi NAAF er nysgjerrige på 

hva barna selv føler om dette, 
arrangerer de i disse dager en 
tegnekonkurranse med tema 
”Barn vil ha ren luft og ren 
natur”. 

Utfordringen går til barneha-
ger i de 12 store byene i landet 
som er plaget av helseskadelig 
luft. Vinneren mottar 10.000 
kroner og får dekorere en 
splitter ny Lexus CT 200h, en 
hybridbil med svært lave utslipp 
av både NO2 og CO2.

Nettbasert film om astma
NAAFs nye film om astma er 
stykket opp i en rekke ulike  
sekvenser beregnet på forskjel-
lige målgrupper, problemstil-
linger og innfallsvinkler til det å 
ha astma. Filmen er også et godt 
verktøy i undervisningsøyemed.

En familie med en liten jente 
på ett år, en jente på 18 og en 
voksen mann formidler erfarin-
ger og forteller om hvordan det 
er å leve med sin astma. En  
barnelege og en lungelege 
snakker om symptomer, utlø-
sende årsaker, forebygging og 
behandling hos barn, ungdom 

og voksne, astma og graviditet 
i tillegg til en generell del om 
astma og en sykepleier som 
demonstrerer teknikker på de 
ulike systemene for inhalasjon 
av astmamedisin.

Til tross for gode astmame-
disiner, viser undersøkelser at 
personer med astma har dårlig 
etterlevelse og mangler kunn-
skap om riktig medikamentbruk. 
Flere studier har vist at mange 
brukere av astmamedisin har 
dårlig inhalasjonsteknikk og 
dette kan i tur være årsaken til 
redusert livskvalitet og unød-

vendige sykehusinn-
leggelser.

Filmen er foreløpig 
publisert som en Flas-
happlikasjon, men vil 
også tilgjengeliggjøres 
for nedlasting gjennom 
vår opplæringsportal 
i nær fremtid. Filmen 
er laget med midler fra 
ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering. 
www.naaf.no/astma-
film
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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 og varmt. 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 MiteBlock™ hindrer du at midd 
og dens avføring kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock-madrass og putetrekk refundert av NAV (jfr. Folketrygdeloven 
§ 5-22). MiteBlock™ sengetrekk er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

MiteBlock™ sengetrekk kan bestilles i Alliance Apotekene, i Bandagistkjedens butikker  
og på tlf. 67 11 03 17. For mer informasjon, se www.MiteBlock.no.

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

ANBEFALT AV

Meld 
deg  inn

Decubal  
Intensive Cream

Meld deg inn på decubalpluss.no
84 % syns det er et 

fantastisk program

Mild hudpleieserie med 
hjelp og gode råd på nettet
Har du problemer med huden?
Meld deg inn i decubalpluss.no og få individuell 
veiledning og gratis produktprøver fra Decubal 

I Decubal Pluss får du:
  Anbefalt produkter som passer til deg

  Tilgang til ekspertpanelet vårt

  E-post med gode råd om hudpleie for tørr og sensitiv hud

Et par sentrale produkter
Decubal Body Cream

Til den daglige pleien

Decubal Intensive Cream
Ekstra omsorg på utsatte steder

Fås kun på apoteket

Decubal  
Body Cream

Det er 13 
produkter 

i serien 
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Julekulefest
Moss og omegn AAF har hatt 
julekulefest. Vi var en stor gjeng 
med små og store som møttes på 
Bowling 1 for litt aktivitet etter 
jul. Det var full rulle med  
bowling, lek og moro, i tillegg til 
kos og hygge med pizza og brus. 

Det er jo selvfølgelig en utfor-
dring med en gjeng med som 
ikke tåler forskjellige matvarer, 
men vi fikk det til. Kvelden ble 
avsluttet med loddsalg. 

Tone Sandem, leder MOAAF

Familiehelg på Geilo

4.-6. mars gjennomførte 
Vestoppland AAF en vellykket 
familiehelg på Ustaoset hotell. 
Tema for helgen var fysisk og 
psykisk mestring. Helgen bød 
på utfoldelse for store og små, 
bading, ski og aking.

Vi takker Geilomo Barne-
sykehus for at vi fikk komme på 
omvisning og ikke minst kurset 

de holdt for oss. Handelsstanden 
på Dokka bidro med premier til 
akekonkurranse. Alle i gruppa 
deltok, hadde det kjempegøy og 
fikk premier. Leder for lokallaget 
ble etter eget utsagn både gul og 
blå, og sikkert flere med henne. 
Takk for en trivelig og lærerik 
helg.

Styret i Vestoppland AAF

Heia! Det går unna i bakkene på Geilo. 

Vervekonkurransen 2010
I året som gikk var alle tillits-
valgte i NAAF invitert til å delta i 
en konkurranse om å verve nye 
medlemmer. Mange der ute  
gjorde en ekstra innsats og 
sammen har vi klart å få med-
lemstallet opp. De to beste 
regionene, samt de to beste 
lokallagene er nå kåret.

Thomas Bræck (Region Nord), 
Gro Johansen (Region Nord), 
Leni Isaksen (Indre Østfold AAF) 
og Bente Solbakken (Elverum og 
omegn AAF) belønnes med hver 
sin tur til Valle Marina på Gran 
Canaria.

Vi gratulerer og  
ønsker god tur.

Trofaste støttespillere har gått bort

Familiekurs med NAAF region Østafjells

60 fornøyde kursdeltakere herav 
25 barn og ungdommer har hatt 
en lærerik helg på Straand hotell 
i Vrådal.  Etter middag på fredag 
var det quiz ved tre jenter på 13 
år og med lag av deltakere som 
ikke kjente hverandre så godt 
fra før.

Lørdag fikk alle små og store 
informasjon om riktig bruk av 
medisiner. Mange fikk seg en 
aha-opplevelse: Bruker du ikke 
all medisinen legen har fore-
skrevet men gir legen inntrykk av 
at du har gjort alt riktig, blir hele 
behandlingsopplegget feil. Legen 
finner at medisinen ikke virker og 
gir deg derfor mer og du får for 
store doser foreskrevet. Derfor, 
vær ærlig når du snakker med 
legen slik at denne kan gjøre de 
rette grepene ved neste besøk.

Etter foredraget forsvant 
ungdommene ut i slalåmløypene 
sammen med tre ledere. Barna 
hadde tilbud om barnepass 
og voksne kunne være på kurs 
om inneklima.  Kai Gustavsen 
fremholdt at alle hus må være så 
brukervennlige at alle skal kunne 
bruke dem, også nye eiere.

Mange koste seg i slalåman-
legget i sola.  De som ville deltok 

i Telemarkscup der man konkur-
rerte på sin egen tid to ganger 
ned ei slalåmløype, med diplo-
mer og premie til alle. Et event-
byrå tok med ungdommene på 
et par timer med forskjelllige 
utfordrende samarbeidsøvelser 
der styrke og kreative evner kom 
til sin rett. Etter en bedre middag 
på hotellet ble det tidlig kvelden 
for mange av dem.

Søndag reiste noen i slalåm-
bakken, andre benyttet svømme-
basseng og velværesenteret og 
mange fulgte overlege Ulf Wike 
Ljungblads foredrag om astma, 
allergi og eksem med særlig vekt 
på matallergi. Han mottok mange 
interesserte spørsmål og har 
egen hjemmeside der foredraget 
er lagt ut: www.barnelegen.no  

Før lunch samlet alle seg i 
foredragssalen til avslutning der 
alle sju kurslederne ble takket.  
Alle som hadde deltatt på aktivi-
teter fikk diplom, og i et gratis-
lotteri delte vi ut premier, Sens 
maling fra Jotun og middtrekk fra 
Sleep Scandinavia. Under søn-
dagsmiddagen var alle enige om 
at de hadde hatt en fin helg.

Ellen Sørby, regionsekretær

Målfrid Hansen tapte kampen mot kreften 6. februar i år. Hun 
hadde lang fartstid fra regionsstyret i Akershus og til slutt Oslo  
og Akershus, og styret i NAAF Asker/Bærum storlag. I tillegg  
representerte hun NAAF i FFO. 

Målfrid stilte alltid opp når hun hadde anledning og var aktiv til 
det siste. Vi takker for mangeårig innsats og lyser fred over  
hennes minne. 

Styret i Region Oslo og Akershus

Brynjulf Stuen døde 31. januar d.å., 78 år gammel. Brynjulf vokste 
opp i Imsdalen, som barn var han mye syk av astma som medførte 
mye redsel og smerte, på stedet han vokste opp var det ingen vei 
om vinteren. I ungdommen hadde han gode år uten større plager. 

Brynjulf bodde hele sitt voksne liv på Vinstra, pendlet til Åndals-
nes og jobbet på båtbyggeriet som lagde Norges første oljeplatt-
form. Jobben forverret astmaen og førte til mange sykehus- 
innleggelser. Luftambulansen har flere ganger hatt med seg  
Brynjulf til Lillehammer sykehus. 

I 1991 satt Brynjulf i interimsstyre for og få til lokallag i Gud-
brandsdal. Brynjulf satt i styret og var helt fram til sin død styre-
medlem i GAF. Brynjulf var lagets muntrasjonsråd og stilte villig 
opp. Vi lyser fred over Brynjulf Stuens minne. 

Gudbrandsdal AAF og Region Oppland
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(Øverst fra venstre) Vidar Storvik, Jon Worren, Carl-Fredrik Setsaas og Odd Kristian Johansen som alle arbeider med mangler i boliger 
med mer. (Nederst fra venstre) Thomas Benestad, Gøril Karlsen, Caroline Heien Gjelsten og Nils Munch-Møller som alle arbeider med 
yrkessykdomssaker med mer.    

NAAF ønsker å bidra til at de medlemmene som har krav på yrkesskadeerstatning skal få dette. Undersøkelser viser 
at mange ikke melder yrkessykdom til Nav og arbeidsgivers forsikringsselskap – og mister derved rett til erstatning 
og trygdeytelser. 

NAAF setter derfor i gang et prosjekt for å sikre medlemmenes  
rettigheter. I prosjektperioden tilbyr forbundet, i samarbeid med 
NAAF-advokatene som er spesialister på yrkesskadeerstatning,  
utvidet gratis bistand til alle medlemmer. 

Medlemstilbud
I tillegg til en gratis førstegangsvurdering vil advokatene også kost-
nadsfritt melde sakene til forsikringsselskapene, slik at medlemmene 
får sine saker behandlet og vurdert i forhold til erstatning. 

Det er viktig også å melde saker som gjelder kortere tapsperioder, 
for eksempel vil de som går på omskolering eller attføring i 1–3 år kun-
ne ha rett til betydelig erstatning. Forsikringsselskapene bruker lang 
tid på å behandle slike saker – derfor er det viktig å få meldt sakene så 
raskt som mulig. Dersom du har en yrkessykdomssak, eller mistanke 
om dette, ikke nøl med å ta kontakt for en uformell, uforpliktende og 
gratis samtale og vurdering.

Har du yrkessykdom
– eller mistanke om dette?

Gratisvurdering for medlemmer!

Slik går du frem:
........................................................................                     

l All kontakt går gjennom Astma- og  
 Allergiforbundets  
 rådgivningstjeneste
l Åpen alle dager (ikke onsdag) 
 kl 9–11 og 12–14 tlf. 23 35 35 35
l Rådgivningstjenesten er åpen for  
 alle men kun medlemmer får  
 assistanse av NAAF-advokatene 
l Er du ikke medlem? Meld deg inn og  
 få del i dette spesialtilbudet  
 fra NAAF. Det koster 350 kroner  
 per år.

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Anstrengelsesutløst astma er 
etter hvert et kjent begrep. Men få er 
klar over at sterk fysisk aktivitet også 
kan utløse matallergiske reaksjoner hos 
noen mennesker.

Tarmen lekker molekyler
Kliniske erfaringer viser at det er mange 
matvarer som kan utløse allergireak-
sjoner ved anstrengelse. 

Matvarer som hvete, reker og tomater kan utløse allergiske reaksjoner når kroppen blir utsatt for sterk fysisk aktivitet.

Anstrengelse kan utløse allergi
tekst / Sidsel Skotland    foto / Colourbox

– I prinsippet kan alle allergener bli 
ekstra trigget når kroppen blir utsatt for 
sterk fysisk aktivitet, forteller Martinus 
Løvik, professor og avdelingsdirektør 
ved avdeling Miljøimmunologi ved 
Folkehelseinstituttet. Det som skjer 
er at tarmen da lekker flere molekyler 
enn vanlig ut til blodet. Hvorfor er det 
foreløpig ingen som vet. 

I Japan lider to promille av all ungdom 

av allergireaksjoner utløst av anstren-
gelse kombinert med bestemte  
næringsmidler. Den vanligste synderen 
er hvete. På andre plass kommer reker. 

– Vi har få undersøkelser av denne 
formen for allergi i Europa. Det er først 
og fremst fra Japan vi henter kunnskap 
om dette, sier Løvik.

Forskerne har funnet at det er ett 
bestemt molekyl i hveten, molekylet 
omega-5 gliadin, som skaper proble-
mene. Det er også utviklet en test der 
en kan finne ut om en reagerer på dette 
bestemte molekylet. Denne testen er nå 
tilgjengelig i alminnelig allergidiagnos-
tikk også i Norge. Dette er en form for 
”komponentdiagnostikk” i blodprøve, 
forteller professoren, og understreker 
at det her dreier seg om vanlig allergi, 
ikke om glutenintoleranse (cøliaki).

