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Fjernvarme gir
dårlig luft
Nytt liv med
allergivaksine
Friluftsliv som
astmamedisin

ANNONSE

Vasketips spesielt for deg med barn!
Skal man vaske bamser og kosetepper

n igjen! i maskinen også?
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Hva er det viktigste å tenke på når man skal
velge vaskemiddel til barnas klær og sengetøy?
At det er skånsomt for huden. Barnas hud
er ømfintlig og delikat, så det viktigste er
at vaskemiddelet er parfymefritt og helt
uten fargestoffer. Parfyme og fargestoffer
kan bidra til å irritere huden til barna. Det
er også viktig at tøyet blir rent. Klærne blir
like fine igjen etter en tur i vaskemaskinen
med Blenda Sensitive.

Er det mulig å fjerne barnemat og
fruktflekker fra barnetøyet?
Ja, skyll flekken med så varmt vann som
tekstilet tåler. Deretter heller du litt Blenda
Sensitive Flytende rett på flekken, og lar det
virke en halvtime. Til slutt vasker du plagget
i vaskemaskinen med Blenda Sensitive Hvitt
på så høy temperatur som tekstilet tåler.

Ja, bamser og kosekluter kan vaskes
i vaskemaskinen, og gjerne inni en
vaskepose. Dyner og puter bør også
vaskes med jevne mellomrom. Dyner
og puter tåler normalt vask ved 60°C.
Benytt flytende Blenda Sensitive når du
vasker sengetøyet i vaskemaskinen.

Visste du at...
Blenda Sensitive
passer til
klesvask for hele
familien?

Martin (8 mnd
) kose
pyjamas på m r seg i nyvasket
ammas fang.

Hva med nytt tøy, må det vaskes før bruk?
Ja, helt nytt tøy, særlig undertøy og
sengetøy bør vaskes før bruk. Dette
fjerner eventuelle rester av kjemikalier
fra etterbehandling av tekstilene. Dette
er spesielt viktig for tøy som er i direkte
kontakt med barnas sarte hud, siden
de ikke klarer å si i fra hvis det klør.
!
lv
se
e
Med Blenda Sensitive kan du føle deg
is
sp
Ragnhild vil
i munnen… trygg på at barna har rene klær, samtidig
er
nn
vi
rs
fo
Det som ikke i vaskemaskinen!
som det er skånsomt mot huden.
forsvinner

B
u
e
v
f
a
E

Visste du at...
Blenda Sensitive
er dokumentert
mild mot
huden?
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Spørsmål om vasking?
Ring Lilleborg Forbrukerservice, telefon 800 33 444

Foto: Hanne Løkås Velgård

Foto: Tore Fjeld

Skinner som skolen
Daglig vask, årlig rundvask, dedikerte
medarbeidere og gode rutiner har gjort
Fauske videregående skole i Nordland til
et prakteksempel på godt inneklima.
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Geilomoro for syke barn
Foto: Tore Fjeld
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På resepten står det sikkert Zyrtec,
men kjøp heller Cetirizin når du skal
handle antihistaminer. For en pakning
på 100 tabletter er det over 300 kroner å spare, og
for de fleste vil effekten være akkurat den samme.

Astma- og Allergiforbundets Rose Lyngra håper
plagene i pollensesongen skal bli bedre etter
at hun har gjennomgått
allergivaksinering.
Les hvordan det
oppleves å bli vaksinert.
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Foto: Ola Hesstvedt

Rose og pollenvaksineringen

NAAFs barnesykehus på Geilo behandler årlig mellom
200 og 300 kronisk syke barn. Medisinen er masse
frisk fjelluft og spennende idrettsaktiviteter. Sandra
(bildet) har vært der fire ganger.

Nestoren går av

Foto: Eivind Senneset

Allergilege Erik Florvaag ved
Haukeland sykehus i Bergen har
i en årrekke vært Norges fremste
på allergifeltet. Nå gleder 70åringen seg til å gå av med
pensjon og få tid til å snekre på
gamle hus og skru på franske biler.
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Pizza for alle
Utskjelt, elsket og hatet.
Vår matskribent Morten
Øverbye mener pizza er
den perfekte middag.
Han byr også på fristende
pizzaoppskrifter tilpasset
allergikere.
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Spar hundrelapper
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ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM.
DERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL.
Hver dag utsettes huden for parfyme og andre unødvendige
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til
kontaktallergi og irritasjon på huden – og barn er dessverre
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødvendige tilsetningsstoffer. Du får vite mer om Neutral og om hvordan du
redusere
risikoen
for allergi på neutral.no.
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Parfymefrie sykehus
– lite å be om...?!
er billigere. Det eneste vi rynker på
nesen av er billig parfymelukt. Og den Redaktør
lukter mest av alle. Det er kanskje en
Tonje Waaktaar Gamst
tankevekker?
For vi snakker egentlig om kjemikalier når vi snakker om
parfyme og der er det en økt skepsis i befolkningen. Men
denne kunnskapen trenger også tid for å absorberes.
Bokstavelig talt!
De mest allergene duftstoffene er forbudt allerede, men
nye kan komme til. Naturlige lukter kan gjøre like mye ugang
som syntetisk fremstilt velduft. Aloe vera og lavendel er kjente
eksempler. Naturlige, ja visst – men ikke uproblematiske for
den som er overfølsom.
Men sykehusene er et godt sted å begynne! Her kommer
man som pasient for å bli frisk. Mange, også ansatte, opplever
at sterk parfymelukt er en ekstrabelastning. Etter narkose og
under behandling kan det være en stor påkjenning, gjøre
pasienten syk og forsinke bedring. Og det trenger ikke bare
være på en lungeavdeling. Dersom det gis god informasjonen
om hvorfor det bør avstås fra parfyme på sykehus tror vi få
vil reagere med trass og sinne. Det handler om økt kunnskap,
dialog, vennlighet og lagspill. Det krever noe av alle parter.
NAAF skal gjøre sitt og vi begynner den 3. mai!
Kan vi regne med deg også?
tonje@naaf.no
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Det redaksjonelle arbeidet er avsluttet
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Trykk
Ålgård Offset

9

Tidsskrift for Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Besøksadr.: Akersveien 26
naaf@naaf.no

37

Parfymefrihet er lite å be om mener mange av våre medlemmer og lesere. Men våre omgivelser stiller seg trolig mer uforstående til dette kravet. Og før vi raser av sted med alle våre
argumenter så la oss ta et skritt tilbake å tygge litt på hvorfor
dette er et vanskelig budskap å selge inn.
Den første årsaken er den enkleste – alt som er nytt trenger
tid på å absorberes. Det kan være dumt og det kan være bra,
avhengig av budskapet.
Det var det banale. Så til det mer vriene. Parfyme og
godlukt, alene og i andre produkter, har svært lenge vært
uangripelig forbundet med positive ting. Det er også vanskelig å forstå at det som lukter godt kan skape helseproblemer
sånn som tobakksrøyk, eksos og industriutslipp. Noen vil mene
at andres sigar- og piperøyking lukter godt og er stemningsskapende, men generelt har tobakksrøyk lenge vært på en
raskt dalende popularitetsskala. Men parfyme assosieres med
godlukt, velduft, aroma, eleganse, personligheten, kjendiser,
shopping, gaver, luksus, design – kort sagt en duft av den store
verden. Og så kommer vi og snakker om allergi, overfølsomhet, sykdom, hodepine, hudreaksjoner og oppkast. Legger
man forbud og sinte ord til dette budskapet så er kommunikasjonslinjene raskt brutt.
Vi trenger altså økt kunnskap om hva godlukt er, minnes
på hvor mange produkter den faktisk dukker opp i og hvilke
problemer den kan stelle i stand for noen. Fra å være en
luksusvare som var etterspurt er den nå brukt i alle tenkelige og utenkelige sammenhenger – og vanskeligere å unngå
enn å oppnå. Ingen velger parfymefrie alternativer fordi det
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Trenger du antihistaminer for å komme deg gjennom pollensesongen? Visste du at
du kan spare over 3 kroner per tablett fra å bytte fra ett merke til et annet?

Sjekk prisen!
tekst / Sissel Fantoft foto / Tore Fjeld

Zyrtec og Cetirizin har det samme

virkestoffet, men totalt forskjellig pris
for deg som skal kjøpe antihistaminer
på blå resept. Mens 100 Zyrtec-tabletter
koster 334,80 kroner hos Vitus Apotek
på Jernbanetorget i Oslo, koster samme
mengde Cetirizin bare 27,70 kroner.
Hvorfor er det så store forskjeller?

Maksimalpriser

Staten fastsetter maksimalpriser for
reseptpliktige legemidler. Maksimalprisene gjelder både patenterte og
ikke-patenterte legemidler. Når
patenttiden utløpt, kan andre
produsenter produsere og
selge nøyaktig samme legemidlet. Denne konkurransen
gir grunnlag for lavere priser
enn tidligere.
– Vi kaller dette generisk
konkurranse. Trinnprissystemet
er myndighetenes virkemiddel
for å sikre at pasienter kan få lavere
priser på legemidler når det blir generisk konkurranse. Når Legemiddelverket har vurdert at to legemidler er
likeverdige og kan byttes på apoteket,
kan trinnpris tre i kraft. Trinnprisen er
betydelig lavere enn maksimalprisen.
Ordningen gjelder både for blå og
hvit resept, forteller konstituert
fagdirektør Hilde Ariansen i
Apotekforeningen.
– Myndighetene
fastsetter en trinnpris
for legemidler.
Apoteket plikter
å selge minst

ett merke av et gitt legemiddel til denne
prisen. Hvis apoteket får en avtale med
grossist/leverandør som gjør at de får
kjøpt legemidlet billigere enn trinnprisen kan, apoteket beholde mellomlegget, sier Ariansen.

Best innkjøpspris

Derfor lønner det seg for apotekene å
selge de legemidlene de har best innkjøpspris på, og avkreve den myndighetsbestemte trinnprisen fra kunden.
– Den store besparelsen
tilfaller kunden, som
opplever at prisen på
Cetirizin går ned med
80 prosent. Hvis
myndighetene for

KRONER

334,80

Store prisforskjeller: Hos
Vitus Apotek på Jernbanetorget
må du betale 334,80 kroner for
100 Zyrtec-tabletter. Men bytter du
til Cetirizin er prisen bare 27,70. Har du
best nytte av Aerius, koster 100 av disse
83,10
kroner.Allergi 2 2012
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eksempel har fastsatt at de refunderer
116 kroner for et legemiddel, men en
produsent ikke vil senke sin pris og vil
selge det for 300 kroner, må pasienten
betale hele mellomlegget, gitt at kunden ikke aksepterer et likeverdig bytte i
apotek, fortsetter hun.
Det er for eksempel tilfellet med antihistaminet Zyrtec, som er et originallegemiddel.
– Produsenten av Zyrtec, UCB, har
valgt å ikke senke sin pris i Norge. Dette
medfører at alle apotek stort sett selger
originalmerket Zyrtec til maksimalpris,
ikke trinnpris, forteller Ariansen.

Samme medisinen

Det mest vanlige er at pasienter bytter
fra Zyrtec til Cetirizin.
– Det er akkurat den samme
medisinen, bare at den er
laget av andre produsenter. Zyrtec er originalmedisinen som kom
først, derfor har
den høyere pris,
sier Ariansen.

Generika/Generiske legemidler

Antihistaminer

Generiske legemidler er legemidler som inneholder samme kjemiske substans (virkestoff) i
samme styrke og legemiddelform, og som
myndighetene derfor mener er medisinsk
likeverdige. Et generisk legemiddel er synonymt
med det originale legemidlet.

Antihistaminer er en klasse av legemidler som motvirker virkninger fra histamin, som kroppen frigir når immunsystemet møter
et antigen som enten kan være skadelig eller uskadelig. Histamin
fremkaller allergiske reaksjoner som for eksempel rødme, kløe
og irritasjon av luftveiene. Antihistaminer kan således lindre
slike plager i større eller mindre grad.
Kilde: Wikipedia

Det er myndighetene som kommer
med anbefalinger til legene om hva
slags legemidler de skal skrive ut til pollenallergikere.
– Cetirizin har veldig god effekt, og
norske myndigheter har tidligere ønsket
at den skal være legenes førstevalg på
blå resept pga dens lave pris. Fra 1. februar 2012 har myndighetene bestemt
at også merket Aerius er å anse som et
førstevalg, ettersom produsenten har
senket sin pris kraftig. Den reduserte
prisforskjellen mellom Aerius og Cetirizin har bidratt til at myndighetene nå
mener at alle som ønsker det skal kunne
få Aerius, sier Ariansen, som tror at
mange leger fortsatt skriver ut Zyrtec av
gammel vane.
– Zyrtec kom først. Det
er det merkenavnet
legene husker,
derfor fortsetter de med å
skrive ut resepter på den.
Men pasienten
kan selv si ifra

KRONER

27,70

dersom han eller hun ønsker et annet
merke som er rimeligere, som inneholder det samme legemiddelet. Men
egentlig har det ingenting å si hvilket
merke legen skriver ut, for apoteket
kan bytte til annet, likeverdig merke
hvis kunden synes det er i orden eller
legen ikke aktivt motsetter seg dette.
Apotekene vil alltid forsøke å bytte til
det legemidlet de har best avtale på så
lenge Legemiddelverket har godkjent
at de er likeverdige, sier Hilde Ariansen.
Kundene kan
derfor være
helt trygge på
at dette er det
samme legemiddelet som
legen skrev på
resepten. /

KRONER

83,10

Lavest mulig pris
I 2005 ble Stortingsmeldingen
”Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk” behandlet i Stortinget.
Meldingen ga en detaljert beskrivelse av legemiddelområdet og de
overordnede legemiddelpolitiske
målsettinger som fortsatt er retningsgivende for dagens legemiddelpolitikk:
* Befolkningen skal ha tilgang
til sikre og effektive legemidler
uavhengig av betalingsevne.
* Legemidler skal brukes riktig
faglig og økonomisk.
* Det skal være lavest mulig
pris på legemidler.
* Disse målene er siden bekreftet
i de årlige budsjettproposisjonene fra Regjeringen.
Kilde: Apotek og legemidler 2012

Bytteliste
Liste som er fastsatt av Legemiddelverket, over de legemidler som
kan byttes på apoteket, uten at
lege må kontaktes på forhånd.
Samfunnet sparer ca. to milliarder
kroner årlig på at apotekene bytter
fra legemidlet på resepten, til et
likeverdig og billigere legemiddel.

Trinnprissystemet
Prissystem for et utvalg av legemidler som ikke er patentbeskyttet, og som er ført opp på
Legemiddelverkets bytteliste.
Når patentet på et originallegemiddel løper ut og dette legemidlet får konkurranse av generiske
legemidler, kan trinnpris tre i kraft.
Ordningen gjelder for medisiner
www.naaf.no / 7
både på hvit og blå resept.
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Oppskre smoothies eside
og andrå vår hjemm.no
du p w.gogreen
ww

Leskende,

sunt
og
enkelt!
Start dagen, eller varier ditt mellommåltid med en sunn smoothie!
Alt du trenger å gjøre er å blande
ingredienser i en mikser eller med
en stavmikser. Bytt gjerne mellom
våre ris-, soja- og havredrikker for
å få mer variasjon.
For flere oppskrifter gå inn på vår
hjemmeside. Der kan du også laste
ned din egen oppskrift hvis du har
noe godt som du vil dele med oss!

www.gogreen.no
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Tiltak og råd ved pollenallergi

Tett nese er en av effektene av pollenallergi.

Ta antihistaminer etter legens
anvisning om lag 2 uker før forventet
polleneksponering. Start med lokale
steroider senest når du kjenner symptomene. Dermed får du god effekt når
det registreres pollen i luften.
Medisinene skal tas regelmessig og
forebyggende selv om du på enkelte
dager har lite eller ingen plager.
Skoleelever og studenter med pollenallergi kan søke om å få forlenget
eksamenstid. Det må legges ved en
legeerklæring av ny dato.
Hvis du har astma, må du benytte
behandlingsskjema som legen har gitt
deg for opptrapping av astmamedisi-

ner. I pollensesongen er en overfølsom
for andre allergener og irritanter. Vær
nøye med renholdet og unngå sterke
lukter, tobakksrøyk o.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.
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.
Hvis du har varmepumpe, benytt kjølefunksjon
på varme sommerdager.
Da kan vinduene være
lukket og innslipp av pollen
minimaliseres.
Vær oppmerksom på at
filter i ventilasjonssystemer
i bolig og bil må skiftes /
rengjøres.
Legg ferien til en tid på sommeren
hvor det er lite pollen i luften, eller
reis til steder med liten blomstring.
Høyt til fjells eller ute ved kysten
er det vanligvis mindre pollen
enn andre steder.

Bjørketrær med grønne
museører er et kjent, men
ikke så kjært vårtegn for
pollenallergikere.

Kilde: NAAF

Cirka én million nordmenn nyser seg gjennom pollensesongen. Pollenallergi er et handicap som kan forringe
livskvaliteten betraktelig for dem som er rammet. Men det
fins håp: Nye vaksiner mot pollenallergi har svært god effekt.

Pollenklar?
tekst / Sissel Fantoft foto / Colourbox

For pollenallergikere bringer ikke

fuglekvitter og spirende grønne trær
gode nyheter. De må stålsette seg for
nok en årstid med nysing, rennende
øyne, slapphet og tett nese. Ifølge NAAF
forekommer pollenallergi oftest i aldersgruppen 5-40 år, og det ser ut til at flere

og flere får sykdommen.
– Noen er arvelig belastet for å utvikle
pollenallergi, mens for andre vet man
ikke hvorfor de får det. Det vanligste er
at allergien bryter ut i 4-5-årsalderen,
men en del får det ikke før de er enda
eldre. Noen kan vokse det av seg etwww.naaf.no / 9

Start to uker før

Det er pollen fra or og hassel som først
gjør seg gjeldene om våren.
– Bjørkepollenet kommer litt seinere,
og så er det et lite intervall før gresspollensesongen begynner. I de siste årene
har det også kommet mer og mer burot
til Norge. Det er en type ugress som
sprer seg lenger og lenger nord i landet,
og stadig flere utvikler allergi mot burotpollen, sier Søyland.
Pollenallergikere behandles som regel

Pollenvarslingstjenesten
www.pollenvarsel.no
........................................................................