Hvete og tomater
Hvilke matvarer som gir anstrengel-
sesutløst allergi kan være ulikt land 
imellom – det vet vi lite om fordi det 
meste av forskningen altså er gjort i 
Japan. Men i 2001 ble det offentliggjort 
en undersøkelse fra Italia der tomaten 
var syndebukk nr én, fulgt av hvete og 
peanøtter.

Hvis du er matallergiker, kan det være 
lurt å vente i noen timer etter et måltid  
før du anstrenger deg.
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Matvarer som hvete, reker og tomater kan utløse allergiske reaksjoner når kroppen blir utsatt for sterk fysisk aktivitet.

Anstrengelse kan utløse allergi
Forskerne har også funnet at andre 

forhold kan bidra til å trigge allergenene 
ytterligere. 

– Noen reagerer ekstra i forbindelse 
med menstruasjonen, når de er slitne, 
har sovet dårlig eller har en virusinfek-
sjon. Inntak av alkohol og acetylsalisyl-
syre, som finnes i Dispril og Aspirin, gjør 
en også ekstra sårbar. Andre smerte-
stillende midler av typen ikke-steroide 
antiinflammatoriske midler kan også 
bidra til å utløse eller forsterke aller-
giske reaksjoner på mat.

Anafylaktisk sjokk
En reaksjon som ligner på en allergireak-
sjon kan bli utløst gjennom anstrengelse 
alene hos spesielt følsomme personer. 
Mens en anstrengelsesutløst mataller-
gisk reaksjon er en ekte allergisk reak-
sjon som krever anstrengelse i tillegg til 
matallergien for å bli utløst.

Dette er altså matallergireaksjoner 
som ved mer eller mindre sterk anstren-
gelse kan oppstå hos folk som ellers ikke 
har symptomer på matallergi. Hos folk 
med kjente allergier kan en betydelig 
lavere dose av næringsmiddelet enn det 
de vanligvis reagerer på, utløse reaksjon 
under anstrengelse. Anstrengelse har 
altså en generell forsterkende virkning 
på allergireaksjoner. 

Selve reaksjonen ved anstrengelsesut-
løst matallergi er som andre matallergi-
symptomer: 

Mageproblemer, hudsymptomer (som 
hevelse og elveblest) og pustevansker. 
Men ikke astmapreget pustebesvær. 
Det er halsen som tetter seg, ikke  
lungene som reagerer. Til og med  

anafylaktisk sjokk og bevisstløshet står 
på lista over reaksjoner.

Forstår ikke sammenhengen
– Det kan være svært vanskelig å opp-
fatte sammenhengen mellom nærings-
middelet og reaksjonen fordi reaksjo-
nen ikke kommer før anstrengelsen 
setter inn, og anstrengelse kan utløse 
reksjon så lenge som inntil 24 timer  
etter matinntaket. Så langt tid er  
riktignok uvanlig, understreker Løvik. 

Det vanligste er ved anstrengelse 
innen to opptil fire timer. Men allerede 
da kan folk ha glemt hva de har spist, og 
reaksjonen virke helt uforståelig. Særlig 
er det vanskelig å komme på å sette  
reaksjonen i sammenheng med matinn-
tak dersom en ellers aldri får symp-
tomer av næringsmidler. Dette er i følge 
Løvik en vanskelig diagnose å stille.

Tren på tom mage
Selv om anstrengelsesutløst allergireak-
sjon ikke er en veldig vanlig allergiform 
– det meldes inn cirka ett tilfelle pr år 
– mener Løvik at kunnskapen om dette 
må bedre ut til både leger og folk flest. 
Han tror at ganske mange uforståelige 
symptomer i forbindelse med anstren-
gelse kan forklares med dette, men for 
å trekke de riktige slutningene må en ha 
kunnskapen om disse ganske komplekse 
sammenhengene. 

Selv benytter han anledningen til å 
snakke om det på seminarene han har. 
Og han avslutter med et råd: Har du, 
eller tror du at du har noen form for 
matallergi, så vent helst i fire timer før 
du anstrenger deg, og unngå forsterken-

de elementer som alkohol og smerte-
stillende medikamenter.

Lite kjent blant folk
Fagsjef innen matallergi i NAAF, Helle 
Stordrange Grøttum, bekrefter at dette 
er sammenhenger som er lite kjent 
blant folk flest.

– Folk tenker ikke over at dette er 
en problemstilling. Det er først når de 
snakker med oss at de kanskje klarer å 
rekonstruere situasjonen å se anstren-
gelse i kombinasjon med matinntak som 
mulig årsak til symptomene.  
Hun håper denne utløsende årsaken et-
ter hvert blir bedre kjent – særlig blant 
helsepersonell.

– Å spre informasjon om dette blir en 
viktig oppgave for de nye tverr- 
faglige kompetansemiljøene for  
allergisk sykdom, påpeker hun. Fag- 
sjefen forteller også at NAAF i sam-
arbeid med Helsedirektoratet og de 
medisinskfaglige miljøene, er i ferd for å 
revidere de diagnostiske manualene for 
reaksjoner på mat hos barn og voksne. 

– Der må dette helt klart inn, under-
streker hun. /

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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For mer informasjon:
........................................................................                     

www.naaf.no/mat
NAAFs rådgivningstjeneste svarer  
på dine spørsmål relatert til astma, 
allergi, eksem, overfølsomhet, helse-
problemer knyttet til inneklima, mulig 
yrkessykdom/-skade. Fra kl 9–11 og 
12–14. Alle dager (unntatt onsdag)
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SMAKSRIK SAFTIG SJOKOLADEBUNN 
TOPPET MED MYK OG DEILIG 

SJOKOLADEKREM
 

HÅNDLAGET KAKE

ALLERGIKOKKEN

SAFTIG & LUFTIG
SJOKOLADEKAKE
UTEN MELK, HVETE, GLUTEN, 
NØTTER, SOYA & EGG

Møt Allergikokken på facebook eller 
www.allergikokken.no. Her finner 
du mer informasjon om hvor du 
kan få kjøpt kaken.

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT 
OG ÅRETS NYSKAPER!

SE ETTER KAKEN I FRYSEDISKEN

34  /  Astma Allergi 2 2011

 

 

Den dagen Anders, Siri og Lars fant ut at  Ultra solgte 
laktosefri is, ble livet som allergikere litt lettere å leve 

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 mat-
intoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse med allergiansvarlig i hver butikk. Se 
også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.

FOR ALLE
MATGLEDE!

MATOPPLEVELSER
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Hvorfor er du medlem av NAAF? 
Det er bra å være medlem av en organisasjon som jeg 
vet arbeider seriøst og målrettet med saker for sine 
medlemmer. NAAF er gode på å være synlige i media. 
Det er også godt å se at NAAF ofte vinkler sine saker 
med positive fortegn, så astmatikere ikke bare frem-
står som syke og sytete. Som astmatiker og allergiker 
i over 50 år mener jeg at som medlem støtter jeg alt 
arbeidet som gjøres i NAAF.

Hva leser du med størst interesse i bladet? 
Jeg synes det er spennende å lese om forskning og 
vitenskap. Jeg trives også med artikler om hverdags-
mennesker som på positive måter lever med  
og forholder seg til sin tilstand.

Har du en hjertesak knyttet til astma-  
og allergisykdommer? 
Hvordan kan barn og unge, og også vi voksne, stimu-
leres og hjelpes til å kunne gjennomføre og gjøre alt vi 
har lyst til. Jeg var som barn heldig og fikk være med i 
en gruppe som ble sendt ut i all slags vær, fikk beskjed 
om å våre mye i aktivitet, trene på ulike måter og 
tilslutt deltok vi i Ridderrennet flere ganger. Ut på tur, 
aldri sur!

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år? 
Som kontaktlærer for en 1.klasse hvor flere elever har 
allergiske plager, tenker jeg at alt arbeidet som rettes 
mot barn unge er bra. Alle de positive og gode media-
oppslagene til NAAF mener jeg også har stor verdi. 
Opplysning vil imøtekomme holdninger og fordom-
mer i forhold til en astmadiagnose !

Kunne du tenke deg å bruke en time av  
din tid på NAAF? 
Selvfølgelig. (Jeg bruker jo noen minutter allerede nå)

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt engasjement på? 
Folkeopplysning med positiv vri.

Navn: Trond Norman Hannevik
Bosted: Grunerløkka, Oslo

der!
Hallo NÅ ER DET LETT Å VERVE

NYE
MEDLEMMER!

Du kan registrere nye medlemmer 
direkte på www.naaf.no

e-post: medlem@naaf.no, eller 
ring oss på 23 35 35 35

Vi gjør Norge friskere

Se flere vervepremier  
på www.naaf.no

For medlemsfordeler og  
informasjon se www.naaf.no
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Siden 1960-tallet har verden vært 
vitne til en sterkt økende forekomst 
av astma og allergi. Over 300 millio-
ner mennesker er rammet per i dag. 
Samtidig er D-vitaminmangel noe som 
stadig blir mer utbredt. En ny britisk 
studie undersøker om det finnes 
en sammenheng mellom disse to 
fenomenene.

Forsker på gravide
Barn som er født inn i astma- og 
allergibelastede familier, har en ten-
dens til å utvikle astma i meget ung 
alder. Forskere jobber på spreng for 
å finne ut hva som er årsaken til dette, 
og om det er noe kvinner kan gjøre i 
løpet av en graviditet for å redusere 
babyens risiko for astma og allergi.

En av disse forskerne er professor 
John Warner, som er overlege ved 
barneavdelingen ved Imperial College i 
London. Han er for tiden  i full gang med 
en studie der man ser på hvilken inn-
virkning D-vitamintilskudd hos gravide 
kvinner kan ha på risikioen for astma 
hos barn. 

Overdreven solfaktorbruk 
Man har lenge visst at D-vitaminet er 
viktig for reguleringen av kalsium og 
fosfat i blodet, noe som igjen er viktig 
for normal og sterk dannelse av skjelett 
og tenner. Nyere forskning har påpekt 
av D-vitaminet også spiller en viktig 
rolle for kroppens immunforsvar og 
fosterets lungeutvikling.

Britiske forskere undersøker nå om det kan være en 
sammenheng mellom D-vitaminmangel og utvikling 
av astma. Overdreven bruk av solkrem kan være 
en risikofaktor.

For lite sol = astma?
tekst / Camilla G. Laxton  foto / Imperial College Healthcare og Colourbox

Selv om D-vitamin finnes i enkelte 
matvarer, som for eksempel fet fisk og 
tran, er det solen som er vår viktigste 
kilde. Mens det i Norge stor sett er 
innvandrergrupper med mørkere hud 

som er utsatt, skal vi ikke lenger enn til 
et av våre naboland før mangel på dette 
”solvitaminet” begynner å bli et utbredt 
problem: I Danmark har hele 45 prosent 
av befolkningen for lave verdier, mens 
15 prosent lider av kronisk D-vitamin-
mangel.

I England er tallene enda høyere. Der  
har mer enn halvparten av befolkningen 
for lave verdier, og kronisk mangel er 
heller ikke uvanlig. Overdreven bruk 
av høy solfaktor må faktisk ta en del 
av skylden for dette, i følge professor 
Warner:

– Det at man nærmest er blitt besatt 
av tanken på å unngå hudkreft, er en av 
hovedårsakene. En annen viktig grunn 
er den store innvandrergruppen med 
mørkere hud, sier han.

Hygienehypotesen ikke nok
I forskningsmiljøer har man de siste 

årene peilet seg inn på at det kan være 
en sammenheng mellom D-vitamin-
mangel og utvikling av astma. Professor 
Warners studie er langt fra den eneste 
som har satt søkelyset på dette.

I mai 2007 publiserte to forskere 
ved Harvard Medical School i Bos-
ton, USA, en artikkel i ”The Journal 
of Allergy and Clinical Immuno-
logy” (”Tidsskriftet for allergi og 
klinisk immunologi”). Her hevder 
Augusto A. Litonjua og Scott T. 
Weiss at den såkalte hygiene-
hypotesen ikke alene kan forklare 
den voldsomme økningen i antall 

astma-tilfeller de siste tiårene. 
– Man trenger noe mer for å kunne 

forklare all sidene ved astmaepidemien, 
som for eksempel sammenhengen 
mellom overvekt og astma og den høye 
forekomsten i fattige urbane befolk-
ningsgrupper, skriver de.

I artikkelen ”Is Vitamin D deficiency 
to blame for the asthma epidemic” 
(”Bør D-vitaminmangel ta skylden for 
astmaepidemien”) legger de to forsk-
erne frem en hypotese om at idet en 
befolkning blir mer velstående og i 
større grad  innordner seg etter en 
vestlig tankegang, vil folk tilbringe mer 
tid innendørs. Det fører til at man blir 
mindre utsatt for sollys, noe som fører  
til D-vitaminmangel, som igjen resul-
terer i flere tilfeller av astma og allergi. 
Litonjua og Weiss understreker at i følge 
deres epidemiologiske studier, viste det 
seg at et høyere D-vitamininntak hos 

Professor John Warner forsker 
på sammenhengen mellom 

D-vitaminmangel og astma.
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Det at man nærmest er 
blitt besatt av tanken på 
å unngå hudkreft, er en 
av hovedårsakene.
Professor John Warner”



gravid kvinner reduserte risikoen for 
astma med så mye som 40 prosent hos 
barn mellom tre og fem år. 

Bemerkelsesverdige studiefunn
I 2009 ble resultatene fra en viktig 
tversnittstudie publisert i fagbladet 
“American Journal of Respiratory and 
Critical Care Medicine”. (”Det ameri-
kanske tidsskriftet for åndedretts- og 
krisemedisin”) Det ble her  påvist en 
sammenheng mellom lave D-vitamin-
verdier og en økt hyppighet med tanke 
på astmarelaterte sykehusinnleggelser, 
inhalering av kortikosteroider og hyper-
reaktivitet i luftveiene hos barn.

– Denne tversnittstudien av 616 barn 
på Costa Rica er den første studien som 
direkte knytter alvorlighetsgraden av 
klinisk astma til lave vitaminverdier, 
sa Juan Celedón fra Harvard Medical 
School og hans kolleger.

Forskerne rekrutterte deltakere fra 
mer enn 100 skoler i Costa Ricas Central 
Valley, hvor man har et relativt høyt 
antall astmatilfeller. Astmatiske barn 
og deres foreldre ble bedt om å svare 
på spørsmål om barnets helse det siste 
året, inkludert eventuelle sykehus- 
innleggelser og bruk av kortikosteroid-
innhalering. Det ble også tatt medi-
sinske prøver av barna, blant annet 
prikktesting og blodprøver. 

I følge forskerne var funnene ikke 
minst bemerkelsesverdige fordi man 
ikke hadde forventet at mangel på sollys 
skulle være et problem i et land som 
ligger såpass nær ekvator. Dette til tross 
for at tidligere studier har påvist  
D-vitaminmangel i andre verdens- 
områder med sterk sol, som for  
eksempel Hawaii, Libanon og Australia.

Den første studien i sitt slag
 – Det har vært en rekke observasjons-
studier som har antydet en forbindelse 
mellom lavt D-vitamin og en rekke 
problemer, blant annet astma, allergi, 
autoimmune sykdommer og risiko for 
infeksjoner. Men forbindelse betyr ikke 
årsak og effekt, sier John Warner. 

Professoren, som regnes som en av 
Storbritannias fremste allergieksperter, 
forklarer at laboratoriestudier har iden-
tifisert D-vitaminmottakere på mange 
immunaktive celler. Disse mottakerne er 
særlig viktige i regulering av T-cellenes 
funksjon. 

– Svekket regulering av immunre-
spons kan kanskje forklare forbindelsen, 
men det er bare en intervensjonsstudie 
som kan påvise et årsaksforhold, sier 

Frykten for hudkreft får mange til å smøre tjukke lag med solkrem – bivirkningen kan bli D-
vitaminmangel.

Kilder:
www.asthma.org.uk
www1.imperial.ac.uk
www.reuters.com
www.medpagetoday.com
wwwillvit.no

han. Professor Warner og hans team 
bruker en tidligere studie som utgangs-
punkt.

– Vi har grepet anledningen til å 
studere 3 år gamle barn av mødre som 
deltok i en kontrollert studie av inntak 
av D-vitamintilskudd under graviditeten, 
sier han.

Denne studien, som omfattet 180 
kvinner,  var en studie som ble opp-
rettet for å undersøke hvilken effekt  
D-vitaminet hadde på komplikasjoner 
under graviditet og fødsel. 

– Vår studie er mest sannsynlig den 

første studien som direkte vil kunne 
undersøke  hvilket potensial denne 
typen  intervensjon kan ha med tanke 
på forebygging av allergiske lidelser. 
Resultatene vil legges frem i løpet av 
sommeren 2011, sier han. /
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Viktige D-vitamin kilder
...............................................................................................................................................................                     

Fet fisk (makrell, ørret, laks, sild), fiskerogn og fiskelever er de viktigste kildene til 
vitamin D. I Norge er margarin og smør og noen melketyper tilsatt vitamin D. 
Tran inneholder vitamin D. Sollys danner vitamin D i huden 

(Kilde: www.apotek1.no)

Hygienehypotesen
Den opprinnelige hygienehypotesen sier at infeksjoner beskytter mot astma og  
allergi. Denne hypotesen er man stort sett gått bort fra. Kort sagt sier den nye 
hygienehypotesen at det er sunt med bakterier og sopper, så lenge de ikke gir  
infeksjoner. Den nye hypotesen støtter seg til forskningsrapporter som viser at barn 
på landsbygda er mer beskyttet mot astma og allergi enn barn som bor i byer. Barn 
som lever på bondegårder med dyr, har dessuten halvert risiko for astma og allergi 
sammenlignet med barn som bor i den samme bygda, men ikke på en gård.

(Kilde: Nasjonalt fokehelseinstitutt)
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10-15 prosent av alle barn og 
8-9 prosent av voksne nordmenn har 
astma. Men selv om sykdommen er 
diagnostisert og man har fått resept på 
astmamedisin, er det mange som går 
med tilnærmet ubehandlet astma fordi 
de ikke tar medisinen på riktig måte. 
Resultatet er store helseplager.

Kontroll over sykdommen
Astma kan debutere i alle aldre. 
Sykdommen kan ikke helbredes, men 
symptomene kan i stor grad kontrol-
leres med daglig inhalasjon av ørsmå 
mengder kortison. Å få kontroll over 
sykdommen er viktig for å unngå  
forverring.

Astma hos spedbarn og småbarn er 
som oftest under god kontroll.

– Overfor denne pasientgruppen bru-
ker helsepersonell mye tid på å instru-
ere foreldrene, og disse følger nøye opp 
at behandlingen gjennomføres til punkt 
og prikke. Likevel hender det at foreldre 
stopper behandlingen fordi astmaen 
tilsynelatende er borte, eller også  
kombinert med frykt for kortisonbivirk-

Om lag 300.000 nordmenn har astma. Over halvparten av disse kunne hatt en lettere 
hverdag med mer korrekt behandling. Brukerfeil fører til unødig store helseplager.

Lever med unødige plager
tekst / Hanne Løkås Veigård                                                             

ning. Undersøkelser viser at det er sær-
lig blant ungdom og voksne vi ser svikt i 
behandlingen, sier lege Birger N. Lærum 
ved Haukeland universitetssykehus.

Han tror mange undervurderer hvor 
krevende det er å behandle denne  
kroniske sykdommen.

Glemmer medisinen
Omfattende studier viser nemlig at 
mellom 50 og 80 prosent av pasientene 
gjør en eller flere feil når de behandler 
sykdommen.

De vanligste feilene er at man glem-
mer å ta medisinen, eller at man benyt-
ter feil teknikk når man tar medisinen.

– Pulverinhalatorer er mest brukt. 
Disse forutsetter en god teknikk, med 
åpning og lading av inhalatoren, samt  
at pasienten må inhalere dypt. 

Selv om inhalatorene er gode, er det 
mange pasienter som strever med å få 
dette til. Dermed når medisinen ikke 
fram til bronkiene, hvor sykdommen 
sitter. 

Selv om man har fått diagnose og  
resept på medisin blir det nesten som 

å gå med ubehandlet astma. Det gir 
selvsagt store plager, sier Lærum.

Hoste og lite overskudd
Tegn på at behandlingen ikke er god nok 
vil være stadig hoste, tung pust, nattlige 
plager, hyppig behov for ekstra medisi-
nering og lite overskudd til hverdagslige 
gjøremål. 

Lærum oppfordrer alle til å gå på 
nettstedet www.astmakontroll.com for 
å få en pekepinn på om sykdommen 
holdes godt nok i sjakk. Testen, som 
består i å krysse av svaralternativer på 
spørsmål om dine symptomer, tar noen 
få minutter.

Ikke gi deg!
En liten gruppe astmapasienter er så 
alvorlig rammet at sykdommen ikke lar 
seg kontrollere helt. 

– For denne gruppen med svært 
alvorlig astma finnes det en behandling 
med sprøyter som settes 1-2 ganger i 
måneden og blokkerer en del av beten-
nelsesreaksjonen ved allergisk astma, 
sier Lærum, og fortsetter:

– For de aller, aller fleste er det ikke 
nødvendig å akseptere stadige plager av 
astmaen. Jeg tror mange kommer hjem 
med en inhalator, bruker den etter  
beste evne og slår seg til ro med at 
“dette er så bra jeg har håp om å bli”, til 
tross for at astmaen fortsatt gir mange 
plager. Slik behøver det ikke være. Med 
fullgod medisinering, som innebærer å 
kombinere forskjellige medikamenter, 
vil de fleste astmapasienter være tilnær-
met symptomfrie det meste av tiden, 
sier Lærum.

Et tett samarbeid med fastlegen er 
nødvendig for god kontroll over  
sykdommen.

– Sørg for at typen medikament,  
dosering og inhalasjonsteknikk gjen-
nomgås regelmessig, slik at du hele 
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Her får du hjelp
................................................................................................................................................................                     

Apotekene har god kunnskap om riktig  
bruk av inhalator. Be om råd!
Fastlegen gir som regel god astmabehandling. 
Inhalasjonsteknikk bør sjekkes ved hver kon-
sultasjon. Snakk også med fastlegen om  
andre luftveisplager og allergier.
Astmaskole lærer deg å leve bedre med  
sykdommen. Be fastlegen om henvisning.
Ta astmakontrolltest på  
www.astmakontrolltest.com
Barnelege/lungelege kan hjelpe de som ikke får kontroll over sykdommen.  
Be fastlegen om henvisning.
Øre/nese/hals-lege er relevant hvis du i tillegg til astma har plager i øvre luftveier.



Om lag 300.000 nordmenn har astma. Over halvparten av disse kunne hatt en lettere 
hverdag med mer korrekt behandling. Brukerfeil fører til unødig store helseplager.

Lever med unødige plager

tiden har et oppdatert egenbehand-
lingsskjema. Man bør velge mest mulig 
brukervennlig utstyr og bruke tilstrek-
kelig tid på instruksjon, og pasienten må 
ha fått opplæring i hvor viktig det er at 
medisinen tas hver dag, sier legen.

Alternativer
Inhalatorer er den vanligste behandlin-
gen av astma. Det finnes ulike inhala-
torer som krever ulik teknikk. Det er 
viktig at hver pasient lærer seg å bruke 
utstyret helt riktig. 

– Har du ikke riktig inhalasjonsteknikk 
risikerer du at medisinen ikke når dypt 
nok ned i bronkiene, og effekten uteblir 
eller reduseres. Apotekene har i de 
senere år skolert sine ansatte i bruk av 
inhalator, så her får man også god hjelp, 
sier Lærum.

Pasienter som tross instruksjon ikke 
lykkes med god nok inhalasjon av pulver 
bør få prøve spray med kolbe, hvor 
medisinen inhaleres mens man puster 
som normalt.

Forstøverapparat er enda et alterna-

Astmaspray bør tas på kammer slik som her 
ellers går mesteparten av medisindosen til 
spille og havner ikke der den må for å gjøre 
nytte. (foto: Ståle Andersen/NAAF)

tiv. Her benyttes flytende medisin. Man 
setter en maske til munnen og puster 
som normalt i flere minutter, for å 
puste inn damp fra medisinen. Behand-
ling med forstøverapparat er imidlertid 
kostbar og tidkrevende, og er ikke noe 
som astmatikere flest kan få tilgang til 
eller har behov for.

– Men har man veldig kraftige anfall 
og mye slim kan man vurdere forstøver-
apparat for hjemmebehandling, sier 
Lærum.

United airways
Sykdommer i øvre og nedre luftveier 
opptrer gjerne samtidig. Behandling av 
disse bør sees i sammenheng. Ube-

handlet rhinitt (betennelse i nese-
slimhinnen) kan for eksempel hindre 
astmakontroll. Det samme kan sykdom-
mer i halsmandler og falske mandler, 
som bør undersøkes og behandles hos 
øre-nese-hals-lege.

– Vi snakker om “the united airways”. 
Å sørge for god behandling av både 
astma, allergi og øvre luftveier samtidig 
kan være nødvendig for å få kontroll 
over astmaen, sier Birger N. Lærum. /

Ustoppelig ballerina
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Astmamedisiner med ulike funksjoner har emballasje som er fargekodet:
................................................................................................................................................................                     

l Luftveisåpnende medisin (ofte kalt anfallsmedisin) – blå
l Forebyggende (vedlikeholds-) medisin – brun eller oransje
l Kombinasjonspreparater, inneholder forebyggende- og 
 anfallsmedisin – grønn, lilla eller rød



bilderamme

En ny svensk doktorgrad viser at perso-
ner som har hatt eksem som barn er de 
som har størst risiko for å få håndeksem 
som voksne. Resultatet er publisert i det 
medisinske tidsskriftet British journal of 
dermatology.

– Nikkelallergiens betydning for 
utvikling av håndeksem har vært over-
vurdert, sier Anna Josefson, som står 
bak avhandlingen. Hun er overlege ved 
Universitetssykehuset i Örebro. 

Undersøkelsen viser at at det stort 
sett ikke finnes noen forskjell i fore-
komsten av håndeksem hos de som 
hadde nikkelallergi som barn, og de som 
ikke hadde nikkelallergi. Håndeksem 
er en alvorlig hudsykdom som rammer 
mange mennesker. Forskerne har lenge 
forsøkt å finne årsakene til sykdommen. 

Atopisk eksem utslagsgivende
Anna Josefsons forskning omfat-
ter cirka 900 kvinner. Denne viser at 
barneeksem, såkalt atopisk eksem, er 
den største risikofaktoren for å utvikle 
håndeksem som voksen. Personer med 
barneeksem løper 3-4 ganger økt risiko, 
og særlig de som har hatt eksem på 
hendene som barn er i faresonen.