Pollenvarslingstjenesten fra Norges
Astma- og Allergiforbund (NAAF) ble
etablert i 1975 og senere utvidet til
en landsdekkende varsling. NAAF har
i dag to heltidsansatte pollenanalytikere i Trondheim som sørger for at
varslingen til en hver tid er oppdatert
og tilgjengelig for publikum gjennom
NAAFs nettsider.
Pollenvarslingen finansieres ved midler fra NAAF og tilskudd fra Helsedirektoratet.
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med antihistaminer, og det er svært
viktig å begynne medisineringen to uker
før pollensesongen starter.
– Da får man mye bedre effekt av
medisinene gjennom hele sesongen.
Antihistaminer demper den allergiske
reaksjonen og gis som tabletter til
voksne og som mikstur til barn. Man
kan også få medisiner som virker lokalt,
som øyedråper og nesespray, forteller
Søyland.
Hvis antihistaminene ikke har hatt god
effekt, har det tidligere vært vanlig å gi
kortisonsprøyter.
– Det er noe man har gått mer og
mer bort fra fordi det kan ha alvorlige
bivirkninger, som for eksempel å sette
binyrene ut av funksjon. Man anbefaler
derfor ikke kortisonsprøyter til barn.

Allergivaksine

Isteden er det blitt mer og mer vanlig å
tilby allergivaksiner til pollenallergikere
som ikke får god effekt av antihistaminer.
– I Norge er det vaksiner mot gressog bjørkepollen som er mest vanlig.
Det er et ganske omfattende program:
Man får én sprøyte i uka i 7 uker, og må
fortsette med sprøyter hver åttende
uke i tre år. Nå er det også kommet en
tablettvaksine mot gresspollenallergi,
hvor man tar én tablett hver dag, hele
året, i tre år. Mange opplever god effekt
av vaksinen allerede det første året.
Slappheten og trettheten som mange
synes er det mest slitsomme forsvinner, øye- og nesesymptomer blir bedre,
astma forverres ikke. Dermed får man
en mye bedre livskvalitet, sier Søyland.
Les også annen artikkel om allergivaksinering i dette bladet.
Noen pollenallergikere opplever også
kryssreaksjoner med for eksempel
matvarer.
– Kryssreaksjonene er ikke farlige,
men kan være ganske ubehagelige. En
del bjørkepollenallergikere kan oppleve
en kryssreaksjon med for eksempel
stenfrukter, og få kløe i halsen hvis de
spiser et eple. Men det trenger ikke
bety at de reagerer mot alle typer epler.
Dessuten sitter de fleste allergenene
i skallet, slik at man kan unngå kryssreaksjonen ved å skrelle eplet. Noen
reagerer på rå gulrot, men hvis man
koker gulrøttene endres proteinet man
reagerer på og man kan unngå ubehaget i munnen. Så man må nesten prøve
seg litt fram på egenhånd, sier Anne
Søyland./

Pollenvarsling for
smarttelefoner
........................................................................

NAAF har nå lansert en pollenapplikasjon for iPhone. Her får du oversikt
over spredning av seks forskjellige
pollentyper i ditt eller andre områder
av Norge. Du kan også velge å bli
varslet ved kraftig eller ekstrem
spredning.
Scan koden over eller finn Pollenvarsel
i App Store. Pollenvarsling tilpasset
Android- og Windowstelefoner kan
hentes via en mobiltilpasset nettside.
Gå til http://pollenvarsel.naafapps.no i
nettleseren på telefonen din, bokmerk
siden og legg bokmerket
inn på hjemmeskjermen eller ev. der du
har andre apper.
Følg oss også på:
www.facebook.com/
Pollenvarsel

Pollenfakta:
........................................................................

Pollen (blomsterstøv) er en del av de
hannlige reproduksjonsenhetene til
en plante. Pollenkornene inneholder
mikrogametofytten til plantene som
vil levere de hannlige gametene når
pollenkornet spirer på arret.
Pollenkornet består av en eller flere
vegetative celler og en reproduktiv
celle innelukket i en cellulosefylt cellevegg og en ytre beskyttende vegg.
Selv om pollenet har samme funksjon
som sæden hos dyrene er forskjellene
store: Hvert pollenkorn inneholder en
(haploid) gametofytt som produserer
sædceller på et senere stadium, mens
sperma hos dyr i hovedsak består av
sædceller.
De pollentypene som har størst
betydning ved pollenallergi kommer
fra tresortene or, hassel og bjørk.
Pollenallergi skyldes at man reagerer
allergisk på visse proteiner som finnes
i noen pollentyper. På fagspråket
kalles pollenallergi for sesongallergisk
rhinitt, på folkemunne kalt høysnue.
Kroppen reagerer på proteinet i pollen
og det frigjøres histamin og andre
betennelsesfremkallende substanser
som resulterer i form av nysing, rennende nese og kløe i øynene.

abmedusa/formad Foto: Johnér/Andreas Kindler

terhvert som de blir eldre, mens andre
blir verre med årene, sier lege Anne
Wasenius Søyland ved Bærum Barnelege-klinikk.
Også symptomene varierer veldig fra
person til person.
– Symptomer på pollenallergi kan
være kløe i øynene eller rennende øyne,
tett eller rennende nese eller pusteproblemer. Pollenallergi kan også føre
til at astma eller eksem forverres, sier
Søyland.
Og at pollenallergi er et handicap,
bekreftes av undersøkelse som er gjort
i forhold til eksamensprestasjoner.
Eksamenstiden faller dessuten ofte midt
i den verste pollensesongen.
– Pollenallergikere gjør det dårligere
på eksamen, og ligger nesten en hel
karakter under gjennomsnittet, i følge
en engelsk undersøkelse, sier Søyland.
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Farvel til tett nese

Allergi, kløe og tett nese?
Nå finnes PHYSIOMER, en skånsom behandling med
helt naturlig sjøvann og med over 80 mineraler og
sporstoffer. PHYSIOMER har bevist effekt mot tett
nese, kløe og nysing og får personer med allergiske
neseproblemer til å føle seg bedre. PHYSIOMER er et
naturlig supplement til din allergimedisin.
Normal Jet & Spray

Prøv du også! PHYSIOMER selges på apotek.

www.naaf.no
11
Den naturlige og effektive løsningen
for din/ nese
www.physiomer.no
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– Jeg drømmer om å kunne sykle i mai neste år. Med eller uten pollenmaske,
sier Rose Lyngra.

Håp i hvert sprøytestikk
tekst og foto / Ola Hesstvedt

Vi møter allergikeren Rose på
Humana medisinske senter i Sandvika,
klar for en ny bjørkepolleninjeksjon.
Håpet er å bli kvitt allergiplagene hun
har hver vår ved hjelp av den langvarige
vaksinasjonsprosessen. Hun kommer hit
på slutten av arbeidsdagen, da vet hun
at hun kan dra rett hjem med toget og
hvile hvis det blir en ubehagelig reaksjon av sprøytestikket.
Et nytt liv

Datteren hennes har tidligere gjennomgått allergivaksinering, og har fått
et nytt liv. Nå er det Roses tur. Sykepleieren er ansatt i Astma- og allergiforbundets rådgivningstjeneste, der hun
bistår andre allergikere. Lite vet de som
ringer at Rose selv er verre plaget enn
de fleste.
Hun er litt sår i halsen i dag, og er
usikker på om det blir en bomtur. Det
blir ikke noen sprøyte hvis det er forkjølelse underveis. Men det er det foreløpig ikke, konstaterer sykepleier Anna
Jonsson etter spirometri, blåsetesten
som alltid tas før en sprøyte settes.
Stikket gjør ikke vondt, mindre vondt
enn en blodprøve. Fort gjort, og så er
det bare å slappe av i en stol i 30 minutter. Rose blir litt trett like etter sprøyten
med bjørkepollenekstrakt og kan duppe
av et kvarters tid. Besøket avsluttes
med en spirometri til for å sjekke om
lungefunksjonen er den samme som da
hun kom. Så er hun ferdig.

I trygge hender

– Vi observerer pasientene etter sprøytebehandlingen. Av og til oppdager vi
kraftige utslett og tung pust. Det er
egne prosedyrer for allergivaksinasjon, og noen ganger er det ikke riktig å
injisere. Det avgjør vi etter samtale og
blåsing, sier Anna Jonsson. Beredskapen
er på plass. Legesenteret har to lungespesialister, barnelege og indremedisiner som raskt griper inn hvis en pasient

Åtte uker til neste gang Rose Lyngra og sykepleier Anna Jonsson møtes neste gang.

får problemer etter sprøyten. Da blir
det medisin til det har roet seg igjen.
Risikoen for problematiske reaksjoner
er alltid der.
– Skjer det noe, må de hvile og observeres litt til, sier sykepleieren til Astma
Allergi. Rose Lyngra har vært gjennom
den harde oppstarten på vaksinasjonsprogrammet. Etter undersøkelser for ett
år siden var hun klar i slutten av august.
Det er da – etter pollensesongen – at
stadig flere med store allergiplager begynner behandlingen. Rett og slett fordi
pasienten må være frisk.

Tøft i starten

Og startfasen kan være tøff. Ukentlig sprøyte de 16 første ukene krever
en god porsjon målbevissthet. Man
får jo en sprøyte med det allergenet

som kroppen reagerer så kraftig på, en
hestekur med andre ord. Det begynner
med noen dråper og øker til dosen er
temmelig kraftig. Når den er kraftig nok,
går det åtte uker mellom hver injeksjon.
Da er ikke programmet så belastende
lenger.
– Ja, starten var krevende. Det kommer jo bjørk rett inn i armen. Man vet
ikke hvor kraftige reaksjonene blir. Noen
ganger varte reaksjonen med tretthet,
slapphet og kløe på stikkstedet en dag
eller to for meg da dosen begynte å bli
ganske stor. Bjørkepollen får det til å
fosse i meg, og det var absolutt spesielt å ha store allergiplager i desember,
sier Rose Lyngra, som har allergi som i
tillegg utløser astma når bjørkepollenet
går til angrep.
– Du har ventet med vaksinasjon til
www.naaf.no / 13
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midten av 50-årene. Hvorfor?
– Jeg burde og kunne ha gjort dette
for lenge siden, men den harde startfasen har ikke passet inn med det familiemessige. Det er ingen enkel logistikk
med familie, jobb og fritidsaktiviteter.
Men i fjor bestemte jeg meg, barna
er voksne og tiden var inne, sier Rose
Lyngra.
– Dette bør mange flere gjøre, oppfordrer hun, selv om hun ikke vet hvor
effektiv vaksinekuren vil bli akkurat for
henne. Men hun vet at sjansen for å bli
svært mye bedre og kanskje helt frisk
er stor. Hun har et godt stykke igjen til
hun får vite om behandlingsresultatet
vil stemme med forventningene. – Ikke
vent hvis det er mulig å få det til, tenk
hvor deilig det kan bli å slippe å holde
seg innendørs i pollensesongen!
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P

Mye å vinne

Som ansatt i NAAF har Rose kort vei
til spesialist og en arbeidsgiver som
tilrettelegger for en god gjennomføring.
Lyngra er helt på det rene med at den
harde startfasen med vaksine hver uke
blir ekstra krevende for allergikere som
bor langt unna kyndig medisinsk personell, og at vaksineprogrammet uansett
reisevei kan være utfordrende på en
arbeidsplass. Men et friskere liv etter
vellykket vaksinekur blir fordelaktig for
alle parter; fravær i pollensesongen
hvert år har sin pris.
– Datteren min på 27 år er allergisk
mot både bjørk og gress, men kan nå
være med på grilling i parken. Det er
jo fantastisk. Selv har jeg vært flink
til å skaffe meg fluktveier for å unngå
bjørkepollensesongen helt eller delvis.
Først med å ta 14 dagers sydenferie i
mai, men det gikk ikke lenger med barn
på skole. Jeg har også vært på fjellet
deler av den verste tiden hvis det lot seg
gjøre.

”Rømmer ” til Syden

For ti år siden fant Rose Lyngra en
enda mer kreativ fluktvei for å unngå
løvsprettplagene helt. Hun har i noen
år tatt en måneds permisjon fra jobben
i Oslo og tatt en arbeidsøkt på Gran
Canaria, et engasjement på Rikshospitalet som sykepleier for Statens behandlingsreiser.
– Jeg pleier å reise i april/mai med en
gruppe barn som har eksem- og lungelidelser og har dermed unngått plagene
mine. Da slipper jeg å skalke alle luker
hjemme i fritiden og være trett og
sliten i ukevis både på jobb og privat.
14 / Astma Allergi 2 2012

Rose Lyngra vaksineres av sykepleier Anna Jonsson. Sprøytestikket gjør mindre vondt enn en
blodprøve.

Opphold på Kanariøyene med syke barn at jeg kan få et tilnærmet normalt liv
gir meg faglige oppdateringer som kan
med litt mindre medisinbruk. Jeg er
bety bedre svar fra meg til innringere
veldig spent, sier Rose Lyngra.
på rådgivningstelefonen i Astma- og
– Det er en glede å hjelpe mange til
allergiforbundet. Jeg reagerer veldig
et friskere liv, sier sykepleier Anna Jonskraftig på bjørkepollen, men har lettere son. Alle de cirka 30 som starter på Husymptomer helt fra det starter med or
mana medisinske senter hver høst har
og hassel i februar/mars. En vellykket
alvorlige allergiplager. Etter vurdering
vaksinekur kan gi meg en ny vår, for å si av den enkelte kan allergikere fra fem år
det slik.
og oppover gjennomføre programmet.
– Sykling også om våren har inspirert
Dyrt for voksne? Frikortgrensen gjelder,
deg til å klare hestekuren?
i år er den 1980 kroner. /
– Absolutt,
men jeg har flere
drømmer! Jeg har
en hageflekk som
jeg gjerne vil stelle
som naboene om
våren. Tenk å ligge
i hengekøya i mai
istedenfor å vente
til juli. Jeg får også
kryssreaksjoner
av noen matvarer.
Matallergi mot
epler, pærer, kivi
og litt til, det blir
spennende å se
om jeg kan prøve
å spise det jeg har
unngått. Det er
mulig for noen.
Jeg håper det blir
forandring allerede
Spirometri tas alltid både før og etter injeksjonen.
denne sesongen,

1.

2.

3.
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DAGLIG FUKTIGHETSPLEIE FOR TØRR, KLØENDE,
IRRITERT OG REAKTIV HUD

TESTET

Physiogel® A.I. krem

Bidrar til å gjenopprette hudens balanse og velvære

Utviklet med ekspertise fra Stiefel,
global leder i dermatologi
i over 100 år

DMS®* teknologi som etterligner
hudens egen struktur
PEA**: en naturlig ingrediens
med antiinflammatoriske
egenskaper

1. Eberlein B, et al. Adjuvant treatment of atopic eczema: assessment of an emollient containing N-palmitoylethanolamine
(ATOPA study). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008;22(1):73-82
2. Lambert DM, et al. The palmitoylethanolamide family: a new class of anti-inflammatory agents? Curr Med Chem.
2002; 9(6); 663-674
3. Llorca MA, et al. Evaluation of the activity of a moisturizing and restoring-action preparation, with lamellar structure,
as adjuvant in the treatment of atopic dermatitis and xerotic skin. Rev Intern Dermatol Dermocosm. 2003;6:425-430.

Respekterer

huden med den hypoallergene
formuleringen; uten parfyme,
parabener, farge og emulgator

Beskytter

ved å tilføre de naturlige
barrierefettstoffene huden trenger

* DMS: Derma Membrane Structure ** PEA: Palmitoylethanolamine
GlaxoSmithKline AS Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo, Tlf: 22 70 20 00

Styrker

og lindrer tørr og sensitiv hud
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Blanke flater skal være
blanke, mener Anne
Zakariassen, og svinger
kluten over skolens piano.

Driftsleder Knut Kristian
Jensen holder kontinuerlig
oppsyn med inneluften
i skolebygget og rykker
stadig ut med luftmåleren.

Sekretær Sissel Amundsen
(t.h.) står på barrikadene for
allergikerne, og er tilfreds med
renholdet som Kjellfrid Paulsen
og kollegene sørger for.
(Bildet helt til venstre).
Aud Israelsen
rekker å vaske
hele jordkloden
– før lunsj.

Bøtte og såpe er ut. Gode
mikrokluter og -mopper er
svært effektive, sier renholdsleder Gerd Hestekker.

Renholderne har et godt
arbeidsmiljø og trives mellom
elever og kolleger. Her er det
vaktmester Einar Elvenes som
får fram latteren hos renholderne Anne Zakariassen (t.h.)
og Kjellfrid Paulsen.

Daglig renhold, årlig rundvask og stor bevissthet rundt astma- og allergiplager har gjort Faus

Vasker seg til godt s
tekst og foto / Hanne Løkås Veigård

En gullende ren skole, finnes det virkelig i Norge? Fauske videregående skole i Nordland satser mye på inneklima
– og lykkes. Grundig rengjøring ligger
i bunnen. Det gjøres rent "hele tiden",
man unngår allergifremmende planter,
og både elever og ansatte oppfordres til
å begrense bruken av parfyme.
Skolen består av en eldre bygningsdel
fra 1969 og en nyere del som ble tatt
i bruk for tre år siden. Bygget skal nå
utvides ytterligere for å huse enda flere
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elever. Skolens sekretær Sissel Amundsen er en av de som står på barrikadene
for allergikerne.
– Jeg er selv allergiker og har sittet
i fylkesstyret av Norges Astma- og Allergiforbund. På den måten har jeg både
personlige erfaringer og har fått lære
mye om forebygging. Det bruker jeg her
på jobb, sier hun.
Amundsen framhever renhold som
alfa og omega for et godt inneklima.
– Så kjedelig, og så enkelt er det. Ved

grundig stell og renhold er man på god
vei til god helse, sier den entusiastiske
sekretæren.
Amundsen er stolt av skolens renholdspersonale. Det er også rektor
Ingunn Mikalsen og driftsleder Knut
Kristian Jensen.
– Vi har veldig våkne renholdere. Tre
av dem har fagbrev, så dette kan de, sier
de. Rektor presiserer at alle elever har
krav på et godt inneklima.
– Det kommer noen klager på tung

gjort Fauske videregående skole til et godt sted å lære for både elever, lærere og renholdere.

t skoleklima
luft og for høy temperatur, og slike tilbakemeldinger tar vi på alvor, sier hun.
Elevene som AstmaAllergi snakket
med, bekrefter dette.
– Det utrolig rent her. De vasker hele
tiden. Men det er tung luft i klasserommene, sier de.

Forbedringer underveis

Driftsleder Knut Kristian Jensen rykker
ut med sin luftmåler straks han mottar
klager på "tung luft".

– Den måler både CO2 og relativ
fuktighet. Luftkvaliteten i alle klasserom
er god. Jeg kan likevel forstå at elevene
opplever det som tung luft, for vi har
problemer med temperaturreguleringen. Noen klasserom blir altfor varme.
Det vil gjerne oppleves som dårlig luft.
I en annen fløy er klasserommene for
kalde. Et toppteknologisk, nytt anlegg
fungerer dessverre ikke helt som det
skal. Nå har jeg fått klarsignal til å bygge
det om i løpet av sommeren. Jeg tror

elevene vil oppleve en verden i forskjell
når dette er fikset, sier Jensen.

Moderne metoder

Renholdet foregår på dagtid. At flere
hundre elever og en stor stab samtidig
vanker i lokalene, hindrer ikke de til
sammen sju renholderne.
– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø,
og trives med å være midt blant ungdommene. Men klasserommene vaskes
på morgenøkta, før elevene kommer.
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Dermed kommer de til helt rene klasserom hver dag, sier renholdsleder Gerd
Hestekker.
Steinlagte golv vaskes med maskin, alt
det øvrige med mikrokluter og så små
mengder vaskemiddel som overhodet
mulig.
– Utstyret i dag er så bra at det trengs
svært lite kjemi. Bøtte og såpe er for
lengst satt vekk – det gir bare grobunn
for alt man ikke ønsker i et bygg, sier
Hestekker.

Hva sier loven?
.............................................................................................................................................................

Opplæringsloven omfatter både grunnskole og videregående skole.
§9a-1 i opplæringsloven lyder: ”Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har
rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.”
At elevene har en lovfestet rett innebærer at skoleeiers økonomi ikke er relevant
for hvorvidt retten skal oppfylles ikke.
Et skolemiljø som fremmer helse er et skolemiljø som ikke gir elevene skader,
sykdommer eller helseplager av noe slag, og som positivt er med på å styrke
elevenes fysiske og psykiske helse.

San

Kilde: Kunnskapsdepartementet/regjeringen.no

Årlig rundvask

Hun legger også vekt på ergonomien
i arbeidet, og viser blant annet fram
spesielle, korte moppeskaft som brukes
ved rengjøring av pulter og tavler.
– Det er svært besparende for hender
og håndledd, sier hun.
Hele bygget – 6.200 kvadratmeter i
alt - rundvaskes årlig.
– Det er ingen selvfølge at offentlige
bygg rundvaskes hvert år, men her gjør
vi det. Vi sprer arbeidet over tid, for å
unngå utslitte renholdere. Arkitektene
tenker ikke nødvendigvis på renholdet.
Her er mye glass og høyt under taket.
Men det er viktig at alle flater vaskes.
Støvet legger seg overalt, og virvles hele
tiden opp i bygg som brukes av mange,
sier hun.

H

Planlegging og prioritering

N

– Er det dyrt å sikre et godt inneklima?
– Nei, ikke hvis bygget er godt planlagt og blir tatt vare på. Man må velge
byggematerialer med omhu, og vedlikehold og rengjøring må prioriteres, sier
driftsleder Knut Kristian Jensen.
Sekretær Sissel Amundsen legger til:
– De store kostnadene kommer hvis
man lar ting forfalle.
Knut Kristian Jensen sier godt vedlikehold gir bygningen lengre levetid.
– Marmoren som ble lagt i 1969 er
nesten god som ny. Det kan vi takke
renholdet for. Stein er et levende materiale, og må behandles med omhu, sier
han.
At det er rent og ordentlig overalt, har
også andre effekter.
– Det er svært lite hærverk her. Elevene rydder og ordner etter seg. Jeg tror
de blir påvirket av at det er fint rundt
dem, sier Sissel Amundsen. /
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Bøtteballetten som holder Fauske videregående skole, avdeling Vestmyra, gnistrende ren: f.v.
Kjellfrid Paulsen, Anne Zakariassen, Gerd Hestekker og Gunnhild Olsen. Ikke til stede da bildet
ble tatt: Aud Israelsen, Anne Bakken og Prapay (Noy) Dechsorn.
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Konsekvenser av dårlig inneklima:
...............................................................................................................................................................

Det er gode grunner til å prioritere godt inneklima i boliger, barnehager, skoler og
arbeidsplasser. Et dårlig inneklima forårsaker mye sykdom og mange plager.
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Mer og verre allergier
Mer og verre astma
Mer og verre eksem
Nedsatt motstandskraft mot infeksjoner og stress
Flere og verre ”forkjølelser”
Flere komplikasjoner (bihulebetennelse, ørebetennelser)
Tørr hud, tørre slimhinner
Irritasjon i øyne, nese, svelg
Tørrhoste/heshet
Hodepine/tung i hodet
Ekstrem tretthet
Slapphet/uvel-følelse
Dårligere arbeidslyst, nedsatt konsentrasjon, dårligere hukommelse
Tregere tanke og dårligere læring
Flere feil og uhell
Mer uro, irritabilitet og aggresjon.
Kilde: inneklima.com
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TRYGT INNEMILJØ
Sannsynligvis

verdens reneste

Panelvegger med kostemalt
overflate en eneste malte
veggplate anbefalt av NAAF

Huntonit kostemalte
panelplater samler lite støv
og er enkle å holde rene.
Monter platene på eksisterende vegg eller sett opp
egen vegg. Enkel montering.
Panelplatene er anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund og inneholder ingen
kunstige tilsetningsstoffer.
Platene har bestått krevende tester og innehar godkjennelsen “Inneklima merket”.
Velg mellom en rekke
dekorer og type plater.
Se utvalget hos
din nærmeste
byggevareforhandler
eller www.huntonit.no
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Kostnadene kan fort tredobles ved å neglisjere vedlikehold av offentlige bygg,
mener Arbeidstilsynets Jan Vilhelm Bakke.

Dyrt å ikke vedlikeholde
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Colourbox

Astma og Allergiforbundet

og Helsedirektoratet arrangerte 13.
februar fagdag om inneklima. Arbeidstilsynets Jan Vilhelm Bakke fortalte der
interesserte tilhørere fra hele landet om
de samfunnsøkonomiske konsekvensene av dårlig inneklima.
– Mange kommuner sier at det er
dyrt å vedlikeholde. Men det er dyrere
å ikke vedlikeholde. Det kan fort bli tre
ganger så dyrt pr år i ikke vedlikeholde,
sier Bakke.
Han mener situasjonen i norske offentlige bygg er kritisk – det er beregnet
et vedlikeholdsetterslep på 148 milliarder kroner, av dette er 60 milliarder
akutt. Halvparten av dette er i skolene,
og det står i følge Bakke like dårlig til
med norske sykehusbygg.
– Sykepleiere på sykehus er de som
har det dårligste inneklimaet i Norge,
sier Bakke.

Nye inneklimanormer

Dagens ”Anbefalte faglige normer for
inneklima” ble laget i 1998. Folkehelseinstituttet jobber nå med en revidering av disse normene. Seniorforsker
Rune Becher ved avdeling for Luftforurensning og støy regner med at de nye
inneklimanormene blir publisert i løpet
av våren.
– Det skjer mye forskning på inneklimafeltet, slik at det faglige grunnlaget
bak normene fra 1998 til en viss grad er
for gammelt. Det er også gjort befolkningsundersøkelser som bidrar med ny
kunnskap om sammenhenger mellom
helse og eksponering, forteller Becher.
Det som i hovedsak blir nytt i de
reviderte normene, er at fuktproblemer
og muggsopp, samt partikler er vektlagt
mer.
Parallelt med revideringen av ”Anbefalte faglige normer for inneklima”, er
det også arbeid i gang med å revidere
forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.
Statssekretær Ragnhild Mathisen
i Helse- og Omsorgsdepartementet
uttalte på Inneklimadagen 2012 at

Er det trygt å sende barna på skolen, eller er inneklimaet så dårlig at det skaper helseproblemer? Vedlikeholdsetterslepet i norske skolebygg er på mange milliarder kroner.

praksisen med midlertidig godkjenning
av skoler og barnehager er feil og ikke
skal fortsette. I dag drives 12 prosent
av norske skoler og barnehager med
midlertidig godkjenning.
Finn Martinsen i avdeling for lokalt
folkehelsearbeid i Helsedirektoratet sier
at arbeidet med å revidere ”Veileder
til forskrift for miljørettet helsevern i
skoler og barnehager” ble påbegynt
høsten 2011. Dette er en bred prosess,
der direktoratet jobber i samarbeid med
andre fagmyndigheter og kommune-/
fylkesnivå. Håpet er at den nye veilederen skal være ferdig våren 2013.
– Et styrket kunnskapsgrunnlag,
herunder et oppdatert og anvendelig
veiledningsverktøy, vil være et helt nødvendig grunnlag for den lokale prosessen, mener Martinsen.

Fra teori til handling

Det hjelper imidlertid lite med regler,
forskrifter og veiledere, dersom disse
ikke blir fulgt opp rundt omkring i kommunene og de tilhørende virksomhetene. Generalsekretær Guro Birkeland
i Norsk Pasientforening mener dårlig
inneklima i skoler og barnehager fører

til dårligere læring for den enkelte elev
og et generelt dårligere læringsmiljø i
en klasse.
– Vi vet at barn som stiller svakest
pedagogisk er særlig utsatt. Dårlig
innemiljø kan føre til at disse blir ”problemelever”, som igjen fører til negativt
læringsmiljø for de andre elevene, sier
Birkeland. Hun mener kommunene trenger å få tilført penger for å få bedret
inneklimaet på barns læringsarenaer,
men også ikke minst kompetanse og
veiledning i sine valg.
– Mange kommuner har gjort tiltak
som ikke har hatt særlig effekt, på grunn
av dårlig veiledning. De har for eksempel bygd nye, dyre skoler, mens de
heller kunne oppgradert gamle skoler,
sier hun.
Generalsekretær Geir Endregaard i
NAAF mener også det er på høy tid at vi
setter folks behov og helse først.
– Det vi vet er at dårlig inneklima gjør
de som er plaget sykere. Det kan utløse
livslange plager, også alvorlig. Dårlig
inneklima reduserer produktivitet og
trivsel. Samlet gir dette elendig samfunnsøkonomi, mener NAAFs generalsekretær. /
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NAAF har engasjert seg sterkt i forbindelse med etablering av et forbrenningsanlegg for fjern
eksperiment med folks helse, mener generalsekretær Geir Endregard i NAAF.

– Eksperiment med fo
Statkraft

tekst / Hanne Løkås Veigård foto / Statkraft Varme og Klif

Varmes anlegg
på Hjellholmen i
Harstad ble satt
i drift i februar
2012. Anlegget
brenner kun
rent trevirke,
men vil ifølge
NAAF føre til at
den totale luftforurensningen
Generalsekretær Geir
i Harstad blir for
Endregard i NAAF er skeptisk
høy. Forbrentil konsekvensene av å bygge
fjernvarmeanlegg rett ved der ningsanlegg
folk bor.
er underlagt
rensekrav og
kontroll, men fagfeltet er komplisert og
reiser mange spørsmål knyttet til miljøog helsepåvirkning.

Vite, ikke mene

– Farene ved utslipp varierer selvsagt
etter hva som brennes, men all forbrenning gir skadelige stoffer. Pr i dag har vi
ikke god nok oversikt over de helsemessige konsekvensene ved energiproduksjon i forbrenningsanlegg, enten de
brenner søppel eller flis. Jeg mener ikke
at man skal være veldig redd dersom
man bor nær et forbrenningsanlegg,
men de er heller ikke godt nok kontrollerte, mener Endregard.
– Det hender man møter en bekymret befolkning med at "Det er typisk
at ingen vil ha det i sitt eget nabolag".
Det er nedlatende. Her må vi vite, ikke
mene. Prosessene er underlagt et felles
regelverk i EU, men det betyr ikke nødvendigvis at dette er trygge prosesser,
sier han.

Ingenting blir borte

Etter Endregards syn burde utslippene
vært kontrollert for mye mer enn de de
ti-femten parametrene som Klif (Klimaog forurensningsdirektoratet) krever for
slike anlegg i dag.
– Det er en vesentlig forskjell på om
22 / Astma Allergi 2 2012

du nærmer deg problemstillingen som
ingeniør eller som kjemiker. Det er ikke
slik at det du ikke ser, er blitt borte.
Avfall tar mindre plass etter at det er
brent, men mange farlige stoffer blir
enda farligere ved brenning. Vi sitter
igjen med mindre masse, men nok med
mer giftighet. Det krever blant annet
tryggere lagring og lengre lagring av

avfallsstoffene, sier Endregard, som
selv er miljøkjemiker. I forbindelse med
brenning av avfall mener NAAFs generalsekretær at man må kunne redegjøre
for alle stoffer inn i anlegget, og alle
stoffer som slippes ut – en komplett
massebalanse.
– Det aller verste er at fortynningsprinsippet lever i beste velgående.

g for fjernvarme i Harstad sentrum. – Avfallsforbrenning er på mange måter et gedigent

d folks helse
Forbrenningsanlegget for fjernvarme i
Harstad ligger på Hjellholmen bokstavelig talt
vegg i vegg med et boligområde.

redusert engangsavgift på dieselbiler:
At nordmenn nå velger dieselbil foran
bensinbil har ført til en viss reduksjon
i klimagassen CO2, men stor økning i
helseskadelig NO2.

Fremmedstoffer

Det påvises stadig flere fremmedstoffer
i menneskekroppen.
– Fremmedstoffer svekker ofte immunforsvaret, og både astma og allergi
er i kraftig vekst. Vi nærmer oss en
situasjon der annenhver nordmann har
en allergi. Det er en indikasjon på at vi
er nødt til å gjøre noe annerledes, sier
Endregard.
Fremmedstoffene tilføres gjennom alt
vi omgir oss med – fra utslipp, maling og
hårspray til klær, møbler og mat.
– Vi er nødt til å redusere de kildene
vi faktisk kan gjøre noe med. Å ha bedre
kontroll med hva som går til forbrenning
er ett slikt eksempel, sier han, og legger
til:
– Energimessig virker det fornuftig
å brenne avfallet. Det løser også et
plassproblem. Fra et helseperspektiv
kan et godt kontrollert deponi være den
beste løsningen. Kanskje vi i større grad
kan styre hva som brennes og hva avfall
består av i framtiden. Det vil redusere
farene, sier han.

For nær bebyggelsen
Før førte vi lengre rør ut i havet, eller
bygget pipene høyere, for å redusere
forurensningen nær folk. I dag har vi
forstått at dette var feil. Nå gjør vi avfall
om til molekyler i fast form, væske- eller gassfase. Men som sagt: Ingenting
blir borte. Et atom kan ikke forsvinne.
Det tar bare en annen form, bundet
sammen med andre atomer på en ny

måte. Alle tungmetaller som går inn
i forbrenningsovnen vil for eksempel
også komme ut som tungmetaller, men
nå kanskje som gasser, og dermed gjort
tilgjengelig for innånding, sier Endregard. Han mener myndighetene i større
grad må ta innover seg at effektive
klimatiltak kan ha uønskede helsebivirkninger, som i eksempelet med

At forbrenningsanlegg "må" ligge så nær
bebyggelse for å utnytte varmen, tar
han med en klype salt.
– Vi må huske at det er kommersielle
aktører som driver disse anleggene.
Det er kostbare anlegg, og selskapene
ønsker å få ut mest mulig energi for
en lavest mulig pris. Min påstand er at
profitthensynet avgjør anleggenes plassering. Ligger du nær bebyggelse trengs
kortere rørledninger, og du kan tillate
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deg rør med dårligere isolasjon. Vannet
kunne holdt samme temperatur over
lengre avstander, forutsatt at du valgte
rør med bedre isolasjon, men det koster selvsagt mer, påpeker Endregard.
Han er også skeptisk til praksisen
med å sende avfallet til forbrenning i
andre land.
- Ethvert samfunn bør tvinges til å
håndtere sitt eget avfall. Bare på den
måten kan man ha håp om å få redusert
avfallsmengden

Faretruende dårlig

Flere norske byer har faretruende dårlig
luftkvalitet.

– I utgangspunktet er det bra med et
forbrenningsanlegg som kan redusere
behovet for annen forurensende oppvarming. Problemet er at ingen har sett
på den samlede luftforurensningen som
befolkningen i byen utsettes for. Man
kan ikke tillate nye forurensningskilder
uten å ha gjort en samlet vurdering av
luftkvaliteten, sier Endregard.
Han mener å kunne påpeke svakheter
i regelverket, og NAAF har nå bedt Klif
(Klima- og forurensningsdirektoratet) se
nærmere på dette.
– Ett av problemene er at kravene til
lokal luftkvalitet og reglene for utslipp
fra slike anlegg er i to forskjellige deler

av forurensningsloven, sier Endregard.
Økt forurensning i norske byer skyldes blant annet at det er blitt langt flere
dieselbiler etter at engangsavgiften på
slike biler i 2009 ble redusert.
– Etter at Harstad fikk sitt forbrenningsanlegg, risikerer byen nå å måtte ty til
tiltak for å redusere biltrafikken på visse
tidspunkter for å unngå ulovlig høyt nivå
av nitrogenoksider. Jeg mener Harstads
innbyggere er blitt villedet, sier Endregard,
som understreker at siste ord ikke er sagt i
denne saken. /

- Folkehelsa slår fast at det ikke er helseskadelig å bo nær forbrenningsanlegg. Folk flest stoler på
at reglene om utslipp både er strenge nok og at de overholdes, sier seksjonssjef Pål Spillum i Klif.

Trygt, sier Klif og Folkehelsa
Han sier

Klif (Klima- og
forurensningsdirektoratet)
får stadig færre
henvendelser
fra folk som er
bekymret for å
få forbrenningsanlegg i nabolaget. – Avfallsforbrenning er en
Seksjonssjef Pål Spillum i Klif
trygg
behandmener det er trygt å bo ved silingsform og
den av et forbrenningsanlegg
har blitt mindre
så lenge regelverket følges.
kontroversielt.
– Det pleide å være større uro rundt
planlagte forbrenningsanlegg. Slike
anlegg er strengere regulert enn industrien, og har drastisk reduserte utslipp,
sier han.
Klif sorterer under Miljøverndepartementet. Direktoratets viktigste arbeidsområder er klima, miljøgifter, hav og
vann, avfall, luft og støy, samt styring
og koordinering av fylkesmennene. Det
er fylkesmennene som gir konsesjon for
forbrenningsanlegg.
– Hva er den miljømessige hovedutfordringen ved forbrenningsanlegg?
– De alvorligste miljørisikoene ved
forbrenning av avfall er utslipp av
tungmetaller som kadmium, kvikksølv
og bly, og av giftige organiske forbindelser som dioksiner. Uten tilstrekkelig
rensing vil forbrenning kunne medføre
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store utslipp av miljøgifter, støv og stoffer som medvirker til sur nedbør. Dette
kan gi langsiktige og alvorlige miljøskader og påvirke folks helse. Norge er,
i likhet med resten av Europa, underlagt strenge krav til utslipp, basert på
EU-direktivet om forbrenning av avfall.
I tillegg har Norge ekstra strenge regler
når det gjelder utslipp av kvikksølv.
– Hvordan vet vi at reglene overholdes?
– Anleggene må rapportere hvert år.
To ganger i året skal konsentrasjonen av
tungmetaller og dioksiner i utslippene

måles. I tillegg blir anleggene inspisert
av fylkesmennene med få års mellomrom.
– Er det trygt å bo nær forbrenningsanlegg?
– Klif støtter seg på vurderingene fra
Folkehelseinstituttet i spørsmålet om
mulig helsefare ved å bo nær forbrenningsanlegg. Folkehelsa slår fast at det
ikke er helseskadelig å bo nær slike
anlegg. Andre forurensningskilder har
større betydning. Utslipp fra industri,
trafikk og vedfyring i private hjem står
for mer forurensning, sier Spillum. /

Dette er fjernvarme:
................................................................................................................................................................