– Derfor bør man i det forebyggende 
arbeidet mot håndeksem konsentrere 
seg om personer som har hatt barne-
eksem, sier Anna Josefson. Og når det 
gjelder denne gruppen kan man kanskje 
gjennom  målrettet yrkesveiledning, 
kanskje forhindre nødvendig bytte av 
yrke senere i livet.  

Risikoen for å utvikle håndeksem er 
større innefor visse yrker, så som frisør, 
kokk, koldjomfru, ulike omsorgsyrker, 
baker, bilmekaniker og maleryrket. 
Disse yrkene innebærer mye kontakt 
med væske, kjemiske produkter eller 
matvarer. 

Nikkelallergi, som er den vanligste kontaktallergien, gir ikke økt risiko for håndeksem slik man tidligere har trodd.  
Dermed kan forskere avkrefte tidligere hypoteser om en sammenheng mellom de to sykdommene.

Nikkelallergi gir  
ikke håndeksem
tekst / Anna Olsson   foto / Anna Olsson og NAAF                                                        

Når det gjelder nikkelallergi, kon-
staterer Anna Josefson at de spørre-
undersøkelser som  benyttes i dag for å 
kartlegge forekomsten ikke er pålite-
lige:  Blant de som selv trodde de hadde 
nikkelallergi, kunne hun bare fastslå slik 
allergi hos 59 prosent. Årsaken er trolig 
at mange forveksler eksem av andre 
årsaker med nikkelallergi, mener hun. 

– Ettersom det er viktig å følge 
med på forekomsten av nikkelallergi i 
befolkningen, betyr det at vi må finne 
frem til andre metoder enn dagens 
spørreskjema, sier Josefson, som ønsker 
andre og sikrere metoder. Prikktesting 
er krevende, ettersom man da må ha tre 
besøk på legekontoret. En egentest som 
sendes hjem til deltakerene i studien, er 
et alternativ hun vil prøve. Det er et be-
dre alternativ enn spørreundersøkelser. 

Vanligst blant kvinner
Josefson vil undersøke normalbefolk-
ningen, ikke bare de som allerede har 
problemer. 

– Derfor fulgte vi opp 900 kvinner 
som tidligere hadde blitt undersøkt som 
skolebarn, forteller hun.

Forskeren ønsker å undersøke  
hvordan man finner ut hvem som har  
nikkelallergi, og deretter gjøre store  
epidemiologiske undersøkelser. Hun 
leter etter ulike sammenhenger hos  
normalbefolkningen. – Nikkelallergi 
er mye vanligere hos kvinner enn hos 
menn, så det er lettere å forske på dem, 
forklarer Josefson. 

Det finnes ingen genetisk forskjell 
mellom kvinner og menn når det gjelder 
håndeksem, mener  forskeren. Det 
handler derimot om eksponeringsfor-
skjeller. Nikkel finnes for eksempel i 
mange produkter for kvinner, for  
eksempel i øredobber og andre  

smykker. I tillegg finnes det mye hånd- 
eksem blant kvinner fordi de oftere 
utfører såkalt vått arbeid. Dermed skades 
hud-barrieren, og risikoen for eksem øker.  

Nikkelallergi er som sagt overvurdert 
som årsak til håndeksem:

– Håndeksem har veldig mange ulike 
årsaker. Den absolutt viktigste årsaken er 
atopisk eksem, vått arbeid og traumatise-
ring av hendene. 

 – Så lenge piercingen øker, øker nikkel-
allergien, fastslår Anna Josefson. /
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Anna Josefsons avhandling “Nickel 
allergy and hand eczema – epidemiologi-
cal aspects” avkrefter tidligere teorier  
om nær sammenheng mellom nikkel-
allergi og utvikling av håndeksem.



Nikkelallergi, som er den vanligste kontaktallergien, gir ikke økt risiko for håndeksem slik man tidligere har trodd.  
Dermed kan forskere avkrefte tidligere hypoteser om en sammenheng mellom de to sykdommene.

Barneeksem gir 3-4 ganger 
økt risiko for å utvikle  
hånd-eksem som voksen.

Unikt nytt NAAF tilbud,  
flytt jobben til fjellet!

Pollenfri på 
Beitostølen!

Betyr våren for deg rennende nese, tungt hodet og  
lite energi? 

Det trenger  
ikke være slik!
Astma- og Allergiforbundet har nå utviklet et tilbud for 
å redusere plagene i pollensesongen til svært lav pris for 
våre medlemmer. Du kan velge å ta med deg arbeidet 
eller ta en kortere ferie på pollenfrie Beitostølen og få 
kjærkommen hvile fra allergiplagene. Tilbudet gjelder 
hele pollensesongen fra 26. april til 30. august. Du vil bo 
i egen leilighet og vil få tildelt egen kontorplass om du 
trenger det.  Prisen er per leilighet så det er fritt fram til å 
kombinere med besøk av familie eller venner.

Les mer på: www.naaf.no/pollen

Få arbeidsgiver eller NAV med på å betale regningen!
Ett opphold på fjellet midt i pollensesongen er noe 

mange pollenallergikere erfarer at reduserer plagene og 
gir en mye bedre vår/sommer samlet sett. Det kan være 
god økonomi for arbeidsgivere å betale for oppholdet 
eller kanskje spleise med arbeidstaker. NAV kan kanskje 
være villige til å yte støtte. Undersøk gjerne mulighetene 
med ditt lokale NAV kontor. /

Tilgjengelige alternativer Pris pr. døgn
Leilighet og kontorplass i eget rom* Kr. 650
Leilighet og kontorplass i kontorlandskap* Kr. 550

*Inkludert i prisen er bredbånd både i leilighet og kontorplass, 
tilgang printer og kopimaskin samt kaffe /te.  I tillegg har vi fått 
inkludert gratis tilgang til svømmebasseng og trimrom samt 
sluttrengjøring av leilighet. Merk at kontorene i eget rom har  
tepper på gulvet, mens kontorlandskapet er teppefritt.  
Leilighetene er teppefrie. 
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Nikkelallergi:
......................................................................................................................                     

Nikkelallergi arter seg som et 
kontakteksem. Det vil si at man 
reagerer på nikkelholdige  
gjenstander som kommer i  
berøring med huden med  
utslett og kløe. Har man blitt  
allergisk mot nikkel, blir man 
ikke kvitt det igjen. Nikkel  
finnes i mange ting vi omgir oss 
med til daglig: Metallknapper i 
bukser, beltespenner, glide- 
låser, uekte smykker, vann-
kraner, strikkepinner, brilleinn-
fatninger, mynter, kjøkkenred-
skaper – og mobiltelefoner.  

Statens Forurensingstilsyn har lovregulert bruk av helse- og 
miljøfarlige kjemikalier, herunder nikkel. 
Minst 10 prosent av Norges befolkning har nikkelallergi og 
tallet er økende. (15 prosent kvinner og 2–3 prosent menn i 
Sverige har nikkelallergi)
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I hele EU finnes cirka 30 millioner 
katteallergikere. Dagens vaksinasjonstil-
bud innebærer en flere år lang prosess 
med 40-60 legebesøk, samt at aller-
gikeren må kvitte seg med katten.

I lymfekjertelen
Nå kan en hurtigvaksine mot katte- 
allergi snart være her. Denne settes 
direkte i lymfekjertelen, og er etter 
sigende uten bivirkninger. Kunnskapen 
finnes, nå hand-
ler det om å løse 
finansieringen av 
videre utprøving 
av vaksinen. 

– Et viktig 
allergen fra 
kattens spytt 
(saliva) fremstil-
les på syntetisk 
vis og injiseres 
direkte i i lymfe-
kjertelen, ikke 
under huden slik 
man gjør ved 
tradisjonell al-
lergivaksinasjon, 
forklarer Hans 
Grönlund, lege ved Karolinske Instituttet 
i Stockholm. 

– Den intra-lymfatiske-vaksinasjonene 
er trygg, gir ingen hudreaksjoner og gjør 
ikke vondt. Det er ikke mange nerver 
i lymfekjertelen, sier Grönlund, som 
sitter i det vitenskapelige rådet for det 
sveitsiske firmaet Imvision, som nå har 
tatt over arbeidet.

Raskere og billigere
Behandlingen går betydelig raskere og 
blir vesentlig billigere enn dagens tradi-
sjonelle, og kostbare, allergivaksinasjon. 
For å allergivaksineres i dag, må pasien-
ten gjennom en behandling som strek-
ker seg over flere år, og som innebærer 
40–60 legebesøk. Den nye behandlin-
gen er også fri for bivirkninger, i følge de 

Hurtigvaksine mot katteallergi
Innen fire år kan forskerne ha utviklet en vaksine mot katteallergi som virker kun etter to måneder. Men de store legemiddelfirmaene 
vil heller fortsette å selge allergipreparater, tror lege Hans Grönlund
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resultater som er fremkommet ved de 
kliniske utprøvningene gjort i Sveits.

Som konsept har kunnskapen vært 
tilgjengelig en stund, da man tidligere 
injiserte allergener fra gresspollen i 
lymfekjertelen, i følge Hans Grönlund. 
Dette vekket den første tanken om en 
hurtigvaksine mot katt.

Legen får mange e-poster fra håpe-
fulle dyrevenner. Regelverket for ut-
vikling av nye legemidler gjør at en slik 

prosess er tidkrevende, så han 
svarer dem at realistisk sett 
kommer det nok til å ta fire 
år innen den nye katteallergi-
vaksinen finnes tilgjengelig. 

Pengene er  
problemet
– Kunnskapen finnes. Det som 
er vanskelig er å få den frem 
til et ferdig produkt. Det hand-
ler om at det finnes en treghet 
i systemet. Forskerne kan bare 
jobbe frem til et visst punkt. 
Siden er det opp til lege- 
middelindustrien. Det gjelder 
å få et legemiddelfirma til  
å satse tid og penger,  

forteller han. 
 – Det er virkelig synd at det finnes så 

lite penger til denne typen forskning. 
Det drives mye medisinsk forskning, 
men oftest innen kreft- og hjerte- og 
karsykdommer. Allergi taper – sykdom-
men er jo ikke dødelig. Legemiddelfir-
maene er overhodet ikke interesserte 
i vaksinasjon, de vil jo fortsette å selge 
allerede eksisterende allergipreparater. 
Det er kun små firmaer utenlands som 
har vist interesse. 

Kan beholde katten?
Grönlund synes det er spennende å 
spekulere i om du i fremtiden vil kunne 
beholde katten din selv om du er aller-
gisk. Det kan være en hypotese, mener 
han. I dag stiller det svenske helsevese-

net et ultimatum for at du skal komme 
i betraktning for allergivaksinasjons-
behandling: Er du allergisk og har katt 
hjemme, må du senke allergennivået. 
Behandling samtidig som du utsettes for 
allergener er ikke så vellykket.    

Selve behandlingen går på to måne-
der – tre sprøyter så er det overstått. 
Studien har vært fulgt opp, og resul-
tatene står. Resultatene av kliniske 
utprøvinger som har vært gjort hittil 
skal evalueres ytterligere. 

– I blant vil man gjøre langtidsopp-
følgninger, påpeker Grönlund. 

Nå skal pasientene undersøkes i et 
katterom som finnes i Canada, et så 
kalt eksposisjonsrom, hvor pasien-
ten utsettes for allergener, og man 
undersøker hvordan de reagerer 
etter behandling. 

Det ender kanskje med at man 
kommer til å gi kun én dose av 
vaksinen, tror Grönlund.

Metoden er også overførbar 
til mange andre allergikilder, så 
som hund, hest og mugg.

– Verktøyet finnes, vi har klonet 
alle viktige allergener, konstaterer 
Grönlund.

Han klonet hovedallergenet for 
katt allerede år 2002. Ettersom det er 
kunstig fremstilt er det renere og kan 
benyttes i sterkere dose enn om man 
benytter naturlige materialer fra katt. 

Vil være forsøkspersoner
Hans Grönlund sier han skal forsøke å 
skynde på forskerene i det sveitsiske 
firmaet. Administrerende direktør for 
firmate sies å være positiv. Mange  
mennesker har latt høre fra seg, og

vil stille opp som forsøkspersoner 
for å få en sjanse til å forsøke den nye 
vaksinen. Men sveitserne hilser tilbake 
og sier at uttak av testpersoner som skal 
delta i utviklingen av et nytt legemiddel 
er strengt regulert og at de vanskelig 
kan ta inn de som melder seg frivillig. /

Forsker Hans Grönlund 
håper å få utviklet en  
hurtigvirkende vaksine  
mot katteallergi. 
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Katteallergi:
........................................................................                     

l Det finnes cirka 30 millioner 
 katteallergikere i EU. Det sveitsiske  
 firmaet Imvision tror at vel 10  
 prosent av disse er en mulig  
 målgruppe for den intra-lymfatiske  
 vaksinen. 
l Nest etter middallergi er katta- 
 allergiden vanligste innendørs- 
 allergien i Europa og USA, med  
 omkring 50 millioner mennesker  
 som er allergiske. 



bilderamme

Møbler Engros
Egersund

Tlf. 51 49 42 00

Kvitsund
Gymnas NLM
3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Centrum Bil DA
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Norsk Hussopp
Forsikring
1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

Stavern
Rørleggerbedrift AS

3290 STAVERN
Tlf. 33 19 70 62

Vestbase AS
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 57 22 00

Egeland
Finn og Albert A/S
4688 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 09 79 79

Østo
Ortopedisenter AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

8626 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 87 90

Sweco Norge AS
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Solheimhus A/S
3724 SKIEN

Tlf. 35 52 29 15

8301 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 79 90

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

2422 NYBERGSUND
Tlf. 62 45 60 05

Magnar Kalvøy
Transport

2381 BRUMUNDDAL
Tlf. 45 21 81 98

Joker Luster
6872 LUSTER

Tlf. 57 68 54 82

Moelven Løten AS
2340 LØTEN

Tlf. 62 54 75 00

Østerhagen
Transport AS

2322 RIDABU
Tlf. 62 59 66 13

E.Braastad
Transport

2740 ROA
Tlf. 90 69 19 97

Engs Bil og
Deler AS
2390 MOELV

Tlf. 62 35 94 00

Sebu Bil &
Bensin AS

2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

S T Viks
Transport AS

2750 GRAN
Tlf. 97 70 49 99

Stranda Marina
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 18 46 72

Stensgård & Co
Bilforretning AS

2625 FÅBERG
Tlf. 61 27 02 00

Lid Jarnindustri A/S
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 56 55 38 00

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Flora
Rekneskapslag

6900 FLORØ
Tlf. 57 74 31 88

Florø Husflid
6900 FLORØ

Tlf. 57 74 02 03

Hornindal
Rekneskapslag

6761 HORNINDAL
Tlf. 57 87 84 40

Erling Kleivens
Fargehandel

6900 FLORØ
Tlf. 57 74 13 72

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Brødrene
Sønnerheim A/S

5745 AURLAND
Tlf. 57 63 34 74

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Norema
Kjøkkenstudio Førde

6800 FØRDE
Tlf. 57 72 17 00

Standnes
Transport AS
6856 SOGNDAL
Tlf. 91 12 70 48

6848 FJÆRLAND
Tlf. 57 69 32 88

Johan R. Sunde AS
- SPAR

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

1454 FAGERSTRAND
Tlf. 22 01 24 50

Kongsberg
Trafikkskole A/S

3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 55 90

Lillesands
Sparebank

4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 92 00

Drammen’s
Autolakk A/S
3043 DRAMMEN
Tlf. 32 81 19 00

Husfliden
Tønsberg AS
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 35 63

El tjenester AS
2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 87 90

Vitusapotek
Florø

6900 FLORØ
Tlf. 57 75 81 05

6854 KAUPANGER
Tlf. 57 67 82 06

Autolakk A/S
1529 MOSS

Tlf. 69 26 28 50

Hole Gård
2450 RENA

Tlf. 62 44 00 26

Veggli
Handelsforening A/L

3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 61 08

Jan Birkeland
Transport

4524 SØR-AUDNEDAL
Tlf. 90 10 09 58

Vågsbygd
Båtservice

4620 KRISTIANSAND S
Tlf. 915 46 570

Kongsberg
krisesenter

3602 KONGSBERG
Tlf. 32 73 64 00

Trebåtbygger
Hogne Danielsen

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 30 80

Vest
Maskinsenter

6070 TJØRVÅG
Tlf. 70 08 43 01

6419 MOLDE
Tlf. 71 24 91 60

 Arne Birkeland AS
6800 FØRDE

Tlf. 57 82 90 40

Chatlet Sport
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 13 71

Innvik Fjordhotell
Misjonsheimen AS

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

4340 BRYNE
Tlf. 51 77 88 00

Hetland
videregående skole

4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Midtstranda
Karosseri
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

Jessheim
videregående skole

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Mo og Jølster
vidaregåande skule

6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Treschow-
Fritzøe AS
3264 LARVIK

Tlf. 33 12 11 00

Vitus Apotek
Stavern

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

Mosserødhjemmet
3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

6783 STRYN
Tlf. 57 87 28 80

Rune Sund Bygg
6800 FØRDE

Tlf. 992 60 9622020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 82 00

6411 MOLDE
Tlf. 907 46 588

Glassmester
Dag-A.Kvamme
6713 ALMENNINGEN

Tlf. 57 85 09 89

Bil & Mc Skolen
Stavanger AS
4005 STAVANGER

Tlf. 51 56 77 80

Spar
Romerikssenteret

2040 KLØFTA
Tlf. 63 98 17 90

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

avd. Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 03 240

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 20 24

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Sæterdals
Frisørsalong

1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 76 76

3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

1081 OSLO
Tlf. 22 90 79 50

Friis Arkitekter AS
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Skipnes
Byggservice AS

7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

Midtre Gauldal
ASVO AS
7290 STØREN

Tlf. 72 40 30 00

SPAR Roverud
2216 ROVERUD
Tlf. 62 88 82 00

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 52 29 79

Trefelling
Trepleie - Treråd

www.hogsogrydding.no
3580 GEILO

Tlf. 32 08 71 00
3204 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 84 00

Coop Mega
Fjellhamar

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 90 16 55

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00
6963 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 57 73 99 70
3580 GEILO

Tlf. 32 09 12 30/50

9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 00

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

F.P. Entreprenør AS
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

ANONYM
STØTTE

NAAF 2-2011.pmd 16.03.2011, 12:321

46  /  Astma Allergi 2 2011

Rolig, vi hjelper deg.

Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og NAAF sikrer deg som medlem  
8 prosent på forsikring av privatbil, villa, innbo, båt, hytte og ferie bolig i 
utlandet? Og samler du flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og 
oppnå ytterligere rabatt. Spør oss om hvilke forsikringer som teller for  
If Pluss.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 02400 eller besøk www.if.no 
Husk å oppgi avtale nr. 639.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.

8 % RABATT
 På PRIVATE SKADEfORSIKRINGER

I samarbeid med:

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.

Middens avføring er en av de viktigste årsakene til allergi utenom 
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allergener fra sengen.
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Tlf. 57 73 99 70
3580 GEILO

Tlf. 32 09 12 30/50

9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 00

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

F.P. Entreprenør AS
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

ANONYM
STØTTE
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Rolig, vi hjelper deg.

Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og NAAF sikrer deg som medlem  
8 prosent på forsikring av privatbil, villa, innbo, båt, hytte og ferie bolig i 
utlandet? Og samler du flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og 
oppnå ytterligere rabatt. Spør oss om hvilke forsikringer som teller for  
If Pluss.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 02400 eller besøk www.if.no 
Husk å oppgi avtale nr. 639.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.

8 % RABATT
 På PRIVATE SKADEfORSIKRINGER

I samarbeid med:

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.

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?

Middens avføring er en av de viktigste årsakene til allergi utenom 
pollensesongen.
Avføring/allergenene kan også forverre astma og atopisk eksem.
Allergy Control sengetrekk gir nær 100% beskyttelse mot 
allergener fra sengen.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års 
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?
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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) * Gjelder for Kestine 10 mg

Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.

Scandic Ålesund
6001 ÅLESUND
Tlf. 21 61 45 00

Byens flotteste konferanselokaler!
Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud

www.scandic-hotels.com

Huseiernes Landsforbund
Oslo og Akershus

0152 OSLO
Tlf. 22 41 31 00

Legevakta i Drammensregionen IKS
3004 DRAMMEN, Tlf. 32 26 90 00

Åpent hele døgnet
Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 28 95

Måløy
Sildoljefabrikk AS
6718 DEKNEPOLLEN

Tlf. 57 85 35 00

Autopartner
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Unilabs Røntgen Fredrikstad
Nygaardsgt 33

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 08 808

1170 OSLO - Tlf. 23 16 75 00

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

1530 MOSS - Tlf. 69 25 14 68

Medicus Sykepleiesenter
Telemark
3722 SKIEN

Tlf. 35 50 28 80

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

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

0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Ti-Tech Sveis AS
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Tlf. 56 33 62 40  Faks 56 33 53 19
Lampebutikk Sartor Senter - Tlf. 56 33 62 40 3027 DRAMMEN  - Tlf. 32 86 03 00

Comfort Fagernes Rør AS
2900 FAGERNES  -  Tlf. 61 35 78 00

Vedlikehold, Modernisering, Nyanlegg, Kamerakjøring
Vakttelefon mobil 916 29 105

Steigen
kommune

psykisk helsearbeid
www.steigen.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Vestby
kommune

Helsestasjonen for ungdom
www.vestby.kommune.no

Sarpsborg
kommune

www.sarpsborg.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
www.fedje.kommune.no

Løten
kommune

Virksomhetsområde BRA
www.loten.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
www.nesset.kommune.no

Giske
kommune

Psykisk helsearbeid
www.giske.kommune.no

Ålesund
kommune

www.alesund.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Kvalsund
kommune

www.kvalsund.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Leka
kommune

www.leka.kommune.no

Bremanger
kommune

www.bremanger.kommune.no

... for et bedre inneklima

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 11 65

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

3166 TOLVSRØD
Tlf. 33 32 63 30

NAAF 2-2011.pmd 16.03.2011, 12:322
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Hei alle NAAFere

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

Vennlig hilsen

Våren er over oss, småfuglene  
kvitrer, blomstene spirer og  
pollenet er 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 pollen-
varlingen og ta forholdsregler. Her 
kan du følge de daglige varslingene: 
www.pollenvarslingen.no

Vi har også mange pollen-
flyktninger som rømmer sine 
hjemsteder i perioden og der kan 

jeg anbefale Beitostølen Resort som NAAF har en avtale 
med, ta kontakt med oss for mer info.

Astma- og Allergiforbundet har laget en film som 
informerer om astma og hvordan sykdommen best kan be-
handles, så mange som mellom 50 og 80 % av alle som har 
sykdommen har ikke kontroll over sykdommen ofte pga 
feil medisinering. Se filmen på: www.naaf.no/astmafilm

Valle Marina på Gran Canaria er i skuddet som aldri før, 
mange nye og gamle medlemmer benytter seg av dette 
flotte stedet mer en noen gang, ta en titt på våre nettsider 
om det flotte helsesenteret vårt. 

 De fleste årsmøter 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 tillits-
valgte velkommen. Jeg gleder meg til å jobbe sammen 
med dere i 2011.

Alle nye tillitsvalgte vil få tilbud om opplæring  
gjennom NAAF- skolen dette er et meget godt tilbud  
til oss alle, meld dere på.

Har dere venner eller kjente som har lyst til å drive 
med litt frivillig arbeid i NAAF så ta kontakt med det 
nærmeste regionkontor. Vi trenger alltid frivillige og 
tillitsvalgte over hele Norge så blir dere med og bidrar 
til at ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET- gjør Norge 
friskere.

En riktig god vår ønsker jeg deg og din familie.

lederen
har ordet

Forbundsleder
Pål Johansen

Sliter du i pollensesongen?
Da kan du ha glede av Pollenmasken Respro!

Masken beskytter deg mot pollen til og fra jobb eller 
andre gjøremål. På tur, ved trening eller nødvendige 

opphold utendørs i pollensesongen.  

Masken er laget av et myk og føyelig tekstil-
materiale og sitter lett og behagelig på  
ansiktet. Ventilene sikrer at masken ikke  
gjør deg varm og forhindrer at det dannes  
karbondioksid eller vanndamp på innsiden  
av masken, selv under trening.  
Pollenmasken rengjøres på 40°.

Pollenmasken Respro beskytter også mot støv 
og andre luftbårne partikler eller forurensning. 

Den leveres med to ulike filter som kan fjerne 
partikkelstøv helt ned til 0,3 micron. Maske og filter 

leveres i 3 ulike størrelser: Large, medium og small.

I perioden 28. april -19. mai vil du få et kampanjetilbud med                           på pollenmasken

Pollenmasken med filter kan du bestille direkte fra Astma- og Allergiforbundets nettbutikk:  
www.naaf.no/nettbutikk eller kontakt oss på tlf. 23 35 35 35 og naaf@naaf.no

Pris kr 499 for 
masken og kr 249 
for partikkelfilter  
(partikkel- og kjemi-
kaliefilter kr 279)
Medlemspris kr 399 
og kr 199 (og kr 229)

10 % rabatt
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Selv om du ikke vinner hver gang er det godt å vite at overskuddet fra Extra kommer viktige 

helseprosjekter i hele Norge til gode. Spiller du Extra  gleder du også mange andre. 
Ta gjerne en kikk på www.extrastiftelsen.no

Opplev fem spennende
tirsdager på rad

– Lever en 5-ukers i dag.

Fe
rs
kv
an
n

Hver tirsdag kan tusenvis av nordmenn 
glede seg over en hyggelig premie fra Extra.
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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!

1 million nordmenn drikker
IKKE kumelk!

Naturli’ anvendes på lik
linje med kumelk, morgen,
middag og kveld - også til
matlaging og bakverk.

NNaturli’ Soya Cuisine er 
markedets eneste 100 %
vegetabilske og kolesterolfrie
alternativ til matfløte.

Naturli’ kjøpes i dagligvarebutikker

Kolesterolfri

Laktosefri

Umettede fettsyrer

100 % vegetabilsk

Markedsføres av Brynildsen AS
www.brynildsen.no
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Sunt alternativ 
til melk!

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.

l Unikt støvopptak
l Unik filtrering
l Lav vekt
l Lang levetid

l Se den!
l Prøv den!
l Opplev forskjellen
    hjemme!

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

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

www.vorwerk.no

SUKSESSEN
ER TILBAKE!

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

Sens er utviklet i samarbeid med:

Sens er den mest helsevennlige 

malingen på markedet og den eneste 

malingsserien som er anbefalt og 

godkjent av Norges Astma- og 

Allergiforbund. Med Sens kan du trygt 

male rommet uten å tenke på malings-

lukt eller skadelig avdamping.

www.jotun.no/sens

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 
basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

1-3_JotunSens_AstmaAllergi.indd   1 24.01.11   15.39

Selv om du ikke vinner hver gang er det godt å vite at overskuddet fra Extra kommer viktige 
helseprosjekter i hele Norge til gode. Spiller du Extra  gleder du også mange andre. 