Fjernvarme handler om oppvarming av
vann. Et fjernvarmeanlegg kan i praksis
sammenlignes med et sentralvarmeanlegg
som forsyner ett eller flere bygg med varmt
vann. Varmtvannet sirkulerer mellom
denne varmesentralen og kundens sentral i
nedgravde, isolerte stålrør. Rørene legges i
grøfter, og har et gjennomsnittlig varmetap
på fem til ti prosent.
Kundene benytter vannet til oppvarming
gjennom vannbåren gulvvarme eller
radiatorer, og til oppvarming av tappevann.
Til produksjon av fjernvarme benyttes mange forskjellige energikilder: avfall,
biobrensel, varmepumper, deponigass, naturgass, propan-/butangass, elektrisitet og
fyringsolje. Flere energikilder kan benyttes samtidig i fjernvarmesystemet for å sikre
stabil varmeforsyning.
Kilde: Statkraft Varme

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. Hos Ultra,
Jacob´s og Centra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med allergi eller matintoleranse. Du får blant annet melk, fløte, rømme, ost, smøreost, yoghurt, brød, pølsebrød,
pizzabunn, hamburgerbrød, knekkebrød, tortilla, kanelgiffler, boller, sjokoladekake, vafler,
pannekakemiks, kakemiks, melblandinger, fiskekaker, iskrem, tomatsuppe, havregryn,
cornflakes, kjeks, riskaker, pasta, lasagne, sjokopålegg og sjokolade tilpasset deg med allergi.
Se også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie. Vi sees!
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STERISOL®
SENSITIVE SYSTEM

Nærhet til bebyggelsen gir bedre økonomi i fjernvarmeanleggene. Statkraft Varme er ikke et øyeblikk
i tvil om at det er trygt å bo nær deres anlegg.

Trygt, sier Statkraft
Statkraft Varme har i alt åtte

√
√
√
√
√
√

Uten konserveringsmiddel
Uten parabener
Uten parfyme
Uten fargestoffer
Allergitestet
Også for tørr og sensitiv hud

9 av 10 sykehus velger Sterisol®.
Nå er den nye Sterisol® Sensitive System
tilgjengelig for deg som er bevisst på
sunn hud- og hårpleie.

fjernvarmeanlegg i Norge. Ett av
dem – på Heimdal i Trondheim –
brenner restavfall. De andre er
basert på biobrensel.
– Er det trygt å bo nær et forbrenningsanlegg?
– Ja, svarer Morten Fossum,
leder Utvikling i Statkraft Varme,
uten betenkningstid.
Han utdyper:
– Det er strenge myndighetskrav til utslipp, med kontinuerlig overvåking og rapportering.
Rundt anlegget på Heimdal
i Trondheim ble vegetasjon
og jordsmonn undersøkt før
anlegget kom i drift, og etter ti
års drift. For flere av miljøparametrene var situasjonen faktisk
forbedret, sier Fossum.
– Hvorfor bygger dere anlegg
så nær bebyggelsen?
– Fordi vi skal levere varme til
bebyggelsen. Plasseringen blir
gjerne et kompromiss. Vi skjeler
til kostnadene ved å føre varmen
fram, og ønsker minst mulig
energitap. Rørene vi bruker,
koster fra 4.000 til 10.000 kroner
meteren, så det sier seg selv at
avstand er viktig. Samtidig er det
aldri aktuelt å legge et forbrenningsanlegg midt på torget. Det
blir en avveining, sier Fossum.
Statkraft Varmes nyeste anlegg
ligger på Hjellholmen i Harstad.
Her brennes i hovedsak skogsflis.
Anlegget ble satt i drift i februar,

og er under oppbygging.
– Miljømessig vil anlegget
fullt utbygd bidra til å redusere
miljøutslippene i Harstad. CO2utslippene vil reduseres med
over 8.000 tonn per år, sammenlignet med lokale varmesentraler
basert på elektrisitet og olje. På
minussiden vil konsentrasjonen
av støv og NOx øke noe, samtidig
som tilkjøring av brensel vil føre
til noe mer trafikk, heter det på
Statkraft Varmes hjemmeside.
Det har vært mye turbulens
fram mot anleggets åpning.
– Vi mener det var noen misoppfattelser ute og gikk. Blant
annet var det en ubegrunnet
frykt for at vi ville gå over til å
brenne avfall. Det kommer ikke
til å skje. Det er heller ikke slik
at utslippene fra Hjellholmen
kommer i tillegg til eksisterende
forurensning. Anlegget erstatter
andre energikilder, som miljøskadelig oljefyring. Vi har selvsagt som mål å være innenfor
grenseverdiene, og regner alltid
konservativt, sier Fossum.
Statkraft Varme utreder nå, i
samarbeid med Bodø Energi, et
forbrenningsanlegg for restavfall
i Bodø. Det skal plasseres vegg
i vegg med sildoljefabrikken på
Burøya like utenfor sentrum,
og kan være i drift i juni 2014
dersom det blir realisert. Også i
Narvik utredes et nytt fjernvarmeanlegg. /

Produktene kan kjøpes i
Astma- og Allergiforbundets nettbutikk

www.naaf.no

www.puls-norge.no

Flis brukes til oppvarming av vann, som igjen blir varme i hus i anlegget.
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6930_Ne

SETT HUDEN FRI
SI NEI TIL PARFYME OG ANDRE
UNØDVENDIGE TILSETNINGSSTOFFER

MED NEUTRAL FACE CARE FÅR DU ALT DET GODE
ANSIKTET DITT TRENGER – OG IKKE NOE ANNET
Hver dag utsetter norske kvinner seg for mer enn 8 forskjellige
hudpleieprodukter med parfyme*. Er det parfyme i et produkt er det

Face wash

Makeup remover wipes

Face cream

Skin tonic

også risiko for å utvikle parfymeallergi. I ansiktet er huden tynnere
og derfor spesielt utsatt. Har du først fått parfymeallergi, blir du ikke
kvitt den. Det vil Neutral gjøre noe med. Derfor har Neutral lansert en
ansiktspleieserie som inneholder all den pleie som ansiktet ditt trenger,
og som er helt uten parfyme, farge eller andre unødvendige tilsetningsstoffer. Det er Neutrals holdning til følsom hud.
*Kilde: Tranberg Marketing 2009

www.neutral.no
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Hvert år er behandles 200-300 kronisk syke barn på Geilomo barnesykehus. Medisinen de f

Med fjellet
som medisin
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld

– Hva jeg liker best med å være på

Geilomo? Alt! Unntatt skolen da! Femteklassingen Ørjan Alexander Larsen fra
Lofoten er en av veteranene på barnesykehuset.
– Dette er mitt sjette opphold, forteller han.

Klatrevegg og zip-line

Det er lite som minner om et tradisjonelt sykehus her vi befinner oss 800
meter over havet i de mest fantastiske
naturomgivelser du kan tenke deg. Her
er det klatrevegg, skøytebane, svømmehall og til og med en såkalt zip-line
der de unge pasientene kan få utfordret
sine egne fysiske ferdigheter. Geilomo
disponerer et stort friluftsområde som
er ideelt for ulike aktiviteter året rundt.
Om vinteren drar barna på tur til alpinbakkene i nærheten i helgene, dette er
veldig populært.
Geilomo barnesykehus fyller 75 år i
år, og er en spesialinstitusjon for kronisk
syke barn med astma, allergi, eksem
og hjertefeil. Barn i grunnskolealder fra
hele landet kommer til Geilo, oppholdene var vanligvis 4-5 uker. Barna

introduseres for ulike fysiske aktiviteter,
og de lærer mer om å mestre de utfordringene det gir å leve med en kronisk
sykdom.

Pollenflyktninger

– Det er ulike medisinske årsaker til
at barna kommer til Geilomo. For
eksempel er det noen som kommer i
pollensesongen, fordi det er bedre for
dem å være her på fjellet da, forteller
Anne-Britt Foss, som er seksjonsleder
på barnesykehuset.
Barna blir henvist til sykehusoppholdet av fastlege eller barnelege. Noen
kommer en gang, andre kommer igjen
og igjen år etter år. Inne på sykehusområdet er det også skole, slik at barna
ikke går glipp av viktig undervisningstid.
Geilomo har tilknyttet egne leger,
klinisk ernæringsfysiolog og sosionom
i tillegg til sykepleiere, fysioterapeuter,
idrettspedagoger og fritidsledere.

Foreldrene på hybel

Synes du det høres skummelt ut å sende
barnet ditt til en annen kant av landet i
flere uker? Det trenger du ikke å være
bekymret for. De som ønsker det, kan
ha foreldrene boende på Geilomo under
hele eller deler av oppholdet. Imidlertid
bor foreldre og barn hver for seg. Barna
bor på tomannsrom inne på selve sykehuset, mens foreldrene har egne hybler
et stykke unna.
– Noen er litt bekymret for dette på
forhånd, men det går veldig greit. Hvis
det er noen som har behov for det, får
de selvfølgelig lov til å sove hos forØrjan Alexander Larsen (11) fra Yttersund
i Lofoten synes nesten alt på Geilomo er gøy,
skolen er også grei.
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Sandra Helene Richardsen (9) fra Tromsdalen er på

eldrene, men det er sjelden det skjer,
forteller Foss.

Tester ut kroppen

De unge pasientene som kommer til
Geilomo har vidt forskjellig utgangspunkt. Noen har knapt vært borti fysisk
aktivitet før, mens andre er aktive i
idrett også når de bor på hjemstedet.
– Vi ønsker at de skal prøve forskjellige aktiviteter og finne ut hva de liker,
forteller Foss.
I begynnelsen og slutten av oppholdet
gjennomgår barna en fysisk formtest,

Geilom

inen de får foreskrevet er fysisk aktivitet og positive opplevelser i frisk luft.

n er på

Geilomo for fjerde gang. Slalåm er favorittaktiviteten, men skogstur med bålbrenning er også bra.

blant annet for å se om det har skjedd
forbedringer i fysikken. Dette gir en
pekepinn på hvilke områder de trenger
å jobbe med.
– Generelt er det sånn at de fleste
barna her ikke utnytter til fysiske potensial til fulle, sier Tore Holtbakk, som er
sykepleier ved Geilomo.
I løpet av oppholdet er målet at de
skal lære seg å kjenne kroppen sin bedre, slik at de vet mer om hvor mye de
tåler av fysisk aktivitet.
– Det å drive fysisk aktivitet er ikke
farlig for noen, heller ikke kronisk syke

barn. Mange av barna som kommer
hit, er mye syke i hverdagen. Noen blir
av den grunn fritatt for gym, det er
helt misforstått etter min mening. Her
slipper ingen unna gymtimene, forteller
Anne-Britt Foss.

Zip-linen på
Geilomo er et
populært, nytt
tilbud. Her flyr
Sandra Helene
Richardsen høyt.

Full rulle hele uka

Geilomo er som nevnt ikke bare et sykehus, det er også en skole. Under oppholdet er barna elever på skolen og følger
en timeplan med like mye undervisning
som de ville hatt om de var hjemme.
Den eneste forskjellen er at de har mer
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gym – hele seks timer i uken. I tillegg er
det ulike aktiviteter på kveldstid.
– Her er det ikke mye tid til å sitte
inne og i ro. Det er fullt opplegg 24/7,
forteller seksjonsleder Foss.
Men nå er det ikke helt ”leirskole”
heller. Riktig medisinsk behandling er
grunnlaget for at barn med astma kan
fungere godt i en aktiv hverdag. På
Geilomo får barna testet og vurdert
lungefunksjon og medikamentbehov.
Med bakgrunn i dette blir behandlingsprogrammet og den fysiske treningen
tilrettelagt. Dette gjelder også for de
andre pasientgruppene.

Kjempegod mat!

Kosthold og ernæring er det mye fokus
på Geilomo. På kjøkkenet tilberedes
god mat av gode råvarer, og de som har
matallergi får tilpasset diett. 15-åringen
Einar Brandvik Nilsen fra Stord har cøliaki og må derfor ha en tilpasset diett.
Den maten mamma lager, smaker ikke
alltid like godt, mener han. På Geilomo
er han derimot strålende fornøyd med
menyen.

Skøytebanen er meget bra på Geilomo, mener fra venstre Per Gunnar Hammerich, Thomas
Bondevik, Mathias Mæland, Daniel Steen Aasvoll og Rasmus Klovning Rød.

– Jeg har ikke smakt så god mat noe
sted før, sier han. Aktivitetene har også
falt i smak hos 10. Klassingen.
– Vi har fått prøve både twintip og
snowboard, kjempegøy! Og bueskyting!
Det eneste han og kameraten Thomas
Alexander Bondevik (12) fra Bergen
synes er litt strengt på Geilomo, er at
de må legge seg så tidlig. De bor to og
to på hvert rom og det skal være stille
etter klokka 21.

1

Flere kunne hatt nytte av det

Grunnleggeren av Geilomo barnesykehus, Ragnhild Grahl-Madsen feiret 17.
mai sammen med barna.

Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom i
denne diagnosegruppen. Seksjonsleder
Anne-Britt Foss tror enda flere kunne
hatt nytte av et opphold på fjell-sykehuset.
– I dagens samfunn konkurrerer fysisk
aktivitet med TV og PC-spill om barnas
tid. Spesielt kronisk syke barn har lett
for å bli inaktive. Ved å være her noen
uker kan de lære at fysisk aktivitet
faktisk er gøy, og at det gjør dem bedre
i stand til å mestre sykdommen, mener
hun. /

Geilomos historie
........................................................................

Eiendommen ble kjøpt i 1937 av lege
Ragnhild Grahl-Madsen fra Bergen,
som startet sykehuset for å gi lungesyke barn mulighet til helsebringende
opphold i tørt innlandsklima.
Grahl-Madsen ga sykehuset i gave til
Astma- og Allergiforbundet, som i dag
eier institusjonen. Sykehuset drives
som en enhet under barneklinikken
ved Oslo Universitetssykehus, mens
skolen drives av Hol kommune.

Geilomo sysselsetter cirka 50 personer, alt
inkludert. Mette Weiss, Anne-Britt Foss og
Tore Holtbakk trives med å jobbe med barn og
ungdommer.

Kameratene Thomas Alexander Bondevik
(12) fra Bergen og Einar Brandvik Nilsen (15)
fra Stord er ikke oppvokst i typisk skiterreng,
men på Geilomo er langrennsskiene flittig i
bruk.

Hvordan komme til Geilomo?
........................................................................

Alle barn i hele landet i alderen 6 til
16 år med astma eler andre kroniske
lungesykdommer, eksem, allergi eller medfødt hjertefeil kan søke om
opphold.
Det er ingen egenandel. Foreldres arbeidsgiver kan få dekket sine utgifter
fra første dag gjennom opplæringspenger. For detaljer om trygderettigheter, kontakt ditt lokale NAV-kontor.
For å søke, kontakter du din fastlege,
barneavdeling-/klinikk eller privatpraktiserende spesialist. Søknad
sendes til Geilomo barnesykehus, boks
130, 3581 Geilo.
Mer informasjon
www.naaf.no/geilomo
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I mai går startskudd for Astma- og Allergiforbundets kampanje ”Parfymefrie
sykehus – friskere pasienter”. Med vennlighet og økt kunnskap vil forbundet
motivere alle på sykehuset til å bli mer bevisste på egen bruk av godlukter.

Eva – regnskapsansvarlig,
nå pasient med planlagt kneoperasjon, 47 år, gift, to barn. Sterkt
plaget av godlukt (hodepine, kløende
utslett, sviende øyne). Bruker
bare parfymefrie egenpleieprodukter.

Camilla – sykepleier,
27 år, singel, på jakt etter
større leilighet. Bruker velluktende
hudkrem, deodorant og hårbalsam –
og en sterk parfyme på fredager
dersom hun skal ut
rett fra jobb.

Anette – lege,
38 år, gift, tre barn, treningsglad.
Bruker aldri parfyme på jobb – kun
deodorant, hudkrem og hårskum
med ulike godlukter.

Dropp godlukten på sykehus
av Tonje Waaktaar Gamst foto / Colourbox

For mange reagerer overfølsomt eller
allergisk på parfymedufter og sliter med
reaksjoner i øyne og nese, svelg – og
med sterk hodepine, ubehag, noen med
oppkast. I en dansk undersøkelse oppga
40 prosent at de var plaget av andres
parfymebruk.
Forbundet skal altså gjøre alle som
ferdes på et sykehus: Pasienter, ansatte
og besøkende oppmerksomme på at bruk
av parfyme og godlukt dessverre skaper
problemer for stadig flere. Med parfyme
tenker mange bare på varianten kvinner
bruker men bildet er mer komplisert enn
som så. Forbundet snakker om alle såkalte
egenpleieprodukter som ofte benyttes i
det daglige. Det gjelder hårpleieprodukter
som sjampo, mousse, gel, spray, voks og
kremer av alle slag, deodoranter, cologne,
etterbarberingsprodukter – listen er lang.
Til sammen blir det en ganske massiv blanding som lukter sterkt, mye og godt, og
som gjør hverdagen vanskelig for mange.
Ikke så enkelt

For den som aldri har tenkt tanken kan det
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nesten synes komisk at noen får problemer av en god lukt. Tobakksrøyk,
eksos, utslipp fra industri – endog
andres grilling kan man forstå. Men
parfyme?! Mange tror nesten det er
en spøk – eller sutring og mas fra en
pasientorganisasjon med for lite å
henge fingrene i. Parfymerte produkter forbindes dessuten med luksus,
velvære, tax free shopping, kjendiser
og som en del av din personlighet. Da
er det ikke så enkelt å komme med et
budskap som snur opp ned på dette og
problematiserer det mange opplever
som hyggelig og ukomplisert. Det er
ikke enkelt å forklare at parfyme er
kjemikalier som gir mange plager, og
flere jo flere kjemikalier som hverdagen vår fylles opp med, jo mer øker
problemet i omfang. Og her er naturlige dufter intet unntak. Lavendel er en
utfordring for mange, selv om den er
aldri så naturlig.
NAAFs representanter vil henge opp
plakater, benytte roll ups, dele ut en
enkel brosjyre som beskriver proble-

met og oppfordre alle til å avstå fra bruk
av godlukt på sykehuset nå som man
vet at dette er et problem for mange.
Fokus er særlig på pasienten som kommer på sykehus for å bli frisk. Å avstå
fra godlukt i det perspektivet er en liten
innsats for den enkelte – men av stor
betydning for den som sliter med plager
av andres parfymebruk. Og husk at vi
snakker ikke bare om pasienter på en
lungeavdeling, eller en som utredes for
allergi. En som skal operere en hofte
kan ha store plager knyttet til godlukt.
Og våkne etter narkose kan da bli en
tøff, ekstra utfordring.
NAAF er på plass på mange sykehus
den 3. mai og deler også ut prøver på
parfymefrie, alternative produkter
denne dagen og legger igjen brosjyrer
som sykehuset kan benytte videre.
Vi håper DU også vil spille på lag – nå
som du vet…?!
Nettsiden www.naaf.no/parfyme
friesykehus kommer til kampanjestart.