Ta gjerne en kikk på www.extrastiftelsen.no

Opplev fem spennende
tirsdager på rad

– Lever en 5-ukers i dag.

Fe
rs
kv
an
n

Hver tirsdag kan tusenvis av nordmenn 
glede seg over en hyggelig premie fra Extra.



NAAFUs Landskonferanse 2010/2011 ble avholdt 4.-6. februar på Thon Hotell Arena i Lillestrøm. 16 ungdommer fra hele landet deltok på tre spennende dager.

Sultne på kunnskap – og pizza
tekst og foto / Unni H. Kittelsen                                              

Fredag sto bowling på programmet. 
Åtte av deltakerne var nye, og pizza-
kosen på kvelden ble en fin mulighet for 
alle å bli kjent med hverandre. 

Landskonferansen
Under Landskonferansen ble arbeidspla-
ner og aktivitetsplaner vedtatt, og bud-
sjettet ble godkjent. Det var endring av 
statutter, og nytt styre ble valgt. Leder 
ble Kine Madeleine Kokkin Augustdottir, 
nestleder Linn Skarå, styremedlemmer 
ble Anne Kathrine Wexels Wold og 
Glenn Erik Vanvik. Varamedlemmer ble 
Hege Syndnes og Martine Teigen.

Generalsekretær i NAAF, Geir Endre-

Jentene i det tidligere styret. Fra venstre: Linn Skarå, nestleder, Kine Madeleine Kokkin Augustdottir, styremedlem, Anne Kathrine Wexels Wold, 
styremedlem og Marine Teigen, leder. Vi har dessverre ikke bilde av det nye styret

gard, ledet kampanjekurset lørdag og 
øste villig av sin lange erfaring. Vi tok en 
prat med ham før dagens kurs startet.

– Vi vil gå gjennom hva som er typisk 
for kampanjearbeid kontra konflikts-
arbeid, fortalte han. - Kampanjearbeid 
dreier seg egentlig om å sette sammen 
en pakke med virkemidler som gjør at 
man når sine mål. Hvilke virkemidler 
kan NAAFU bruke, hva er de bekvemme 
med å bruke? Det er viktig å reflektere 
rundt dette. De må ha en plan over hva 
de ønsker å oppnå og være bevisst på 
hva de bruker tiden til slik at de i stedet 
for å si at de har gjort noe, kan si at de 
har gjort det og det fordi, det skal være 

målrettet. NAAFU skal tørre å være 
synlig, tørre å stå fram med de ting som 
skal eksponeres. NAAF har fokus på at vi 
skal være løsningsorientert. Vi skal ikke 
bare forlange ting som er godt for noen 
få særgrupper, men få til saker som er 
godt for alle i samfunnet. Vektlegge alle 
i stedet for de få. Det lønner seg i sam-
funnspåvirkning at mange blir begeis-
tret for det du får til. Da får du mange 
venner, sa Endregard, og smilte.

Verdifullt og nyttig arbeid
– Det er hyggelig at så mange har tatt 
veien til Landskonferansen, sa styre-
medlem Kathrine Wexels Wold. – Vi 
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REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: (Fra 15. sept.) kl. 10-14 
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no 

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Kathrine Kragøe

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

Se Region Midt

Se Region Midt

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

NAAFUs Landskonferanse 2010/2011 ble avholdt 4.-6. februar på Thon Hotell Arena i Lillestrøm. 16 ungdommer fra hele landet deltok på tre spennende dager.

Sultne på kunnskap – og pizza

Her er 14 av 16 deltakere samlet. Fra venstre: Maja Kathrine Utmo, Silje Hjelm Nielsen, Stian Pettersen,Hilde Myhre, Jenta som ikke synes bak: 
Marte Sangvik, Kirsten Hegge Hansen,Viviann Berntsen, Kine Madeleine Kokkin Augusdottir, Martine Teigen, Linn Skarå, Hege Sydnes, Anne 
Kathrine Wexels Wold, Ståle Folko Hansen, Miriam Kristine Nilsen, Stein Egil Nilsen. Jørn Atle Pedersen og Ailin-Therese Danielsen er ikke med på 
bildet.

får jobbe i grupper, vi får innspill fra 
hverandre og ikke minst fra Geir som 
har masse erfaring med kampanjer og 
aksjoner. Vi håper at andre som tidli-
gere ikke har vært engasjert i NAAFUs 
arbeid ser verdien og nytten i det og 
synes det er spennende og kanskje får 
lyst til å jobbe med oss i framtida.

Pågående kampanjer
– NAAFU startet en kampanje før jul, 
”Jakten på julestjernen”. Den handler 
om å få helseinstitusjoner og andre til 
ikke å sette frem julestjerner i juletida, 
fordi disse bidrar til mange allergiske 
plager. Det finnes mange blomster og 

planter vi kan erstatte julestjernen med, 
som allergikere tåler. NAAFU gir råd og 
tips om disse. Denne kampanjen vil vi 
fortsette med i hvert fall to sesonger til. 
NAAF har også en pågående kampanje, 
”Nok er nok”. Den handler om å gjøre 
inneklimaet i skolene bedre. Men  
Julestjernen er altså NAAFUs egen  
kampanje, fortalte Anne Kathrine. 

Drømmer om lokalforening
Viviann Berntsen er fra Haugesund. Hun 
har vært medlem en god stund og har 
lært mye om astma og allergien sin ved 
å følge med på NAAFs nettsider. Hva 
håper hun å få ut av kurset?

– Jeg syntes det var veldig kjekt å få 
invitasjon til denne landskonferansen. 
Har aldri vært med på noe slikt før. Jeg 
tenkte at hvis jeg ble med på dette, ville 
jeg lære enda mer og møte folk som er 
i samme situasjon som meg. Og så er 
jeg nysgjerrig på hvordan det er å være 
med på å styre. Det er bare jeg som 
er fra Haugesund, så det hadde vært 
kjekt å få noe til der også. Mitt håp er 
at fremtidige aksjoner eller kampanjer 
også kan slå an på hjemstedet mitt, og 
at vi kan bli flere som arbeider for saken 
vår. Kanskje vi kan få til en lokalforening 
i byen min?

Ustoppelig ballerina
fra side 21

www.naaf.no  /  53



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

    E-post: naafvest@online.no 

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

    Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

 E-post: ane@naaf.no

www.godvaersreiser.no

Nyt en pollenfri  
ferie i Lofoten!
Mer informasjon finner du på www.godvaersreiser.no  
Eller du kan ringe:
Line på Skjærbrygga Tlf: 76 05 46 00
Jim i Nusfjord  Tlf: 76 09 30 20

Vinn en pollenfri familie-weekend på Skjærbrygga i Stamsund eller i Nusfjord
www.godvaersreiser.no/pollenfri
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Skjærbrygga Stamsund

Nusfjord

Savner kontakt med andre
Stian Pettersen og Maja Kathrine Utmo 
er samboere. De bor i en liten bygd i 
Målselv og savner kontakt med andre 
unge med astma og allergi. 

- Jeg er nok det ferskeste medlem-
met her, sa Stian. - Jeg har ikke astma 
eller allergi selv, og ikke kjente jeg noen 
som hadde det heller. Men så fikk jeg 
en kjæreste som er veldig plaget av det. 
Vi vet aldri når hun kan få en reaksjon. 
Anfall kan komme når som helst. Hun 
har derfor ikke lov til å reise langt alene. 
Jeg er med som støtte for henne og 
jeg synes det er viktig for oss å være 
med i NAAFU og se hvordan de jobber. 
Kanskje vi vil engasjere oss mer i styre 
og stell. 

Maja nikket ivrig. - Det er viktig for 
ham å se hvordan hverdagen vår kan bli. 
Det føles litt ensomt å være alene der 
vi bor om å ha det sånn. Vi har savnet 
kontakt med miljøet. 

Jeg ble kjent med ei jente fra Alta, 
og gjennom henne fikk jeg kjennskap 
til NAAFU og kom meg inn på sidene 
deres og så hva de arbeider med. Det så 
veldig spennende ut, så jeg var rask til å 
melde meg inn. Jeg er veldig glad for å 

ha deltatt her og håper jeg kan lære nok 
til å spre kunnskap til hjemmemiljøet 
mitt også. 

15 år og parfymeallergi
Yngste deltaker var 15 år gamle Kirsten 
Hegge Hansen. Hun hadde tatt turen 
helt fra Finnmark!

- Jeg har ikke vært medlem i NAAFU 
så veldig lenge, men NAAF har jeg alltid 
kjent til. På farssiden i familien er det 
astma og allergi, så familien har vært 
medlem i mange år. Selv har jeg parfy-
meallergi. Jeg ble glad da Regionalsekre-
tæren spurte om jeg ville være med på 
Landskonferansen. Det gir meg mulig-
het til å lære mer om sykdommen min 
og med tiden kan jeg kanskje være med 
på å påvirke andre gjennom NAAFU, sa 
langveisfarende Kirsten. /

Generalsekretær i NAAF, Geir Endregard 
ville gjerne gi av sin erfaring til de ivrige 
ungdommene
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tillitsvalgte, se under og på www.naaf.no/ lokale sider.  
Eller kontakt NAAF sentralt så hjelper vi deg, tlf. 23 35 35 35. 

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

REGION BUSKERUD

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-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: region.nord@naaf.no

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Se Region Østafjells

Se Region Midt

REGION MIDT

REGION MØRE OG ROMSDAL

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Org.nr: 975 689 751.

Arendal/ Risør lokallag
Svømming i Arendal - varmtvannsbas-
senget på Bjorbekktunet kl.17–18 fre-
dag i partallsuker. Påmelding til Tone 
Karlsen, tlf: 37 06 02 40, fordi det kun er 
lov med 15 stk. i bassenget. Svømming 
i Risør - varmtvannsbasseng på ons-
dager kl.18–19 på Kjempesteinsmyra. 
Gratis for medlemmer.

Kristiansand lokallag
Gratis tid i svømmehallen i byen hver 
torsdag kl. 19–20. Ta kontakt med 
lokallag for info om hvor, da svøm-
mehallen er under oppbygging. For 
medlemmer.

Flekkefjord og Kvinesdal AAF 
Bading i oppvarmet basseng i helsehu-
set i Kvinesdal. Alle medlemmer er 
hjertelig velkomne onsdager kl. 18–20. 
Den første timen er for de minste.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
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
Medlemmer er hjertelig velkomne til 
årsmøter i sine lokallag. Avholdes som 
følger:

Glåmdal AAF
Brukerkontoret på Sykehuset Innlan-
det, Kongsvinger. 7. april og 5. mai. 
Likemenn er her for deg, velkommen.
Vi skal arrangere hobbykvelder. Aktivi-
tør er stede og dere har mulighet til å 
være kreative før påske. I tillegg legger 
vi opp til en informasjonsstand med 
spirometrimåling, likemenn etc. Dato 
og sted vil bli kunngjort i lokalavisen.

Medlemstur planlegges, dato og sted 
kunngjøres seinere.

Elverum og omegn AAF
Informasjonsstand på Trysil Apotek 
14. april kl. 11–15, med mulighet for 
spirometrimåling, likemenn etc. 
Verdens astmadag 3. mai markerer vi 
med profilering av forbundet på Vitus 
Apotek i Løten kl. 10–15.

Ringsaker AAF
Vi planlegger informasjonsstand 
med mulighet for spirometrimåling, 
likemenn etc. Dato og sted kunngjøres 
i lokalavisen. 

Regionene Møre og Romsdal, Nord-
Trøndelag og Sør-Trøndelag er nå 
slått sammen til Region Midt. De 
opprinnelige regionskontorene vil 
imidlertid bestå, ledet av de respektive 
regionssekretærene med ansvar for 
hvert sitt fylke. 

Familieseminar
I løpet av høsten vil det bli arrangert 
familieseminar ved Dovrefjell Hotel. 
Mer opplysninger kommer senere. 
For påmelding eller mer informasjon, 
kontakt med Gina Strøm, tlf: 92 28 71 
46, gina.strom@naaf.no

MøRE oG RoMsdAl
Tlf: 47 36 24 18
Kontortid: Tirs. 9–12 og 13.30–15,  
tors. 9–15, fre. 11–15
Regionsekretær: Monica Dalseth 
monica.dalseth@naaf.no

søR-TRøndElAG
Tlf: 72 83 10 04 / 922 87 146
Kontortid: Man.–fre. 9–15
Regionsekretær: Gina Strøm gina.
strom@naaf.no

noRd-TRøndElAG
Tlf: 74 16 99 86

Regionsekretær i Nord-Trøndelag går 
over i ny jobb 17. mars. Frem til Karo-
line Sunde Storflor, som er i permisjon 
kommer tilbake i august, vil kontoret 
drives av Monica og Gina, og alle 
henvendelser kan rettes til dem.

MøRE oG RoMsdAl
Mosjonsgrupper
Møre og Romsdal Storlag har pr i dag 
to mosjonsgrupper som holder til i 
Surnadal og Volda/Ørsta. I løpet av 
året 2011 satser vi på å starte opp to 
nye mosjonsgrupper (der det finnes 
interesse for det). Mosjonsgruppene 

møtes én til tre ganger pr mnd, alt 
etter deltakernes ønsker, for å gå en 
tur. Det er deltakerne selv, i samarbeid 
med mosjonslederen som bestem-
mer hvor turene skal gå og hvor lange 
de skal være. Alle turene er frivillige 
og det koster ingen ting å være med 
(bortsett fra eventuell transport og 
lignende). Dette er et lavterskeltilbud 
som absolutt alle kan være med på. 
Uavhengig av alder og funksjonsnivå. 