HELSE

SØR-ØST

Divisjon Habilitering og rehabilitering

Spesialsykehus og rehabiliteringssenter for lungesyke

Granheim Lungesykehus

Spesialsykehus og rehabiliteringssenter
for lungesyke
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 etter
søknad direkte fra fastlege. Ingen egenandel.
Granheim Lungesykehus ligger i vakre
omgivelser i Gausdal kommune 15 km fra
Lillehammer sentrum. Moderne aktivitetsavdeling med
oppvarmet terapibasseng, treningsokaler og velutstyrte
undervisningslokaler.

design og foto: www.hrdata.no
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www.granheim.no

/ 33

Allergi n

Lege og allergi-ekspert Erik
Florvaag trer snart inn i pensjonistenes
rekker. Det vil si, helt ferdig med å være
lege er han
det blir
nok 2litt2012
jobbing likevel.
34 /ikke,
Astma
Allergi

Etter et langt yrkesliv i allergiens tjeneste, gleder overlege og professor
Erik Florvaag (69) seg til å reise med Hurtigruta, mekke på franske biler og
snekre på gamle hus. Allerginestoren pensjoneres til våren.

i nestoren
tekst / Ola Hesstvedt foto / Eivind Senneset

– Det begynner å smake av fugl

med godkjent kompetanseområde i
allergologi og oppbygging av tverrfaglige sentra for fagområdet i helseregionene. Veldig bra og morsomt for
meg å oppleve dette helt på tampen av
yrkeskarrieren, sier pådriveren og snart
pensjonert overlege og professor Erik
Florvaag i Bergen.
– Du er lett i steget, påpeker vi mens
Florvaag viser vei i korridorene i labyrinten Haukeland regionsykehus. Allergolognestoren i Helse Vest er i god form.
– Jeg er lett i hodet også! smiler han. 2.
juli runder han 70. Men det skal avvikles
ferie først, så 13. mai er det slutt. Da
skal han på sin drømmereise.

Fri med lønn!

land. Så nå er det bedre betalt, men litt
hobby fremdeles. Vakthavende er stand
by en uke av gangen. Haken er jo at det
ofte er travelt når noen ringer. Vi får
rundt 1000 henvendelser i året.

Eneste overlege

– Min overlegestilling i klinisk allergologi
har faktisk vært den eneste på offentlig sykehus i Norge siden 1995. Ikke
bra. Jeg har etter beste evne forsøkt
å motarbeide en utvikling som gjorde
allergologifaget til et fragmentert fag
med kompetansen spredt over hele
landet uten arenaer der spesialistene
kan samarbeide. Fellesskap i tverrfaglige miljøer er en mangelvare. Fagfeltet
er spesielt fordi det involverer så mange
spesialiteter, sier Erik Florvaag og
ramser opp øre-nese-hals, lunge, mage/
tarm, hud og barn.

så er vi i gang. Da har vi alt på ett sted;
pasientbehandling, forskning, metodeutvikling og undervisning. Det blir flott!
Florvaag har kalt det norske systemet skylappsallergologi fordi ingen
har hatt ansvaret for helheten. Det er
mange mulige overfølsomheter som
et tverrfaglig team kan håndtere best
når pasienter skal sorteres, utredes og
hjelpes. Allergier kan skyldes mat, legemidler, elektrisitet, lukt, magnetisme og
mere til.

Krevende folkesykdom

– Faget allergologi er i ferd med å bli
anerkjent i Norge. Det holdt faktisk på
å gå i oppløsning og forsvinne. Det er
viktig at kunnskapene vi har i større
grad blir til nytte for pasientene, og det
er ikke bra med sterk konkurranse fra
kommersielle aktører som tilbyr alternative midler uten faglig grunnlag.
Det har vært problematisk å få
Jeg liker det meteorologiske,
forståelse hos myndighetene om
variasjonene. Jo mer det
at allergier er ganske krevende for
regner desto flottere er
samfunnet. Det er en folkesykdom
som i tillegg til å ramme pasienter
det når sola skinner igjen.
også rammer pårørende og belaster arbeidslivet med sykefravær.
Folkesykdommen kan ofte kureres en– Jeg har vært med på å øke forståkelt, men den kan også være komplisert
elsen for å ta faget tilbake, trekke det
og vanskelig. Det er veldig tilfredsstillensammen. Samle kreftene. Norske barn
følges opp nokså helhetlig, men ikke
de at allergikomplekset omsider blir tatt
ungdom og voksne som må forholde
på alvor, sier Florvaag, og understreker
seg til et system der spesialistene på de at det er mange som skal dele æren.
– Fagfolk og pasientorganisasjonene
relevante områdene er spredt. Planen
har i større grad klart å samarbeide for
i Helsedirektoratet om tverrfaglighet i
å nå et felles mål. Ikke minst har Astmaalle regioner er veldig velkommen. Jeg
har arbeidet med en Haukeland-modell og allergiforbundet presset på. Kjempepå vegne av faget og allergikere i Norge messig innsats, de er flinke til å påvirke
opinionen og beslutningstakere. Pasiensom trenger vår ekspertise. Vi er først
tene stiller større krav til helsevesenet
ute her i vest. Alt er klappet og klart.
enn før, og vi på legeholdet har skjerpet
Det trengs bare et vedtatt busdsjett,

”

Skjønt helt slutt på yrkeslivet er det nok
ikke når sommeren er forbi.
– Tenk å få fri, med lønn! Jeg
gleder meg til å bli pensjonist.
Mye! Men jeg er blitt spurt om å
fortsette i en eller annen funksjon, sier Florvaag, og skjuler
ganske dårlig at han kommer til å
si ja. Men det blir ikke like hektisk
som han er vant til med tre stillinger, til sammen 120 prosent. Professorarbeidet kommer på toppen av hel
stilling på sykehusets laboratorium og i
allergiseksjonen.
Og helt sikkert er det at han fortsetter litt til som en av fire leger i Radio
Medica Norway, som gir legeråd døgnet
rundt per telefon til norske skip på alle
hav.
– Jeg har jobbet med dette i 27 år.
Det var en lavt betalt hobby til det ble
formalisert for to år siden i Norsk senter
for maritim medisin som en del av
yrkesmedisinsk avdeling her på Hauke-
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Allergologen gleder seg over at faget er i
ferd med å få økt status rundt omkring i
helse-Norge.

oss, ikke minst ved å bruke Norsk forening for allergologi og immunpatologi
som et verktøy i interessekampen.

Sanatoriebarn

Florvaag er sørlending, født i Kristiansand der faren hadde sin første stilling
som sanatorielege.
– Vi flyttet syv-åtte ganger til andre
sanatorier før jeg var ferdig med folkeskolen, forteller han. Siste stopp var Reknes i Molde der byens nye stadion nå
ligger. Så ble det realskole og St. Svithun
gymnas i Stavanger. Planen var å bli lege
i Norge, men han manglet en millimeter
på å komme inn hjemme. Han reiste ut,
først til Freiburg og videre til Basel og
ble ferdig i 1969. 23. juni, og hele kullet
samles denne dagen hvert tredje år.
Etter norsk tilleggseksamen hadde han
turnus i Hamar og Vennesla og ble så
utskrevet løytnant på Odderøya fort.
– Etter militærtjenesten begynte jeg
på Eg psykiatriske sykehus i Kristiansand
der noen trodde at jeg kunne bli en god
psykiater. Men jeg liker å jobbe praktisk
med hendene og startet snart på en
lungemedisinsk karriere. En tilfeldig
ledig stilling på Haukeland dukket opp
i 1973, og siden har jeg bodd i Bergen.
Som sørlending er jeg litt utlending her

”

Pasientene stiller større
krav til helsevesenet enn
før, og vi på legeholdet
har skjerpet oss.
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selv om jeg har bodd her i nesten 30 år. Vaksineringsprosessen tar tre år, i noen
Jeg liker det meteorologiske, variasjotilfeller fem. Men så er pasienten kvitt
nene. Jo mer det regner desto flottere
problemene. De slipper tabletter i rett tid
er det når sola skinner igjen. Jeg trives
før neste sesong. Det er definitivt et kommed naturen, byen og folket her. Jeg har mersielt aspekt her, de som produserer
en liten båt, det er ikke bare Sørlandet
tabletter tjener ikke penger på pasienter
som har
som vaksineres
fin skjærog blir kurert. Det
Tenk å få fri, med lønn!
gård. Florer positivt at man
vaag kaller
nå kan få vaksineJeg gleder meg til å bli
seg veldig
programmet 125
pensjonist.
citrofil,
steder i landet.
han og
Norge henger etter,
kona har
men vi er heldigvis
tre modeller Citroën i garasjen hjemme på raskere fremmarsj enn i andre land.
på Nesttun.
Det nye nå er tablettvaksine mot gres– Citroën for meg hele livet. Beste bil spollen, man kan behandles hjemme med
på tur til familiestedet Høvåg ved Ny
overvåkning og oppfølging. Mange flere
Hellesund og et småbruk kona og jeg
får tilbudet, det er en fin utvikling, sier
kjøpte for lenge siden mellom Kvam og
Erik Florvaag.
Vinstra.

”

Doktorgrad på or

– Hvorfor valgte du allergologi?
– Jeg valgte det ikke, det var overlege
Jan Krohn som bestemte at jeg skulle ha
ansvaret for lungeavdelingens allergologi. Fra 1995 ble det altså på full tid, sier
Erik Florvaag. Et fem år langt forskningsprosjekt endte med doktorgraden i
1989. På pollenfrø fra or, alnus incana.
– Vi var tre leger som kartla allergenene i pollenekstrakter fra or, bjørk
og hassel. Treslagene tilhører samme
gruppe, vi studerte ett hver. Vi vaksinerte pasienter den gang uten å vite hva
det var i allergenekstraktene, så dette
var grunnforskning.
– Du har vært sterkt kritisk til at
norske leger i så liten grad vaksinerer
allergikere. Hvorfor?
– Da jeg begynte som allergolog på
heltid, var det bare noen få steder i
Norge at leger injiserte allergenekstrakt
under huden. Noen entusiaster laget
en praktisk veileder for trygg og sikker
allergivaksinering. I fjor var det 100-årsfeiring av metoden! Ekstraktene og
metodene for innsprøyting er forbedret.
Alle skal ikke ha det, men alle som har
betydelige plager og ikke er fornøyd
bør vurderes behandlet. Mellom 10 og
20 prosent av befolkningen har pollensymptomer. Vaksinering er bra for den
allergiske marsjen i gunstig retning, men
er potensielt farlig og dermed avhengig
av profesjonalitet i behandlingen og i
oppfølgingen.
Du kan si at det er tre trinn på allergistigen. Man kan unngå eksponering. Man kan medisinere, og man kan
vaksinere dem som er hardest rammet.

Drar til sjøs

– Drømmereisen din?
– Jeg elsker tanken på friheten til å gjøre
det jeg ikke har hatt tid til før. Det er det
fineste ved å bli pensjonist. Overgangen
skal markeres, 13. mai går jeg om bord i
Hurtigruta sammen med min kone og en
svensk forskerkollega. For første gang skal
jeg ta hele strekket fra Bergen til Kirkenes.
17. mai i Tromsø! Hurtigruta har en spesiell plass i livet mitt, som gutt bodde vi mye
på steder der båtene passerte nært. Jeg
tenkte lenge at jeg skulle bli skipper på en
av dem.
Erik Florvaag har med seg en god
venn til på seilasen. Det han kaller Bilen
skal frakte de tre ferierende sørover fra
Kirkenes et par uker. Det blir den lengste
ferieturen hans siden han og kona reiste
jorden rundt på bryllupsreise i 1966 – hun
var flyvertinne i SAS og skaffet rimelige
billetter. Senere ble kona lærer.
– Nå blir vi pensjonister begge to, med
tre barn og tre barnebarn. Bilen er en
Citroën CX GTI Turbo 2, 1986-modell.
Den er hobbyen min. På småbruket i
Gudbrandsdalen reparerer vi hus, fjøs og
låver, ellers faller de ned. Nå er det tid til å
være der lenge.
– Hvorfor plages stadig flere av allergier?
– Ja, det er et godt spørsmål. Allergier
er en konsekvens av at vi lever i et miljø,
og det er et paradoks at plagene gjelder
flere og flere jo bedre samfunnet blir.
Det ser sånn ut og gjelder trolig over
hele verden. Det er mange som ikke blir
oppdaget. Vi vet altfor lite til å forebygge.
Forbedringer kan komme i en utvikling der
det tas mange små skritt, mener overlege
Erik Florvaag. /

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

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 effekt 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 fikk 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

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 pumpeﬂaske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne ﬂere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris ﬁnnes
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
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Burotprosjekt i Farsund
Frivillige i Farsund har startet
en innsats for å bekjempe
burot ved luking eller å slå
den flere ganger. Dette er et
samarbeid mellom de frivillige, NAAF Lister Storlag og
NAAF Region Agder.
Burot blomstrer og avgir
pollen fra ca. 15. juli – 1.
september. Før denne tid er
det mulig å utrydde plantene,
eller klippe dem ned. Burotpollen spres bare 100 – 200
meter med vinden, så det nytter å luke. Vi er særlig opptatt
av at det lukes rundt skoler,
barnehager, idrettsanlegg,
aldershjem, boligområder og
der hvor mange oppholder
seg. Vi oppfordrer også alle
til å slå sine veikanter før
blomstring og når gjenveksten
kommer i august. Utrydding
av burot virker også forebyg-

Familiekurs på Straand hotell i Telemark

gende ved at man ikke blir
eksponert for burotpollen og
derved ikke utvikler allergien.
Vi oppfordrer skoler,
barnehager, foreninger, lag
og andre til å gå sammen om
en dugnadsluking rundt sine
nærområder. Vær spesielt
oppmerksom på jordhauger
og annen svart jord. Burota
storkoser seg der. Prøv å
vende jorda og lag det vanskelig for ugraset å etablere seg,
eller slå før plantene blomstrer. Dra opp plantene og la
dem ligge i veikant eller fjern
som vanlig hageavfall, bruk
hansker. Det vil bli arrangert
lukekonkurranse hvor de som
har luket mest blir premiert.
90 fornøyde kursdeltakere,
Ta kontakt med regionen
herav 35 barn og ungdommer,
for mer info!
har hatt en lærerik helg på
Inger Rudnes Straand hotell i Vrådal.
Regionssekretær, Region Agder
Fredag kveld etter middag
møttes familiene til quiz og
ble litt kjent. Lørdag fikk alle
små og store informasjon om
riktig bruk av medisiner før
det bar ut i slalomløypene der
våre fem frivillige passet på i
sola. Noen hadde aldri stått
slalåm før og fikk undervisning, mens andre ikke hadde
vært i slalåmbakken annet
enn sammen med NAAF.
De minste barna ble passet godt på så de voksne
kunne være på foredrag med
en teoridel om matallergi og
astmasykepleier Line Aasen
intoleranse ved NAAFs fagsjef Sørhaug fra barneavdelingen
for matallergi, Helle Grøttum, i Tønsberg. På ettermiddaog en praktisk del hvor delgen var de som ville samlet
takerne lagde og smakte mat
til Telemarkscup der man
sammen med kokken Tommy
konkurrerte på idealtid ned ei
Dypvik.
slalåmløype.
Søndag reiste noen i

Matkurs på Modum Bad

Tirsdag 31. januar arrangerte
NAAF region Østafjells et
matkurs for institusjonskokker
i Modum kommune. Det var
til sammen ni deltakere. De
representerte Modum Bad og
Vikersund Kurbad AS.
Kurset var delt inn i to deler,

slalåmbakken igjen, noen
benyttet svømmebassenget
og velværesenteret og mange
fulgte fysioterapeut Egil Kjønlis foredrag om trening for
astmatikere og kolsere. Kjønli
jobber til daglig på Betanien
hospital i Skien. Vi var også
ute i vårsola og fikk noen øvelser. Kjønli fremholdt at sterke
bein er viktig for pusten og
resten av kroppen.
Før lunch samlet alle seg i
foredragssalen til avslutning
der alle ni kurslederne ble
takket. Alle barna og ungdommene fikk diplom, og i et
gratislotteri delte vi ut bl. a.
premier fra Jotun med Sens
maling og fra Sleep Scandinavia med middtrekk.
Ellen Sørby
Regionsekretær,
Region Østafjells

Takk, Thomas!
Thomas Bræck, styreleder
og regionsleder, gir seg nå
til årsmøtet i NAAF region
Østfold.
Vi ønsker deg lykke til med
alle dine nye prosjekter her
i livet. Det har vært topp å
samarbeide med deg og vi
takker deg for all din frivil-
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lige tid som du har lagt ned
i arbeidet som regionsleder
og styreleder i NAAF region
Østfold.
Du er hjertelig velkommen
tilbake igjen.
De beste hilsener fra
Leni, Grete, Anne-Kristin, Erik,
Eva, Svein og Mona

Thomas Bræck (t.v.) takker av som styreleder og regionsleder i Østfold.
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Forsøkenensaftig
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nyheti helgen!
i helgen!
Forsøk

Pizza er den perfekte middag. Hva er det å ikke like?

Vi snakker hverdags p
tekst og foto / Morten Øverbye

Det finnes uendelig mange grunner
til å spise pizza.
Kanskje først og fremst smaken. At
hele familien, hver for seg, kan bestemme hva maten skal smake akkurat i dag,
er en besnærende tanke. Og en fredfull
løsning.
Andre ting som er genialt med pizza,
er alle familiekokkers kjepphest: Det er
enkelt. Og godt.
Det finnes ingen andre begrensninger
enn de du lager selv. Alt som er spiselig
kan strengt tatt legges på en pizzabunn, selv om jeg nekter å tro at
noen bruker banos eller sauehoder som fyll.
Denne retten blir servert
i all verdens tenkelige og
utenkelige varianter. Du
kan spise den til både
lunsj og middag. Den
er ikke så verst til
frokost heller, selv om
alle kanskje ikke er så
begeistret for akkurat den
tanken.

pizza, da slipper du unna klagene, i alle
fall for en stakket stund. Kutt opp de
ingrediensene du ønsker, legg det i små
skåler og by på ferdige hjemmebakte
pizzabunner. Barna danderer sin egen
pizza og alle hjerter gleder seg.
Pizza består av tre elementer: bunn,
saus og fyll. Alt kan gjøres klart i for-

veien. Bunner kan stekes og fryses, sausene
kan forberedes dagen i forveien, det samme
kan fyllet. Da tar det 15 minutter fra du
kommer hjem til det står rykende fersk
pizza på bordet.
Enkelt?
Ja visst. Og fantastisk godt.
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Italiensk glede

En enkel og populær pizza er antagelig den som var utgangspunktet da
italienerne bakte tynne bunner med
tomater, mozarella, basilikum og olivenolje. Allerede i 1830 dukket den første
pizzeriaen i Napoli opp. Det sier seg selv
at den jevne italiener vil ha selvrespekt
nok til å unngå å kjøpe pizza fra frysedisken. Det er det heller ingen grunn til
at du skal gjøre.
For hjemmelaget pizza kan du gjøre
unna på 10-15 minutter. Den vanlige pizzaen vi nordmenn lager selv i helgene,
har gjerne tjukk bunn og kilovis med
kjøttdeigfyll. Det finnes så uendelig
mange andre alternativer, og servert
med en salat ved siden av, er det ingen
grunn til å unngå pizza. Du kan bytte ut
litt av hvetemelet i bunnen med sammalt hvete for å få en grovere variant.
Familieidyllen er på sitt beste når
alle er fornøyde. La barna lage sin egen
40 / Astma Allergi 2 2012

Barnevennlig pizza
med tomatsaus og bacon
Pizzabunner
Tomatsaus
Revet ost
Bacon

Om du legger
alle kjøpepizza
ene
etter hverandr
e, vil de tilsvar
e
strekningen Osl
o-Roma.
Seks ganger!

Smør et tynt lag med tomatsaus på
små pizzabunner. Ha over baconskiver og revet ost.
Stekes i ovnen på 230 grader i 5-6 minutter.
Bytt gjerne ut bacon med tynne skiver av kylling, kalkun, pølse, kjøttdeig eller skinke.

s pizza!

ne
me

ke.

Pizzakokken

Morten Øve
rb
matskriben ye er journalist og
t, faglært ko
k k o g ha r
skrevet ko
keboken
PappaChef,
om
å lage mat
til
små barn.

Melkeallergi:
Ingen pizza MÅ ha ost. Fyll heller på med ekstra
kjøtt eller grønnsaker. Knuste tortillachips er
også en topping som gir ekstra smak til pizzaen.

Med pesto, mozzarella og bacon
Pizzabunner
Pesto
Mozzarella
Bacon
Tomater

Smør et tynt lag med pesto på små pizzabunner.
Ha over skiver av mozzarella og bacon.
Stekes i ovnen på 230 grader i 5-6 minutter.
Ha over tomater til slutt. De smaker aller best når de er kalde,
sprø og saftige. Ha gjerne noen ristede pinjekjerner, revet
parmesan og/eller tomatsaus over.
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Pizza med blåmuggost
og serranoskinke
Pizzabunner
Hvit saus
Serranoskinke
Revet parmesan
Ruccolasalat

Hver nordman
n tr ykker i seg
ca. 5 kilo pizza
i året. Det sier
litt om hvor go
dt vi synes
det er.

Forstek pizzabunnene. Da vil du
garantert få tynne og sprø pizzaer.
Ha på et tynt lag med hvit saus, noen skiver
skinke og et godt lag med revet parmesan.
Stekes i ovnen på 230 grader i ca. 7-8 minutter.
Serveres med en salat.

Hvit saus

1 stk. beger Crème fraîche
Blue Castello, mengde etter ønske

Laktoseintolerante:
Hvitost, som for eksempel Norvegia
og Jarlsberg, inneholder nesten ikke
laktose og kan brukes fritt.

Tomatsaus

Mos blåmuggosten med en gaffel.
Rør inn Crème fraîche.
Til ett beger Crème fraîche bruker
jeg 3/4 ost, men her er det
smaksløkene dine som må avgjøre

Fres løk og hvitløk i olje.
Tilsett tomatpuré og sukker. La det
frese sammen i et lite minutt.
Tilsett tomatene og la det putre i fem
minutter.
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Pizzabunn
10 dl hvetemel
4,5 dl lunkent vann
2 dl olivenolje
2/3 pk. tørrgjær
1 ts salt
Alle ingrediensene eltes sammen til
en smidig deig. Kjevles ut, prikkes med
en gaffel og stekes på 250 grader i 5-6
minutter.
Disse pizzabunnene kan også fryses ned
stykkvis. Da er det enkelt å hente de
fram, én etter én, når det passer seg.
Denne oppskriften er nok til enten én
langpanne, 10 halvstore eller 20 små.
42 / Astma Allergi 2 2012

1 boks hermetiske tomater (gjerne
med basilikum)
2 ss tomatpuré
1 stk. finhakket løk
2 stk fedd hvitløk, finhakket
olivenolje

Glutenfri pizzabunn
4 dl fint eller grovt glutenfritt mel
(for eksempel Semper glutenfri Mix)
1/2 pk. tørrgjær
1 1/2 dl lunkent vann
2 ss olje
1/2 ts salt
Alle ingrediensene eltes sammen til en
smidig deig. Kjevles ut, prikkes med
en gaffel og stekes på 250 grader
i 6-8 minutter.
Glutenfritt mel har en løsere
konsistens, så ha gjerne på litt olje
på slikkepotten slik at det er lett å
fordele deigen ut på stekebrettet.

Den originale
Rice Dream
smaken

• Lettford yelig
• Fri for laktose/melk
Norges
ledende
risdrikk

Rice Dream – et alternativ til melk. Rice Dream-serien består av smakfulle risdrikker frie for
laktose, melk og soya. Drikkene er 100 % vegetabilske, lettfordøyelige og fås i smakene; naturell,
sjokolade, vanilje og hasselnøtt/mandel. Rice Dream Calcium egner seg spesielt godt sammen med
f.eks. cornflakes og i smoothies. Prøv vaniljerisdrikk i vafler - det blir garantert suksess! Du kan også
trylle frem de letteste og mest smakfulle retter med den risbaserte matfløten Rice Dream Cuisine
– 100 % økologisk og med svært lavt fettinnhold. Gå inn på www.ricedream.eu for flere oppskrifter.

Rice Dream finner du i dagligvare- og helsekostbutikker
med bredt vareutvalg.
www.ricedream.eu
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Klokken klang!
I forbindelse med NAAFs 50
års jubileum var det mange
regioner og lokallag som så
tilbake på sin stolte historie.
Vi gjengir her en tale holdt
i Sandefjord AAF som gir et
eksepsjonelt innblikk i NAAFs
50 år.
Kjære Styret – kjære alle
sammen. Jeg gratulerer med
50 års jubileet og takker varmt
for at jeg får være sammen
med dere denne jubileumskvelden. Jeg skal hilse masse
fra lege John Luhr. Han ville
gjerne vært her, men helsa
svikter. Han er 90 år.
Aller først må jeg si at den
gang i 1960–1961 hadde det
aldri blitt stiftet noen forening verken i Sandefjord eller
i Tønsberg hvis ikke ildsjelen
og pioneren fra Oslo, Alfred
Simonsen, hadde kommet på
banen for Astmasaken. Jeg var
heldig og var med han! Jeg har
lest i gamle protokoller og det
har vært mye interessant. Håper dere vil synes det samme!
I forbindelse med Norges
Astmatikerforbund stiftelse
den 24. januar 1960, var lege
John Luhr, Ragnar Bruserud og
Tordis Bruserud til stede.
9. nov. 1961 var det bestemt
at det skulle være interimsmøte i Sandefjord. Lege John
Luhr, mannen min, Ragnar
Bruserud, den gang viseformann i Forbundet og jeg,
Tordis Bruserud, den gang
styremedlem i Forbundet og
sekretær i Tønsberg forening,
var på veg til Sandefjord. Det
skulle orienteres og legges til
rette for møtet den 17. nov.
Lege John Luhr holdt et varmt
foredrag om Astma hos barn.
17. november 1961 opprant
med tykk tåke og ikke vær for
astmatikere. Leder i Tønsbergforeningen, Ole Frodahl
Pedersen, Ragnar og Tordis
Bruserud kjørte bortover og
spenningen steg! Ville det
komme folk?
Alfred Simonsen, leder i
Forbundet, åpnet møtet og
kåserte om den menneskelige siden av astmatikerne.
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Alfred Simonsen var selv hardt
prøvet astmatiker. John Luhr
var igjen på banen og holdt et
flott foredrag om barneastma.
Det ble stiftet Sandefjord
Astma- og Allergiforening
tilknyttet Norges Astmatikerforening. Ole Frodahl Pedersen gratulerte. Forbundsleder
John Luhr håpet på godt
samarbeid.
År 1962: Legeråd ble stiftet
med spesiallege Fred LangeNilsen som leder. Sandefjord
og Tønsbergforeningene var
med på det flotte informasjonsmøtet i Universitetets
Aula den 25. september. Alfred Simonsen talte gripende
om det kommende astmasykehuset for barn. Til stede
ellers var Kronprins Harald,
Helsedirektør Karl Evang, Lungespesialist Hans Chr. Paulsen,
lege Kjell Aas og leder i Osloforeningen, Nelly Andersen.
Kringkastingsorkesteret spilte.
Det var helt i gjennom et vellykket møte med minst 1000
tilhørere! I dette året kom
Norges Røde Kors for fullt inn i
arbeidet for astmasykehus.
1963: Forbundet skiftet
navn til Norges Astma- og
Allergiforbund. Tønsberg og
Sandefjord fulgte snart etter.
Et vellykket årsmøte i Tønsberg fant sted den 30. mai.
Bodil og John Luhr var delegat
fra Sandefjordforeningen. Det
ble vedtatt å opprette et vitenskapelig forskningsfond til
beste for grunnforskning og til
beste for astma og allergi. Det
ble også vedtatt et moderne
lovkompleks.
Dessverre valgte Alfred
Simonsen etter 4 år som leder
av forbundet å tre tilbake.
Valgt leder ble dr. philos Per
Horde. I tilknytning til Landsmøtet ble det holdt et åpent
møte (rundebordkonferanse),
hvor Per Horde, Fred LangeNielsen, John Luhr, Wenche
Kraugerud og Tordis Bruserud
deltok.
På ettårs dagen arrangerte
Sandefjordforeningen et stort
opplysningsmøte med John

Luhr som leder. Det var besøk
av Per Horde som poengterte
at «forskning må til». Etter
møtet var det også her en
rundebordkonferanse med
Per Horde, John Luhr, Magnhild Gallis og Kari Fehn som
deltakere.
1964: 7. april var det hyggelig samvær i Tønsberg mellom
Sandefjord og Tønsberg. «Hjallis» Hjalmar Andersen kåserte
og påpekte hvor viktig trening
var for astmatikerne. Leder i
Sandefjord, nå Ellen Helland,
takket for at de hadde blitt
innbudt.
23. april ble Nedre Telemark
Astma- og Allergiforening
stiftet med Leif K. Roksund,
representant fra Sandefjord
og Tønsberg, til stede.
I mai var Tønsbergforeningen innbudt til et besøk på
Jotun fabrikker, en bedrift
Vestfolds kommuner var stolt
av. Ellen Helland hadde nå håp
om at Nedre Telemark kunne
være med på slike sammenkomster her etter.
Tønsbergforeningen var
snart igjen på besøk. Mannekengoppvisning. Ellen Helland
ledet dette møtet. Lege H.
Willumsen og barnelege John
Luhr, nå sekretær i foreningen,
holdt fine opplysningsforedrag.
Det ble en Samarbeidskomite for Vestfold og Nedre
Telemark krets av Norges
Astma- og Allergiforbund med
Ellen Helland som formann.
På møtet ble det besluttet å
skaffe stipendium for en lege
til videre utdannelse i astmaog allergisykdommer. Sandefjord bevilget kr. 1.000,-.
1965: Samarbeidskomiteen
hadde nå alt klart for å stifte
forening i Larvik. På et stort
konstituerende møte i Larvik
den 9. mars, ble Larvik og Omegn Astma- og Allergiforening
dannet under Norges Astmaog Allergiforbund. Formannen
i forbundet, Per Horde, talte
om astma og allergi og samfunnet. John Luhr om barneastma. Formannen i Tønsberg,

Ole Frodahl Pedersen, ledet
møtet. Oddvar Grevle ble
leder. Kari Lang og Tordis
Bruserud var til stede. Senere
i mars samme år innbød samarbeidskomiteen til et hyggelig
familietreff i Bugårdsparken i
Sandefjord.
2. og 3. august påtok
Vestfold seg å selge 18000
kongeblomster til minne om
Kong Haakon. Inntekten gikk
til astmasaken.
21. april ble Notodden
Astma- og Allergiforening stiftet. Ellen Helland var til stede.
Rektor Revhem ble leder.
1967: 19. januar hadde Ellen
Helland i Vestfold Krets innbudt til et inspirerende møte
med leger og farmasøyter fra
hele Vestfold, til Hotell Klubben i Tønsberg. Øverst stod
dr. med. Trygve Wesel-Aas, dr.
Harald E. Hauge, spesiallege
Fred Lange-Nielsen. Overlege
Lingar fra Sentralsykehuset
ledet en god diskusjon om
forskjellige behandlingsmåter. Kåre Langerad og Tordis
Bruserud var innbudt.
Juni var det nytt vellykket
Familietreff på Seterkafeen i
Tønsberg. Deltakere fra Sandefjord, Larvik, Horten, Drammen og Tønsberg var til stede.
1968: I desember ble dessverre arbeidet i Vestfold lagt
ned. Ingen ny leder ble skaffet.
Ellen Helland hadde gjort
et imponerende arbeid. Får
fortelle til slutt at i 1977 ble
Holmestrandforeningen dannet ved hjelp av interesseforeninger.
I 1982 ble Nordre Vestfold
Astma- og Allergiforening
stiftet med Inger Britt Jahre i
spissen.
I kveld la festgleden tindre
i øyet. La fare all hverdagens
møye. Jeg gir Sandefjordforeningen honnør. Håper inderlig
at astma/allergisaken aldri dør.
Vi løfter glassene og gratulerer
igjen!
				
Tordis Bruserud,
87 år
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Nyhet!

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 vareprøver på decubalpluss.no
Fås på apoteket.
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Støvmiddallergi er et utbredt problem blant astmatikere. Nå håper forskere å få utviklet en  vaks

Tester vaksine mot middal
tekst / Camilla G. Laxton

foto / Imperial College og Wikimedia Commons

med placebo, hos astmatikere
som er allergiske mot husstøvmidd. Dette vil bli testet ved
å måle om man kan påvise en
redusering i risikoen for forverring av astmasymptomer
hos de som tar tabletten.
Studien, som har hovedsete
i Storbritannia og skal pågå
frem til mars 2013, har nylig
avsluttet rekrutteringen av
600 mennesker med moderat
astma i 11 land.
Professor Stephen Durham håper
å finne en vaksine mot middallergi.

I en større europeisk

studie med engelske forskere
i spissen, jobbes det nå med
å utvikle en vaksine mot det
mikroskopiske og lite populære husdyret som bor i sengen
din. Mitra-studien har som
formål å teste effektiviteten
av en vaksine mot husstøvmiddallergi, sammenlignet

Handlingsspesifikk
tilnærming

En av forskningslederne for
dette prosjektet er professor
Stephen Durham. Han er til
daglig tilknyttet seksjonen for
allergi og klinisk immunologi
ved Imperial College i London. I en rekke årtier har han
drevet aktivt med forskningsprosjekter som har ført til
bedre forståelse for astma og
allergier knyttet til astma.
– Mitra-studien er veldig

Husstøvmidd fakta:
......................................................................................................................
l
l
l
l
l
l
l

To typer knyttet til allergi: Dermatophagoides pteronyssinus
(europeisk) og Dermatophagoides farinae (amerikansk)
Trives i mørke og fuktige omgivelser, som for eksempel
madrasser
Har ikke øyne og drikker ikke, men består likevel av
75 % vann. Absorberer fuktighet fra omgivelsene rundt
Spiser organiske stoffer som mugne hudrester fra madrasser
og puter
Kan spise og ta opp næring fra sin egen avføring. En voksen
midd kan produsere avføring 20 ganger om dagen
Det er enzymene som finnes i avføringen som er
hovedårsaken til husstøvmidd-allergi
Disse enzymene løser opp det ”limet” som binder de
delikate lungecellene sammen.
Kilde: www.housedustmite.com

Midden lever i alle senger, og skaper
problemer for mange astmatikere.
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spennende fordi den tar for
seg en handlingsspesifikk
tilnærming til behandling av
astma, sier han.
Det forskerne ønsker å finne
svaret på innenfor nettopp
denne gruppen pasienter, er
om også astmaen deres kan
forbedres dersom de klarer
å modifisere pasientenes immunrespons til husstøvmidd
– Sensitivitet overfor husstøvmidd er veldig, veldig vanlig. Det er faktisk et verdensomspennende problem, sier
professoren.

85 prosent er plaget

Durham forklarer at to forskjellige typer husstøvmidd,
Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides
farina, lever i lykkelig sameksistens i de fleste deler av verden. Begge typene har en klar
sammenheng med allergisk
rinitt og allergisk astma.
– Hvis man tar for seg al-

lergiske astmatikere, har den
britiske forskeren Thomas
Platts-Mills faktisk påvist at
hele 85 prosent er allergiske
mot husstøvmidd .  
Den britiske professoren
forklarer at dersom man allergisk, er det naturlig å fjerne
det som fremkaller allergien.
Er man allergisk mot katt,
fjerner man gjerne katten. Har
man en sensitivitet overfor
støv, ville det ideelt sett vært
best om man kunne fjerne
støvet i huset, fra for eksempel dynetrekk.
– Problemet er bare at
det ofte er veldig vanskelig å
fjerne husstøvmidd på en effektiv måte. Og mens enkelte
studier peker mot at enkelte
miljømessige tiltak kan være
til hjelp, finnes det ennå ingen
sterke bevis på at dette er
tilfelle, understreker Durham.