Mosjonslederkurs
Om vi skal opprette flere mosjons-
grupper, trenger vi flere mosjonsle-
dere. Det blir gjennomført mosjons-
lederkurs lørdag 9. april på NAAFs 
regionskontor i Ålesund. 

For mer informasjon om mosjonsle-
derkurs eller mosjonsgrupper, kontakt 
leder i Møre og Romsdal Storlag, Ottar 
Drågen, tlf: 97 15 97 78,  ottar.dragen@
mrfylke.no

Verdens Tobbaksfrie dag 
31. mai. Møre og Romsdal Storlag vil 
stå på stand i Surnadal og i Ålesund/
Moa denne dagen.

søR-TRøndElAG
Klatrekveld 
Onsdag 13. april kl. 18 arrangerer 
Sør-Trøndelag Storlag klatrekveld for 
store og små medlemmer. Det er ikke 
nødvendig med noen forkunnskaper, 
da opplæring vil bli gitt av instruktør. 
Sted, Utehallen på Lade i Trondheim. 
Pris, kr. 50 per familie. Påmelding til 
regionssekretær. 

noRd-TRøndElAG
Gratis matkurs
Er du mellom 13 og 18 år og har 
matallergi eller intoleranse? Ta skjeia i 
egen hand og bli med på kurs. Kurset 
er lagt opp som tre kvelder á tre timer, 
en teoretisk kveld og to praktiske. 
Teorikvelden er allerede avholdt, men 
praksiskursene går 4. og 27. april kl 
18–21 på Steinkjer videregående skole. 
Gratis allergenfrie pølser og brus til 
alle. Påmelding til regionen.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping: 
Region Nord, org.nr: 974 527 987

Alta AAF, org.nr: 994 301 039
Vadsø AAF org.nr: 995 13 1765

Vi ønsker å kunne nå medlemmer pr e-
post. Lokalforeninger/storlag har ikke 
alltid mulighet til å annonsere eller 
sende ut brev om sine arrangementer. 
Fint om du kan gå inn på www.naaf.no 
Min side, og registrere e-postadressen 
din. 

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag kl. 19–20. 

Porsanger AAF
Time i varmebassenget Lakselv Ung-
domsskole hver søndag kl. 19–20. 
Vinteråpne løyper til Porsvannshøyden 
og Langporsvannshøyden.

sør-Varanger AAF
Lokalforeningen har tilgjengelige 
heiskort (to barn og én voksen) til 
Sandnes Alpinsenter. De har også to 
kort til Barentsbadet til disposisjon 
for medlemmer. Ta med gyldig med-
lemskort.

Harstad og omegn AAF
For informasjon om arrangementer, 
kontakt Eirin Merete Wallervand, tlf: 
97 60 61 53, eirin.merete.wallervan@
netcom.no

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.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 971 57 6634
 
Regionen foreleser på og samarbeider 
med flere av sykehusenes lærings- og 
mestringssentre (LMS) vedrørende 
astma, allergi og kols. Vi informerer om 
vår organisasjon og om sanering av 
inneklima.

For informasjon om våre ulike arrange-
menter, se våre lokale sider på www.
naaf.no/nordland

Vi mangler en del e-postadresser til 
våre medlemmer. Hvis du vil dele din 
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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 M. Heiberg, tlf. 23 35 35 32 / 416 70 057
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940 

    E-post: regionosloogakershus@naaf.no 

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug, Bergen                                                      

                Ubesatt, Stavanger 
    E-post: region.vest@naaf.no

Se Region Midt

Se Region Midt

Se Region Østafjells

Se Region Østafjells

REGION ØSTAFJELLS

REGION NORD-TRØNDELAG

REGION SØR-TRØNDELAG

REGION TELEMARK

REGION VESTFOLD

e-post med oss vil du kunne motta 
relevant informasjon litt oftere.

Har du ønske om arrangement eller 
aktivitet i vår region, ta kontakt med 
oss, tlf: 95 55 26 90 eller send e-post til 
region.nordland@naaf.no

Kontakt våre likemenn for samtale
Astma, kols og eksem,  
Kari Berg, tlf: 75 52 08 96.
Astma og allergi, Inger Åndebakk,  
tlf: 75 64 33 36, eller Bente Johansen, 
tlf: 95 97 63 11.
Eksem for voksne, Aase Lill Waage,  
tlf: 97 79 07 99.
Atopisk eksem, matvareallergi,  
May V. Johansen, tlf: 99 58 94 95.
Fruktosemalabsorpsjon, Mariann  
Karoliussen, tlf: 75 13 14 95 / 
90 75 21 83. Fruktosemalabsorpsjon /  
Fruktoseintoleranse, Liv Marit Schjem,  
tlf: 92 08 82 79.

Regionene Vestfold, Telemark og 
Buskerud er nå slått sammen til Region 
Østafjells. De opprinnelige regionskon-
torene vil imidlertid bestå, ledet av de 
respektive regionssekretærene med 
ansvar for hvert sitt fylke. 

Helsereise til Valle Marina
for barnefamilier 27. august – 10. 
september.  Gode priser. Kontakt  
Anita K. Olsen, tlf: 99 04 38 32

Bading
på Quality Resort Skjærgården, 
Langesund for alle NAAF-medlemmer 
i Norge. 3,5 t bading koster for barn, 
3–15 år, kr 70, voksne kr 90. Ta med 
medlemskort. Det holder at én i 
familien er medlem, så blir det rabatt 
for alle.

Takk til alle dere som ønsker å støtte 
oss via grasrotandelen fra Norsk  
Tipping. Org.nr: 984 133 863

Alle lokallag i Regionen Oppland har 
avholdt årsmøter. Vi takker alle tillits-
valgte for innsatsen dere har lagt ned 
gjennom åtet, takker for gjenvalg og 
ønsker nye tilittsvalgte velkommen.  

Vest Oppland AAF 
Nytt styre: Birgitte Vikersveen (leder), 
Solveig Evenstuen (nestleder), Stein 
Løkken (kasserer), Camilla V. Kleiven 
(sekretær), Anne Gunn Randen Løkken 
(styremedlem). 
Å gå på truger kan være en morsom 
aktivitet. Vi arbeider med og få lånt 
truger av Dokka kommune og finne en 
instruktør som kan lære oss hvordan vi 
bruker truger. Vårt mål er og få til noe 
før snøen forsvinner. Følg med,  
invitasjon kommer.

Lillehammer og omegn AAF
Nytt styre: Karianne Sviggum (leder), 
Karl Erik Bevolden (nestleder), Magne 
Bråten (kasserer), Valborg Brøste, Berit 
Fosmo, Tude Kronborg Bakke (styre-
medlemmer),
Brit Finnøy, Gerd Stuve, Bjørn Tore  
Sviggum (varamedlemmer). 
Infostand avholdes på Strandtorget på 
Lillehammer, tirsdag 3. mai i anledning 
verdens astmadag. Stikk innom for en 
hyggelig prat. 

Pynt allergivennlig på 17. mai. Laget 
har sendt brev til FAU på alle skoler 
i tilhørende kommuner Lilleham-
mer, Gausdal og Øyer. Vi håper og 

tror at oppfordringen hjelper og at 
allergivennlig pynt blir brukt. Mener du 
at din skole trenger et ekstra puff, ta 
kontakt vi hjelper gjerne til.  

Gudbrandsdal AAF 
Nytt styre: Vinni Bell Kleiven (leder), 
Invar Ekre (nestleder), Svein Lien 
(kasserer), Ingrid Ekre og Liv Bølen 
(styremedlemmer).
Trim på Vinstra. Fredag formiddag har 
vi treff på Gamlebanken, frivillighets-
sentralen. Vi starter kl. 10 og tilpasser 
trimmen slik at alle kan være med. For 
mer informasjon, kontakt styret eller 
regionskontoret. 

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 882 801 012

Regionens årsmøte valgte nytt styre: 
Anne Ombye (leder), Jan Pretorius 
(nestleder), Silje Ones, Trond Paulsen, 
Solveig Pleym Øien, Hege Sydnes, 
Hilde Sofie Hamre (vara), Tove Egge-
stad (vara) og Glenn Erik Vanvik (vara). 

Regionen er tildelt midler fra ExtraStif-
telsen til informatørprosjektet Friske 
småtroll. Målet er å spre kunnskap 
for å forebygge astma, allergi og ek-
sem. Regionssekretær informerer i hele 
Oslo og Akershus, for eksempel i åpne 
barnehager, trilletreff, foreldremøter 
og andre steder hvor ferske foreldre 
møtes. En frivillig/helsesøster er med 
og besvarer spørsmål. Vet du om et 
sted vi bør dra til? Gi oss beskjed. 

Allergistand med info om pollen  
kommer til Oslo og Akershus på to  
av våre høgskoler 3. og 5. mai. 

Regionen samarbeider med Håndball-
forbundet Region Øst (Oslo, Akershus 
og Østfold) om en kampanje for å få 
røykfrie inngangspartier ved regionens 
håndballhaller i løpet av vårsemeste-
ret. Plakat og flyer er klare for trykking.

Vi har også startet planlegging av 
familiehelg med kursing og aktiviteter 
til høsten. Sett av 22.–23. oktober 
allerede nå. 

Er du interessert i kursing på NAAF-
skolen? Regionen eller ditt lokale lag 
dekker egenandelen. Snakk med en av 
regionssekretærene, så hjelper de deg 
å finne frem.

Øvre Romerike Storlag
naaf.ovre.romerike@gmail.com
Nytt styre: Solveig Pleym Øien (leder), 
Torill Hageberg, May Klingenberg 
Limbodal, Siv Hennum Mohseni, Svein 

Erik Hansen, Espen Mørk (vara), Hanne 
Punnerud (vara)
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager 
kl. 12–14. Ikke i skolens ferier. Barn 
og barnefamilier. Pris kr 20/10. Husk 
medlemskort. Kontaktperson Espen 
Mørk, tlf: 988 18 892.
Forarbeidet til burotaksjonen er i gang. 
Vi håper mange vil være med å luke i 
sitt nærområde med skolen, idrettsla-
get, barnehagen, velforeningen eller 
andre. Lukestart 10. juni. Info kommer 
på hjemmesiden.

Nedre Romerike Storlag
Nytt styre: Hege Sydnes (leder), Ståle 
F. Hansen, Kine Kokkin Augustdottir, 
Edel Waller Andersen, Anne Lisbeth 
Syvertsen (vara).
Det nye styret starter opp sin virk-
somhet ved å dra på NAAF-skolens 
grunnkurs i april, sammen med noen 
frivillige fra Nedre Romerike. 
Svømmetilbudet er flyttet fra Sørum 
sykehjem til Sørvald Sykehjem i Løren-
fallet. Det er også nye tider: mandag kl. 
18–20, fredag kl. 16–18. Det koster kr 
25 pr pers pr time. Påmelding, mette@
bergmanfam.net tlf: 21 68 18 45 

Groruddalen AAF
gaaf@getmail.no Nytt styre valgt på 
årsmøtet: Trond Paulsen (leder), Ivar 
Stubberud, Merete Wisth, Magnhild 
Oppegård, Anita Vikestad, Roar Stens-
son. Vara: Astrid Schønemann, Bjørg 
Simonsen, Beathe Koma, Åslaug Kåsin. 
Stander i Groruddalen avholdes på 
Romsås 5. mars, Linderud 12. mars og 
Stovner 19. mars.
Medlemstur til Strømstad 28. mai, info 
kommer på hjemmesiden. 

Follo Storlag
naaf.follo@gmail.com
Årsmøtet vedtok at storlaget fortsetter 
under regionens administrasjon.

Asker og Bærum storlag
Årsmøtet vedtok at storlaget legges 
under regionens administrasjon.

Oslo AAF
Nytt styre valgt på årsmøtet: Glenn Erik 
Vanvik, Linn Skarå og Anne Ombye 
med mulighet til å innlemme flere i 
løpet av året. Første styremøte avholdt 
i mars, hvor plan for våren ble lagt.

Region Vest har fokus på fysisk aktivitet, 
medisinbruk og kosthold. For informa-

sjon om likemenn og informatører i 
ditt nærmiljø, kontakt regionskontoret 
eller se liste på vår lokale hjemmeside 
på www.naaf.no.

Bergen og omegn AAF
Bruk vår hjemmeside www.baaf.no 
eller meld dere inn i vår Facebook-
gruppe: Bergen og omegn Astma- og 
Allergiforening.
Vi arrangerer bowlingkveld for ung-
dom 10-18 år fredag 8. april på Sandsli 
Bowling kl. 18. Etterpå koser vi oss med 
pizza. Påmelding innen søndag 3. april.
Også inviterer vi medlemmer til å være 
med å gå Jentegangen tirsdag 3. mai. 
Start ved Mulenbanen. Det vil bli sendt 
ut informasjon til de påmeldte noen 
dager før. Påmelding innen 19. april. 
Husk å oppgi navn, alder og adresse 
ved påmelding.
Begge arrangementene har egenandel 
er på kr 50. Påmelding til bergenaff@
gmail.com

Voss og omland AAL 
Basseng- og aktivitetsgrupper i Kvam. 
Bading for astmatikere, mandager kl 17 
og 18. Aktivitetsgruppe i sal, torsdager 
kl 11. Informasjon og påmelding, Marit 
Heidi Seim, tlf: 91 59 85 82. Tilbudet 
ligger i Norheimsund og er lagt inn 
på kalenderen på Kvam herad sine 
nettsider, www.kvam.no. 
Vi arrangerer familietur til Valle Marina 
27. juli til 17. august. 2–3 uker. Pris pr. 
uke pr. familie er kr 2 800. Rabatter 
på uke 2 og 3. Turen er åpen for alle i 
Region Vest.
Kontakt Torild, tlf: 56 51 48 25 
/90628588 for en uforpliktende 
ferieprat. 