To endepunkter

MITRA-studiens deltakere

et en  vaksine.

ddallergi
har alle moderat astma og er
avhengige av lave til moderate
doser av kortikosteroid-spray.
I løpet av studien vil den ene
gruppen bli gitt en hurtigoppløselig støvmidd-tablett hver
dag. Den andre gruppen vil
bli gitt placebo. Etter at den
første studiefasen er avsluttet,
vil begge gruppene i tillegg begynne å redusere brukerdosen
av kortikosteroid-spray
– Vi er opptatt av to endepunkter. Det ene er om vi kan
forbedre astmakontrollen med
en middtablett. Det andre er
om vi kan redusere bruken av
kortikosteroid-spray betydelig. Han forklarer at steroider
som behandlingsform kan
sammenlignes med bruken av
anti-inflammatorisk behandling. Man behandler symptomene, men man endrer ikke å
sykdomsårsaken.
– Mens poenget med immunterapi er at det faktisk
endrer sykdomsårsaken. Så
det vi er ute etter er ikke bare
en forbedring innenfor denne
pasientgruppen, men at de vil
fortsette å være friske i flere
år. Det gjelder ikke denne
studien - det vil komme litt senere. Det første spørsmålet vi
må stille oss er hvor effektivt
dette faktisk er.

Gresspollenstudier

Professoren kan fortelle at
bakgrunnen for denne type
forskning ikke er fra astmastudier, men fra gresspollenstudier.
– Og der er vi på mye tryggere grunn. Vi har nemlig utført flere studier i løpet av
de siste 20 årene som viser
at dersom man gir pasienten
høye doser av gresspollen, vil
det indusere toleranse.
Durham understreker at

ENEstE maliNgEN aNbEfalt av Naaf

den operasjonelle definisjonen
for toleranse er at man oppnår en
langtidseffekt. Når behandlingen
avsluttes, vil pasienten være frisk i
flere år.
Selv var professoren med på å
utvikle en vaksine mot gresspollen
i 1999.
– Man har nå begynt å gjøre det
samme med andre allergener, for
eksempel en type svineblom i USA
og en bjørkeart i Sverige.
Nå er professor Durham og hans
forskerkolleger  spente på om de
kan overføre denne kunnskapen til
behandling av husstøvmidd-allergi.
Mye tyder på at det kan være mulig, men ingen vet om det vil fungere før Mitra-studien er avsluttet.
– Etter mitt syn er Mitra-studien
unik fordi dette er noe som er
helt nytt. Jeg vil ikke bruke ordet
‘kurere’, men det målet vi har satt
oss er å prøve å finne den underliggende årsaken til denne sykdommen, sier han. /

Verdens mest
helseVennlige
maling
Sens er utviklet i samarbeid med:

Middtrekk:
...............................................................

Barn og ungdom under 16 år med
dokumentert middallergi kan få
et engangsbidrag til madrassovertrekk og puteovertrekk mot midd.
Hjelpemidlene må rekvireres av
spesialist i barnesykdommer,
lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, indremedisin eller
hudsykdommer. Søknad sendes
HELFO i den regionen man søker.
Trekkene må være godkjent av
NAAF og per i dag har Sleep Scandinavia, tlf. 67 11 03 17
(Mite Block) og Normed,
tel. 67 98 01 00 (Allergy Control)
slik anbefaling. Trekk kan bestilles
direkte fra forhandler og eller
kjøpes i NAAFs nettbutikk
www.naaf.no/nettbutikk

*

sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag
den eneste malingsserien som er anbefalt av Norges
astma - og allergiforbund. mal med sens så slipper du
å tenke på skadelig avdamping og malingslukt.

sens – trygg fra første strøk

geir Endregard,
generalsekretær i Naaf
* Konkurrenttester utført av eksterne
institutter basert47
på
www.naaf.no  /
Naafs strenge kriterier for innendørsmaling.
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Universell utforming av bygninger

Medlemsrabatt

NAAF
SPAR kr 2498,-

TOPPMODELLEN:

FD-Heat Kirigamine

Nordisk modell med overlegen varmeeffekt!

Som medlem av Norges Astma- og
Allergiforbund kan du spare kr 2498,på kjøp av vår toppmodell FD-Heat Kirigamine.

Under mottoet “Godt for
oss, godt for alle” har NAAF
nylig lansert en veileder om
universell utforming av bygg
for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet.
Veilederen gir retningslinjer
for hvordan byggeprosjekter
bør planlegges, gjennomføres
og ikke minst driftes og vedlikeholdes.
- Etter hvert har det kommet mange gode veiledere for
hvordan man skal tilrettelegge
bygg for synshemmede og
fysisk funksjonshemmede,
men få retningslinjer som
sier noe om hvordan vi bør
tilrettelegge for andre grupper, forteller fagsjef Britt-Ann
Kåstad Høiskar i Astma- og
Allergiforbundet. - Vi har
opplevd at det har skortet litt
på den byggfaglige kompetansen når gjelder å planlegge
for et helsevennlig inneklima.
Derfor ønsket vi å utforme en
veileder som kan vise hvordan
man bør ta høyde for et godt
inneklima allerede i startfasen
av et byggeprosjekt.
Veilederen er først og
fremst myntet på byggebran-

sjen og alle som har ansvar for
drift og vedlikehold av eksisterende bygg, men er også et
nyttig verktøy for tillitsvalgte i
brukerutvalg på skoler, barnehager, sykehus eller lignende.
Som et supplement til
veilederen er det også utviklet
en ny nettløsning, som inneholder enkel og oversiktlig
informasjon med sjekklister
om samme tema. Veilederen
utgis kun elektronisk og kan
lastes ned fra forsiden på
www.byggoghelse.no.
Veilederen og nettløsningen
er finansiert gjennom et toårig prosjekt for Husbanken.

Elektronisk rådgivning

Hva er rabatten?
-1500 kr på veiledende priser
1 stk ekstra PlasmaDuo antiallergi mikrofilter (verdi kr 399,-)
1 stk Quick Clean Støvsugerkit (verdi kr 599,-)
Total verdi for NAAF medlemmer: kr 2498,Hvordan får jeg tilbudet?
Gå inn på www.miba.no/naaf og fyll ut skjemaet,
så tar nærmeste forhandler kontakt med deg.
Kontakt din lokale autoriserte forhandler direkte.
Ring 02650 og be om tilbudet.

Fra 20dB(A)
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NAAF har nå lansert sin nye
elektroniske rådgivningstjeneste. Rådgivningstelefonen
vil bestå som før, men nå
har man i tillegg anledning til
å stille spørsmål på nett og
få personlig svar på e-post
tilbake.
Spørsmål og svar som
kommer inn gjennom denne
nettløsningen vil i tillegg bli

anonymisert og lagt inn i en
database der brukere kan
søke. Målet er at brukerne
skal kunne finne svar på det
de lurer på med en gang,
men det vil ta litt tid før man
får fylt opp databasen med
spørsmål og svar.
Besøk www.naaf.no/raad.
Prosjektet er gjennomført
med støtte fra ExtraStiftelsen.

anbefalt av

ASKO W68842W

ASKO tilbyr Norges eneste vaskemaskin
anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)
Svalen er kjent for Astma- og Allergiforbundet i Sverige som et symbol for frihet, utholdenhet, samt et rent
og sunt miljø. Den nye vaskemaskinen fra ASKO kan ikke beskrives på en bedre måte som tilfredsstiller de
strenge kravene som NAAF setter. Maskinen må i tillegg være Svanemerket. Det er utviklet tre nye programmer, Allergi bomull, Allergi syntet og rengjøring. Det siste programmet rengjør vaskemaskinen. Dette
programmet er så effektivt at vannet i maskinen etterpå er like rent som rett fra kranen! Vaskemaskinen kan
kjøpes i de fleste elektrobutikker i Norge.

www.asko.org
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Vitusapotek
Florø
6900 FLORØ
Tlf. 57 75 81 05

Sentrum
Blomster Alta AS

9514 ALTA
Tlf. 78 44 47 70

Salong

Evy Frantzen

9510 ALTA
Tlf. 78 44 43 08

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Coop Prix
Leknes
www.vianova.no

Alta
Lastebilsentral SA

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 09 00

Apotek 1 Alta
9510 ALTA
Tlf. 78 44 96 10

8301 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 79 90

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70

Brøttum
Taxi ANS

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 00 25

8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 19 50

Tlf. 62 36 03 10
Mobil 959 50 250

1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Norac
Baggerød AS
4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

3004 DRAMMEN
Tlf. 32 26 90 00

CC Gjøvik

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

2821 GJØVIK
Tlf. 61 13 04 10

1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

Fræna
vidaregåande skole

Mosjøen
Helsekostsenter AS

2390 MOELV
Tlf. 62 36 15 70

Alta
Tlf. 78 10 99 02

Coop Marked
Svanvik

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

9925 SVANVIK
Tlf. 78 99 50 33

Friis
Arkitekter AS

Byggmakker
Kragerø

Sweco Norge AS

Løvlia Skistue

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 66 66

3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 42 42

Bilxtra Askim

Aasberg
Bygg AS

Byggmakker
Skui

Tlf. 69 88 84 00

2004 LILLESTRØM
Tlf. 815 30 030

8540 BALLANGEN
Tlf. 941 88 616

1340 SKUI
Tlf. 04 020

Tømmermester

Rema 1000
Honningsvåg

Nordlysbadet
Alta KF

8656 MOSJØEN
Tlf. 75 17 27 77

1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Repvåg
Kraftlag SA

Flanderborg
Rammer og Kunst

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Skjervøy
Byggeservice AS
9180 SKJERVØY
Tlf. 77 76 03 90

9800 VADSØ
Tlf. 78 95 34 34

Dragefossen
Kraftanlegg AS

Hadelandsbakeriet AS Juel Johansen
Bilruter ANS
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

KLH Farge AS

Rema 1000
Nordkjosbotn

Storyline
Studios AS
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

- SPAR

Johan R.Sunde AS

Dyrego’ AS

Bjørn Erik Osvold

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Våler Vekst AS
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 28 95

Hovedv 8
9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 76 97

Tlf. 62 54 20 00

2406 ELVERUM
Tlf. 62 41 68 40
Mob. 909 23 910

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 54 54

SpareBank 1
Mosjøen

Clarion Collection
Hotel Atlantic

Modum Regnskap
og Data AS

Vitusapotek
Hunstadsenteret

8656 MOSJØEN
Tlf. 02 244

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 42 80 00

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

8022 BODØ
Tlf. 75 51 12 80

3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 22 30

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Autofix AS

Bilvarehuset
Anker AS

Midtstranda
Karosseri

Rana
Bilservice AS

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

Harstad
Sparebank

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

9481 HARSTAD
Tlf. 77 00 28 00

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

SKL Energi
til utvikling

Inter Revisjon
Gjøvik AS

6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Ti-Tech Sveis AS

Nord-Salten
Kraft AS
8276 ULVSVÅG
Tlf. 75 77 10 00

MØBLER
ENGROS
EGERSUND
TLF. 51 49 42 00

Orkdal
videregående skole
7300 ORKANGER
Tlf. 73 86 66 00

Apotek 1 Bien
Narvik
8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

Hedmark

4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 94 50

Bamble Taxi

Tlf. 62 58 53 50

2321 HAMAR
Tlf. 62 52 79 02

Gull og Sølv

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

0181 OSLO
Tlf. 02 390

Neglspretten
Fotterapi

Lofotkokken AS
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 58 00

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20
Mobil 909 04 016

Christen Øygard
4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

Voss Olje

Borge
Begravelsesbyrå

Nordkyn
Kraftlag AL

Rema 1000
Fauske

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

9790 KJØLLEFJORD
Tlf. 78 49 97 00

8200 FAUSKE
Tlf. 75 64 24 80

Apotek 1
Finnsnes

Rema 1000
Bardufoss

9300 FINNSNES
Tlf. 77 85 09 90

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 22 02

9600 HAMMERFEST
Tlf. 480 96 600

4005 STAVANGER
Tlf. 51 56 77 80

7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Vitusapotek
Tiller

Per Strand
Storsteinnes AS

Rema 1000
Tønsberg

Brødr.

Florø Husflid

Haugen ANS

7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

9050 STORSTEINNES
Tlf. 77 72 29 50

3117 TØNSBERG
Tlf. 953 37 000

1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

Strandg 26
6900 FLORØ
Tlf. 57 74 02 03

SpareBank 1
Skjervøy

Granlund
Opplæring AS

Autolakk A/S

9189 SKJERVØY
Tlf. 02 244

2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

Apotek 1 Stord
5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

Bakehuset Nord-Norge Lødingen Apotek
avd Hammerfest
8410 LØDINGEN
Tlf. 77 69 07 00
www.bakerhusetas.no

Tlf. 76 98 69 00

Finnmark
Entreprenør AS

Breeze
Hålogaland

9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

9415 HARSTAD
Tlf. 77 05 92 00

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Lillerønning
Snekkerifabrikk A/S

Ole Gullichsen

Ingeniør

Tlf. 77 05 81 00

7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Tlf. 73 81 71 85
www.ingog.no

Sparelandkafeen AS

Rema 1000
Ankenes

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Rema 1000
Hesseng

0283 OSLO
Tlf. 22 52 54 10

9912 HESSENG
Tlf. 78 99 70 55

8520ANKENESSTRAND
Tlf. 76 95 72 12
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2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Slett og Rett

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

9151 STORSLETT
Tlf. 77 77 05 79
www.slettogrett.no

Bil & Mc Skolen
Stavanger AS

Autostil
Verksted AS

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Apotek 1
Hammerfest
9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 74 60

Mørenot
Skjervøy AS

Apotek 1 Valen Statoil E6 Berger
9300 FINNSNES
Tlf. 77 85 09 80

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 33 54

Tlf. 78 45 50 00
www.nordlysbadet.no

0581 OSLO
Tlf. 21 95 16 00

9180 SKJERVØY
Tlf. 77 77 72 50

Din
Kjøreskole AS
5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

... for et bedre inneklima
Karlsøy
kommune

Vardø
kommune
www.vardo.kommune.no

www.karlsoy.kommune.no

Odda
kommune

Gildeskål
kommune

www.gildeskal.kommune.no www.odda.kommune.no

Aurland
kommune
www.aurland.kommune.no

www.hemnes.kommune.no

Frogn
kommune

Psykisk Helsetjeneste

www.frogn.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

www.vaagan.kommune.no

Ålesund
kommune
www.aalesund.kommune.no

www.vennesla.kommune.no www.hadsel.kommune.no

Roan
kommune
Rema 1000
Svolvær

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 27 65

Oppvekst- og omsorgsetaten

Eikerbladet

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

www.ovre-eiker.kommune.no

www.austrheim.kommune.no

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

ElektroNOR as

Gunnar Hippe A/S
Plate- og sveiseverksted

6260 SKODJE
Tlf. 70 24 41 40

www.ahk.no

Øvre Eiker
kommune

www.larvik.kommune.no

Stette Data AS Rana Gruber AS

Tlf.:78 43 75 90 - avd. Alta
Tlf.: 957 37 591 - avd. Kautokeino
www.elektronoras.no

www.fedje.kommune.no

Kommunal Teknikk

www.heroy.kommune.no

Tannlege
Inger Hattestad Henriksen
1383 ASKER
Tlf. 66 78 78 17

Fedje
kommune

Aurskog-Høland
kommune

www.kvalsund.kommune.no

www.sortland.kommune.no www.roan.kommune.no

8700 NESNA
Tlf. 75 05 69 30

www.sigdal.kommune.no

Hadsel
kommune

Vennesla
kommune

Kvalsund
kommune

Sortland
kommune

Nor Lines Nesna

Vågan
kommune

Sigdal
kommune

8622 MO I RANA
Tlf. 75 19 83 00

4639KRISTIANSANDS
Tlf. 38 19 20 00

3580 GEILO
Tlf. 32 09 12 30/50

2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

1814 Atten Fjorten Assuranseforretning AS
Østre Aker vei 24, 0181 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 00 44

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Medicus Sykepleiesenter Telemark
7130 BREKSTAD - Tlf. 72 51 54 10

Apotek 1 Strindheim
7045 TRONDHEIM
Tlf. 73 89 44 70
Åpningstider 9-18 (10-15)

3722 SKIEN
Tlf. 35 50 28 80

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Hedmark
Transportarbeiderforening
Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Indre Årnes, 4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S
0186 OSLO
Tlf. 23 15 70 60

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS
Tlf. 69 24 78 00

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.
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Problemer med pusten
i pollensesongen?
Masken beskytter deg mot pollen og/eller andre partikler i luften.
Det kan være svært nyttig i mange sammenhenger; til og fra jobb
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utfører
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i
pollensesongen.

Masken finnes i hvitt
og blått, i størrelsene
S, M, L, XL.

Masken er laget i myk og føyelig tekstil 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.
En neseklype i metall hindrer luftlekkasje mellom
nese og kinnben. Pollenmaskes kan vaskes på 40°.

Pollenmaske med 1 partikkelfilter
Medlemspris Pris ikke-medlem
525
425
Partikkelfilter 2 stk
Medlemspris Pris ikke-medlem
265
215
Partikkel- og kjemikaliefilter 2stk
Medlemspris Pris ikke-medlem
295
245

Pollenmasken med filter
kan bestilles direkte fra
Astma- og Allergiforbundets
nettbutikk: www.naaf.no/nettbutikk,
tel. 23 35 35 35 eller naaf@naaf.no

Pollenmasken kan brukes med to ulike typer filter.
Et partikkelfilter som filtrerer bort pollen og annet
partikkelstøv ned til 0,3 micron. Dette følger med ved
bestilling av masken.
Kjemikalie- og partikkelfilter filtrerer i tillegg bort
forurensing i gassform, og må bestilles separat.
Begge filtrene må byttes etter en tid,
avhengig av brukstid.

MEDLEM VERVER MEDLEM
NOEN

l
l
l
l

ME

l
l

DL

NAAF syns godt i mediebildet for tiden. Mange
viktige saker for våre medlemmer har kommet
på dagsordenen både hos politikere og i pressen.
Det viser at arbeidet vårt nytter.
Hvis alle medlemmer verver ett medlem
hver, blir NAAF store nok til å bli tatt enda
mer på alvor.
Vil du være med oss å verve flere medlemmer?
Sammen skal vi gjøre Norge friskere!

l
l

Støtt NAAFs viktige arbeid, verv nye medlemmer! Det nye medlemmet får faktura fra
NAAFs
viktige
arbeid,
verv nye medlemmer! Det nye medlemmet får faktura fra
NAAF og du får din valgte vervepremie når Støtt
den er
betalt
(gjelder
hovedmedlemmer).
Verv 5 hovedmedlemmer og få en av disseNAAF
flotte premiene istedenfor
Du kan også
spare opp til større vervepremier. og du får din valgte vervepremie når den er betalt (gjelder hovedmedlemmer).
en for hvert nytt hovedmedlem.