Kvinnherad og omegn AAF
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REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62/ 92 27 82 20
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

    E-post: monam@naaf.no

NAAF Gran Canaria
Valle marina, Den Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 E-35120 Arguineguin
Gran Canaria epost: naaf_gc@hotmail.com

BUSKERUD

Drammen og omegn AAF
Leder, Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 
17 /92 25 59 28,  khalv2@online.noble 
gjenvalgt på årsmøtet.
Ta gjerne kontakt med oss på  
medlemstreff, kafétreff eller telefon. 
Vi har en fin og allergivennlig hytte 
som alle medlemmer av NAAF kan leie 
rimelig. Hytta har innlagt strøm.  
Se www.daaf.no for priser.

Kontakt våre likemenn for 
samtale:
Astma: Grete Wang Vines, tlf: 32 83 60 
53 /91 58 69 26 eller Wenche Stustad, 
tlf: 32 85 65 92 /90 53 64 68. 
Kols: Robert Ryghseter, tlf: 32 80 09 01 
/90 13 29 39.

Kongsberg og omegn AAF

Hallingdal AAF
Leder, Gunnar Ola Ørjansen, 
tlf: 45 05 26 20, g-oerj@online.no 
ble gjenvalgt på årsmøtet.

Ringerike og Jevnaker AAF
Leder, Bodil Linderud, tlf: 45 23 00 14 
ble gjenvalgt som leder på årsmøtet.

TELEMARK
Mona H. Larsen, tlf: 35 52 15 00, 
mona@naaf.no

Takk til alle som støtter oss via  
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Region Telemark, org.nr: 983 629 288
Telemark Storlag, org.nr. 983 629 350

Telemark storlag
Årsmøtet valgte ny leder: Turid 
Grane Odberg, tlf: 98 64 12 51.
Vi har som vanlig også mange s 
pennende aktiviteter for store og små 
barn. Meld dere på til kontoret,  
tlf: 35 52 15 00.
Les mer på lokale sider på  
www.naaf.no

VESTFOLD
Ellen Sørby, tlf: 33 06 39 50,  
ellen@naaf.no

Takk til alle som støtter oss via  
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Region Østafjells, org.nr: 971 321 725
Larvik AAF, org.nr: 993 190 160
Sandefjord AAF, org.nr: 984 012 314
Tønsberg og omegn AAF,  
org.nr: 879 559 022
Horten og omegn AAF,  
org.nr: 980 663 728
Nordre Vestfold AAF,  
org.nr: 994 545 590

Larvik AAF 
Leder, Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08 
ble gjenvalgt på årsmøtet.
Bading på Kysthospitalet i varmt 
vann for voksne og barn hver torsdag 
kl. 18–20. Det er bare å møte opp, 
medlemmer betaler halv pris. Gratis 

for barn. Tilbudet gjelder utenom 
skoleferien.
Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler, og er å treffe på 
apotekene. Se annonser i avisen. Ta 
kontakt, tlf: 33 18 42 08.

Sandefjord AAF
Eldbjørg Steensma, tlf. 33 47 29 29  
ble valgt som ny leder.
Treningstilbud for medlemmer på 
Thorøya Helsepark. Alle dager kl. 6–24. 
Kr 540 for tre måneder, tlf: 33 44 82 05. 
Bading for voksne i varmtvannsbas-
seng og anledning til bruk av vanlig 
basseng i Svømmehallen i Bugården 
hver tirsdag kl. 14.45–16. Påmelding, 
tlf: 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på 
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig 
Eidhamar. Onsdager kl. 10.30–11.30 
og kl. 11.30–12.30. Henvendelser til 
Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis hvis du har 
rekvisisjon fra lege.
Lungetrening for de litt mer spreke 
på Fysioklinikken i Gleditschgården 
mandag og torsdag kl. 10.30–11.30. Tlf: 
92 23 53 56. Gratis hvis du har rekvisi-
sjon fra lege.

Tønsberg og omegn AAF
Leder, Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20 
ble gjenvalgt på årsmøtet.
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 
33 32 36 70. 
Formiddagstreff på Midtløkken 21. 
mars kl.12.30.  Alle er velkomne.

Horten og omegn AAF
Leder, Harald Bregner, tlf: 97 51 95 80 
ble gjenvalgt på årsmøtet.

Nordre Vestfold AAF
Leder, Anita Kolseth Olsen, tlf: 99 04 38 
32 ble gjenvalgt på årsmøtet.
Ta kontakt med henne dersom det er 
behov for informasjon i skoler og bar-
nehager. Vi har informatører som kan 
stille opp på foreldre- og ansattemøter.

Ungdomsgruppe Vestfold
Leder, Mathias Bregner, tlf: 93 49 98 85
Facebook, se Ungdomsgruppe Vest-
fold Astma- og Allergiforening.
Voksenkontakt, Anita Kolseth Olsen. 

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025

Kontoret kan være ubemannet til tider, 
på grunn av møter/ kurs. Regionsleder 
Thomas Bræck er å treffe på tlf: 48 04 
01 66, thomas.b@getmail.no

Allergifagdag på Quality hotell i 
Sarpsborg, lørdag 9. april. Regionen får 
besøk av allergiekspert prof. Sverre K. 
Steinsvåg ved Universitetet i Bergen 
og generalsekretær i NAAF, Geir 
Endregard. Kurset går over en hel dag. 
Påmeldingsfristen er egentlig gått ut, 
men er du interessert, kontakt regions-
sekretæren. 

Aktiv på dagtid
Østfold idrettskrets tilbyr treningskort 
for 2011 til innbyggere i Østfold som 
står helt eller delvis utenfor arbeidsli-
vet. Mer informasjon på Østfold idretts-
krets sine hjemmesider, eller kontakt 
Andre Hansen, fagkonsulent, Aktiv 
på dagtid Østfold Idrettskrets, andre.
hansen@idrettsforbundet.no, tlf: 69 35 
49 20 /90 66 76 39.
Du kan også kontakte oss på tlf: 69 86 
33 80 i kontortiden 8.30–14.30 man-
dag, tirsdag og torsdag eller sende inn 
påmeldingsslippen du finner på våre 
lokale nettsider. 

Ungdomstilbud
Region Østfold ønsker å starte et tilbud 
for medlemmer 15–35 år. Vi arrangerer 

faglige kurs og sosiale aktiviteter med 
det formål at medlemmer skal lære 
mer om sin egen sykdom og bli kjent 
med andre på samme alder med 
tilsvarende plager. Alle regionens 
medlemmer i denne aldersgruppen 
bes kontakte regionskontoret for mer 
informasjon.

Informatører 
Ta kontakt med regionskontoret der-
som det er behov for informasjon til 
skoler og barnehager m.m. Regions-
kontoret kan stille opp på foreldre- og 
ansattemøter.

Frivillighetsgrupper 
Vi ønsker å komme i kontakt med per-
soner som kunne tenke seg å gjøre en 
frivillig innsatts for regionen, det kan 
være alt fra å fronte gode saker, stå på 
stand, hjelpe til med gjennomføring av 
kurs og tiltak etc. Har du lyst til å stille 
opp med litt av din tid, ta kontakt. Alle 
er velkomne.
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Særfradrag for store  
sykdomsutgifter
Selvangivelsen 2010 er like rundt hjørnet og det er viktig 
å være oppmerksom på at du kan ha krav på særfradrag. 

Sykdomskostnadene må dokumenteres og sannsynlig-
gjøres og vanligvis utgjøre minst 9.180,-

Kravet til sykdom eller annen varig svakhet anses  
oppfylt hvis tilstanden har vart i minst to år, eller den  
må antas å vare i minst to år. 

Hovedvilkårene er at det må foreligge varig sykdom 
eller svakhet. Sykdommen eller svakheten må foreligge 
hos deg selv eller noen du forsørger. Du må ha blitt 
påført usedvanlige store kostnader og det må foreligge 
årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og 
kostnadene

 Les mer på NAAFs hjemmesider ”MIN GUIDE til støtte-
ordninger” som er et nettsted med en oversikt over 
hvilke stønader du kan søke dersom du eller dine barn 
har en kronisk sykdom. Målet med nettsidene er å gjøre 
hverdagen enklere for personer som er berørt av astma, 
allergi, kols og/eller eksem. Prosjektet var mulig å  
gjennomføre med midler fra ExtraStiftelsen Helse  
og Rehabilitering: www.naaf.no/minguide.



Hensikten er at alle som representerer NAAF  
fremmer de samme synspunktene og at man er trygg  

i rollen. NAAF-skolen skal også være en inspirasjonskilde 
for alle og en arena for diskusjoner og  

erfaringsutveksling. 
På våre nettsider www.naaf.no/NAAFskolen finnes  

brosjyre om tilbudet, kurskalender for året, informasjon 
og påmeldingskjema for kurs. Eller tlf. 23 35 35 35  

til NAAFs sekretariat.
I år har vi 2 grunnkurs, ett i april (påmelding snarest)  

og ett i september – aktuelt kurs nå når det har vært  
valg i lokalforeninger og regioner. I mai er det temakurs 

om inneklima, matallergi og pollen/planter.  
Flere kurs følger ut over året.  

Velkommen på kurs på NAAF-skolen!

NAAF-skolen
NAAF-skolen er en felles opplæring 
for alle som påtar seg oppgaver for 

NAAF, være seg tillitsvalgte, likemenn, 
informatører, brukerrepresentanter 

og ansatte. 
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”Even” på 7 år er allergisk mot dyr. Han 
trenger fosterforeldre som er trygge, 
forutsigbare og tålmodige. “Even” er en 
blid og god gutt med glimt i øyet og kvikke 
replikker. Han kan ha et utfordrende tem-
perament. “Even” er lett å få med på ulike 
aktiviteter.

Veiledning og godtgjøring etter avtale.

Fosterhjemstjenesten 
fagteamområde Gjøvik
 
 

Vi søker allergivennlig 
fosterhjem.

Ønsker du å høre mer om 
”Even”, så ta kontakt med 
fosterhjemskonsulent 
Brit Njøs, tlf 466 16 847, 
eller brit.njos@bufetat.no

Har du flyttet?
Vær så snill å melde adresse til oss for vi sliter med  
å finne frem til noen av dere. Vi får blant annet  
blader i retur som du skulle hatt!

Du kan sende oss en e-post: medlem@naaf.no 
eller ringe på tlf: 23 35 35 35 eller selv endre til 
din nye adresse på ”min side” på våre hjemmesider 
www.naaf.no Du bruker medlemsnummeret ditt 
ved innlogging. Det finner du blant annet i  
adressefeltet på medlemsbladet.

Tusen takk for hjelpen!

Her kan du sjekke 
oppdaterte pollenvarslinger 
for hele Norge. Kr 6;- 

Last ned vår nye  
pollen- app fra  
App Store
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Med Blenda Sensitive 
slipper du å velge
� Uten parfyme og fargestoffer
� Tar selv vanskelige fl ekker

Skånsom mot huden
OG

vasker helt rent 

3-10
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Naturlig Valg AS
Svarsending 4466
0097 OsloNavn:....................................................................................

Adr:......................................................................................
Postnr:....................               Sted:.......................................
Tlf:....................................    (NB! tlf må oppgis for at ordren skal behandles)

Ja takk, som NAAF medlem ønsker jeg å benytte meg 

av spesialtilbud og bestiller følgende Inkl. mva og frakt:

......stk Etterfyllbar Saltpipe kr. 298,- pr stk. (Før 498,-)

......2 stk Original Saltpipe kr. 398,- pr stk. og få med nr 3  

      gratis (Før 1194,- Nå kun 796,- for alle 3 pipene)

Saltpipen kan hjelpe med å 
rense åndedrettet. Den er god 
mot lett astma, lette allergier 
og virker lett slimløsende ved 
forkjølelse. Saltpipen kan også 
hjelpe mot snorking, lett hoste 
og lett høysnue. Dessuten er 
saltpipen et ypperlig produkt for 
røykere. Saltet varer i ca  
5 år ved daglig bruk.

Saltpipen
  – kan gi deg lettere pust

Informasjon: www.saltpipen.no (tlf: 64 86 80 90 - åpningstider 09-17 man-fredag)

Spesialpris til NAAF:
•	 Etterfyllbar Saltpipe kr. 298,- (før 498,-) 

•	 Kjøp 2 Original Saltpiper og få med pipe  
nr 3 gratis (før 1194,- nå 796,-)

Priser inkl mva og frakt

Spesialtilbud til alle NAAF medlemmer!



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.

Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?
INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Sens er den mest helsevennlige malingen på markedet og den 

eneste malingsserien som er anbefalt og godkjent av Norges 

Astma- og Allergiforbund. Med Sens kan du trygt male rommet 

uten å tenke på malingslukt eller skadelig avdamping.

Sens – den helsevennlige malingen

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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