Samle
opp
flere
Du kan også
spare opp
til størrevervinger
vervepremier.

Vervepremier
og få større premie!

SF

Støtt NAAFs viktige arbeid, verv
nye5 medlemmer!
Det nye
får faktura
fra istedenfor
Verv
hovedmedlemmer
og fåmedlemmet
en av disse flotte
premiene
NAAF og du får din valgte vervepremie
nårnytt
den
er betalt (gjelder hovedmedlemmer).
en for hvert
hovedmedlem.
Du kan også spare opp til større vervepremier.

OR

DED

Samle opp flere vervinger
og få større premie!
Samle opp flere vervinger
Verv 5 hovedmedlemmer og få en av disse
flotte premiene
istedenfor
Svaberg
bestikk
24 deler
og få større premie!
Svaberg
bestikk 24 deler
en for hvert
nytt hovedmedlem.
Svaberg bestikk 24 deler

DAB-radio er fremtidens radio

Smoothie-maskin med 2 reisekrus

Smoothie-maskin
med 2 reiseog tilhørende lokk
Smoothie-maskin med 2 reisekrus
Verv
5og
hovedmedlemmer
og
få en av disseFlott
flotte
istedenfor
Flott
sett til
turen! Sekk
sett premiene
til turen!
krus
tilhørende
lokk
og tilhørende
lokk
Sekk (40 L), microfiberhåndkle,
en for hvert nytt hovedmedlem.
termosL),
m 2 kopper
(40
microfiberhåndkle,
DAB-radio er fremtidens radio Svaberg bestikk 24 deler
termos m 2 kopper

LER:

Vi har mange medlemsfordeler og fine vervepremier!
Å verve nye medlemmer er bra for alle: De nye
medlemmene, deg som verver og NAAF som organisasjon.
Den enkleste måten å verve på er fra nettsiden vår
www.naaf.no men du kan også ringe oss direkte
på 23 35 35 35 eller kontakte ditt lokallag.
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Snakk med de du kjenner som har plager. Snakk
med foreldre med barn i barnehage eller skole – vi
jobber aktivt med å forbedre innemiljøet så ikke enda
flere skal utvikle sykdom. Snakk med de som bryr seg
om miljøet de lever i, luften de puster i, produktene de
bruker.

Gratis personlig rådgivning om astma, allergi, kols og eksem,
inneklimautbedring, sosiale og økonomiske rettigheter.
Rabatt på produkter i nettbutikk
Bladet AstmaAllergi 6 ganger i året
Gunstig opphold på Beitostølen i pollensesongen
Gunstig opphold på feriesenteret Valle Marina på Gran Canaria
Lokalt fellesskap – kurs, møter der du treffer andre i samme
situasjon som deg selv.
Rabatt på innemiljøsjekken fra Anticimex
NAAF-advokat. Som medlem får du gratis førstekonsultasjon
Vervepremier
Samle
opp flere vervinger
hos NAAF-advokat.
og få større premie! Vervepremier
Flere medlemsfordeler på www.naaf.no/medlem

Smoothie-maskin med 2 reisekrus
og tilhørende lokk

Flott sett til turen!
Sekk (40 L), microfiberhåndkle,
termos m 2 kopper

Rosendahl frokostsett med
to skåler og to teglass

Ipod nano 16GB valgfri farge

Les m
vervep er om
legg in remier og
n
på ww din verving
w.na
medle af.no/
m

Ekstra!
Har du vervet 10 eller flere

Rosendahl frokostsett med
er fremtidens radio
hovedmedlemmer mottarDAB-radio
du et
Praktisk digital bagasjevekt.
to skåler og to teglass gavekort på hotellweekend.
Ipod nano 16GB valgfri farge

Praktisk digital
DAB-radio
er
Rosendahl frokostsett
medIpod nano 16G
Ekstra!
Praktisk
digital
du vervet
10 eller
flere bagasjevekt.
to skåler og to teglass
bagsjevekt
valgfri fargeHar
fremtidens
radio
hovedmedlemmer
mottar du et

DAB-radio er fremtidens radio

gavekort på hotellweekend.

Flott sett til turen!
CD: Norsk
Sekk (40 L), microfiberhåndkle,
visesang i 50 år
termos m 2 kopper

.
Ansatte i NAAF kan ikke motta vervepremier.

CD: Norsk
visesang i 50 år

.
CD:kan
Norsk
Ansatte i NAAF
ikke motta vervepremier.
visesang
i 50 år
Ipod nano 16GB
valgfri farge

Ipod nano 16GB valgfri farge

Praktisk digital bagasjevekt.

k,

a

Den svenske regissøren Stefan Jarls dokumentarfilm Underkastelsen er en
nattsvart historie om hvordan vi mennesker påvirkes av det kjemiske samfunnet
som har vokst frem siden 1940-tallet.

Vårt kjemiske samfunn
– Vi utsettes for 100 000 kjemikalier
i hverdagen, det øker hele tiden. Mennesket er en fantastisk skapning som
tross alt har overlevd i flere millioner
år. Men vi visste ikke før at kjemikaliene
går rett gjennom morkaken og inn til
fostret, sier Stefan Jarl.
Skuespilleren Eva Röse, som er gravid
med sitt andre barn, får undersøkt blodet sitt i filmen for å se hvilke kjemikalier det inneholder. Det gjør også Stefan
Jarl selv.
– Min viktigste film
– Filmen har bidratt til å løfte opp problematikken med kjemikalier som lagres
i kroppene våre. Dette er den viktigste
filmen jeg noen gang har laget. Kjemikaliespørsmålet er minst like viktig som
klimatrusselen, mener Stefan Jarl.
I filmen snakker forskerne om en
såkalt cocktaileffekt. Det vil si: Hvordan reagerer alle disse kjemikalier vi
utsettes for, når de kommer sammen
i kroppen? Det vet man stort sett ingenting om i dag, viser det seg. Og det
er dessuten svært vanskelig å finne ut,
ettersom man må undersøke hvordan
hver enkelt kjemikalie virker sammen
med andre kjemikalier, en etter en og
i gruppe. Den massive kjemiske eksponeringen vi utsettes for er komplisert å
undersøke.
Kjemikalie-uro

Carl-Gustaf Bornehag, professor i Folkehelsevitenskap ved Karlstads universitet, er for tiden i New York for å forske.
Han er en av den lange rekken (23
stykker) av professorer som medvirker i
Underkastelsen.
– Disse kjemikaliene, som har hormonforstyrrende effekter i dyremodeller, gir mer og mer uro globalt, sier
Bornehag.
Uroen vokser på grunn av ny kunnskap om at alle er eksponert, at til og
med lavdose-eksponering påvirker, at
effekten kan ha innvirkning på to gene-

rasjoner, samt at kjemikaliene interagerer med vårt hormonsystem.
Det handler om kjemikalier som
finnes i plaster, kosmetikk, rengjøringsmidler og såpe/shampo. Det er stoffer
i bomiljøet og ting vi har i huset, samt
stoffer som havner på huden, ikke
først og fremst hva vi får i oss gjennom
maten.
Bornehag mener, men det har han
ikke ferdige vitenskapelige bevis for
ennå, at disse hormonforstyrrende stoffene kan påvirke immunsystemet tidlig i
livet. Dette kan være løsningen på gåten
om hvorfor allergier oppstår.

Start med småbarnsforeldrene

Det man kan gjøre er å informere unge
mennesker som planlegger å få barn,
og som er småbarnsforeldre. Denne
gruppen er svært motivert og mottagelig for informasjon, om hvordan man
kan unngå eksponering. Da kommer det
sakte, men sikkert til å skje en forandring. Etter sted må man begynne.
– Jeg synes man skal tenke på å minske eksponering av rengjøringsmidler,
byggematerialer og hudpleieprodukter.
Men det er ikke lett, det finns ingen
quickfix, sier Bornehag.
Underkastelsen er en film som helst
ikke skal ses hjemme i TV-sofaen, da
den trenger en diskusjon i etterkant.
Den gikk 6 måneder på kino i Stockholm
og mange andre steder.
– Filmen gikk ikke så bra som mange
av mine andre filmer på kino, men
desto bedre i distribusjon til foreninger,
politiske møter og så videre . FN har tatt
hånd om filmen og gjennom prosjektet
Safe planet vist den i Asia, Afrika og
Europa. Kampanjen avsluttes i Brasil nå i
vår, sier Stefan Jarl.
En positiv sak som Stefan Jarl peker
på er et nytt EU-institutt, REACH, et
kontrollorgan som er under oppbygning
i Helsingfors. Når det er fullt oppbygd
skal det ha 500 ansatte som kontrollerer

Regissøren Stefan Jarl jobber nå med en ny
film, om likestilling i London.

alle nye kjemiske stoffer. Det er opp til
produsenten å bevise at nye stoffer er
sikre, og de skal ha innholdsdeklarasjon.
Underkastelsen har blitt vist på Cinemateket i Oslo og på norsk tv. /

Mer info:
..........................
l

l

l

Tips: Her kan
du se hva du
kan gjøre selv
for å unngå
kjemikalier:
www.kemikaliedetektiven.se
Et klipp om kjemikaliers betydning
for astma og allergi:
www.youtube.com/watch/
v=Qq2AO7uCngo
Bestill filmen Underkastelsen:
www.folketsbio.se

www.naaf.no / 53

Hei alle NAAFere
Vi skriver mars og det er
sommer og vinter om hverandre i Norge om dagen.
Samtidig som det meldes
om moderat spredning av
or, er det tørt klima i mange
byer og blant annet i Bergen
er det store utfordringer
når det gjelder forurensing
fra biler med piggdekk og
dieselbruk.
Pollensesongen gjør at
Forbundsleder
mange
av våre medlemmer
Pål Johansen
sliter med vanskelige dager
på jobb og skole. Alternativet som vi har i Astma- og Allergiforbundet er hvis man har
mulighet til å reise til flotte Valle Marina. Her er det gode
medlemspriser og enda bedre sommerpriser: Følg oss gjerne
på Facebook/Venner av Valle marina. Der oppdaterer vi med
hyggelige reportasjer, opplevelser og ikke minst om temperaturer – nå om dagen ligger den jevnt på ca 25 varmegrader.
Klimaet her er spesielt gunstig for mennesker med lungesykdommer, hud - og allergiproblemer.
Her vil det også fremmover komme tilbud om tematurer
med reiseleder – følg med, følg med! Vi er nå i gang med en

lederen
har ordet

”seniortur” med mange hyggelig mennesker og spennende
opplevelser.
Vi har 48 leiligheter på Valle Marina på ca 50 kvm med 2
soverom og selvhusholdning. I tillegg er det restaurant og
basseng. Det er også et varmtvannsbasseng i tilknytning til
anlegget som holder 34 varmegrader som er mulig å disponere etter avtale. Dette er godt for kropp og sjel.
Sjekk www.naaf.no&vallemarina om ledige plasser våren
og sommeren 2012. Alle ansatte her nede gjør en kjempejobb med å holde anlegget så flott.
Vil også minne om NAAFs rådgivingstjeneste som gjør en
flott jobb. I tiden som kommer nå er det mange henvendelser. Mandag, tirsdag, torsdag betjenes rådgivningstelefonen
av sykepleier. Fredag av våre eksperter på inneklima. Nøl ikke
med å ta kontakt. Lykke til.
Ha en strålende vår.
Med hilsen

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

Velkommen til

Valle Marina

Valle Marina er Astma- og Allergiforbundets feriested på Gran Canaria.
Her er det deilig sommertemperatur
hele året og medlemsrabatt på opphold.
Noen tar ferie fra vinteren her – mens
andre sikrer seg sommerværet.

For mer informasjon kontakt NAAFs
reisekonsulent Ricke Heiberg på tlf. 23 35 35 24
eller send e-post til: vallemarina@naaf.no

www.naaf.no/vallemarina
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sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVISM
HÅRPLEIESERIE FOR FØLSOM
OG ALLERGISK HUD

Tørr, kløende
hodebunn?
Decubal Mild
Shampoo vasker
håret på en skånsom
måte. De milde
ingrediensene gjør
hodebunnen myk,
virker beroligende
og lindrer kløe.
Veil. pris: kr. 89,-

KUN HOS BOOTSAPOTEKENE

Decubal Dry Scalp
Treatment gir umiddelbar lindring til en
kløende hodebunn.
Hodebunnskuren
virker mykgjørende
og beroligende og
forebygger kløe.

NYHE
T!
PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved:

NY
• Neseproblemer,
HE også for barn
T!
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

Veil. pris: kr. 155,-

KUN HOS APOTEK 1 OG BOOTS

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

Finnes på apotek
www.aconordic.com
NY

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

HE

T!

MATGLEDE!

Godt
og

Godt
og

melke-

For mange er melkefritt livsviktig, mens andre
velger det for å føle seg bedre. Stadig flere
velger det fordi de helt enkelt synes det er godt!
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt,
så bra og så godt sortiment som mulig.
Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte
drikker består også av Soyadrikk Naturell som
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte,
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

fritt!
melke-

fritt!
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no

For mange er melkefritt
livsviktig, mens andre velger
det for å føle seg bedre.
Stadig flere velger det fordi
de helt enkelt synes
det er godt!

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

FOR LIVETS
SMÅ UNDER

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

U

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

RL
FO

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no

Vi ønsker at også allergikere skal få en EN NYFØDT BABYS HUD ER FEM GANGER TYNNERE ENN DIN.
EN NYFØDT BABYS HUD ER FEM GANGER TYNNERE ENN DIN.
der for å beskytte oss. Men hos nyfødte er den ikke ferdig
enklere hverdag med gode matopplevelser.Huden er Huden
er derfem
for sortiment
å beskytte
oss.
Men
hos
nyfødte
den ikke
I
finner
som
utviklet, og erNatusans
opptil
ganger
tynnere
enndu
hosprodukter
voksne. er
Derfor
erer ferdig
Hos Ultra, Jacob´s og Centra finner du derfor
utviklet,
opptilirritert.
fem
ganger
tynnere
enn
voksne.
garantert
milde
og spesielt
utviklet
forhos
åfinner
pleie
ogDerfor er
den mer følsom
og og
blirerlettere
I Natusans
sortiment
du
densom
mererfølsom
og blir
lettere
irritert. utviklet
I Natusans
sortiment
finner du
beskytte
ømtålig
spedbarnshud
–produkter
laget
produkter
garantert
milde
og
spesielt
for
å
pleie
og
over 250 ulike produkter for deg med allergi
som erav
garantert
milde
oglaget
spesielt
utviklet for
beskytte produkter
ømtålig
spedbarnshud
produkter
på hudpleie
bakgrunn
avå pleie og
på bakgrunn
60–års
erfaring
med
for
beskytte
ømtålig
spedbarnshud
– produkter
lagetminste.
på bakgrunn av
eller matintoleranse.
års erfaring
med hudpleie
for de aller
de aller60
minste.
Velkommen til en allergivennlig handel!

60 års erfaring med hudpleie for de aller minste.

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

REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: region.agder@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via grasrotandelen fra Norsk Tipping: Org.nr: 975 689 751.
Regionskontoret er bemannet mandag, onsdag
og fredag fra kl. 9-15.

Planlagte aktiviteter
Parfymekampanje på sykehus 3. mai.
Markering av Verdenstobakksfrie dag 31. mai på
Sørlandet sykehus.
Ungdomskveld arrangeres i september i Arendal
og Lyngdal.
Bowling med gratis Pizza. Bli-kjent-kveld med
informasjon om ”Brett-Anlagt” skitur i 2013.
Familieweekend, Sørlandsbadet og Rosfjord
Hotel i oktober.
Godterikurs i november.
Matskolen i løpet av høsten.
Organisasjonskurs i november.
Har du lyst til å stille som frivillig eller har ideer
om aktivitet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Aust-Agder Storlag
Svømming i Arendal. Varmtvannsbassenget
på Bjorbekktunet kl.17-18 fredag i partallsuker.
Påmelding til Tone Karlsen, tlf: 37 06 02 40. Kun
lov med 15 stk. i bassenget.
Svømming i Risør. Varmtvannsbasseng på
onsdager fra kl.18-19 på Kjempesteinsmyra.
Gratis for medlemmer!

Kristiansand Lokallag
Har du lyst til å være med oss i regionen å bygge
opp igjen aktivitet i Kristiansand? Ta kontakt, vi
trenger deg!
Lister Storlag
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset i
Kvinesdal og alle medlemmer er hjertelig velkomne. Vi har to timer til rådighet på onsdager
kl. 18-20. Første timen er for de minste.

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
E-post: region.hedmark@naaf.no

det, Kongsvinger, 3. mai og 14. juni. Likemenn er
her for deg. Velkommen.
Kurs i mestring og læring for en bedre hverdag,
21. april kl 11-15. Forelesninger: Barnelege,
astma hos barn. Fysioterapi, trenning for
astmatikere og kols berørte. Inneklima, et godt
inneklima er bra for alle. Lungesykepleier, om
riktig bruk av medisiner. Påmelding innen 16.
april til Ann Lise Sund, tlf: 970 70 339 og Irene
Svendsrud, tlf: 916 03 928.

Elverum og omegn AAF
Vi har informasjonsstand med spirometri 26. april
på Trysil Apotek kl. 11-15. På verdens astmadag,
3. mai, står vi på stand på Vitus Apotek, Løten,
kl 10-16.
Hamarområdet AAF
Årsmøte vedtok navneendring til
Hamarområdet AAF.

REGION MIDT
Møre og Romsdal
Tlf: 47 36 24 18
Regionsekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Sør-Trøndelag
Tlf: 72 83 10 04 / 922 87 146
Kontortid: Man. – fre. Kl 9–15
Regionsekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nord-Trøndelag
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man. – tors. kl 9–15
Regionsekretær: Karoline Sunde Storflor
E-post: karoline.s.storflor@naaf.no
Vi ønsker å nå medlemmer per e-post. Storlaget
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-post adressen din.

AKTIVITETER
Møre og Romsdal
Storlaget avholdt sitt årsmøte i Molde.
Følgende styre ble valgt: Leder:
Inger Merethe Mogstad. Nestleder/sekretær:
Martine Teigen. Styremedlem: Jarle Ekroll.
Vara: Norunn H Steinnes

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

Møre og Romsdal Storlag ønsker flere styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen.
Vi trenger også hjelp til enkeltarrangementer, så
har du lyst og anledning til å bidra med noe ta
kontakt med leder Inger Merethe Mogstad,
tlf: 958 48 370.

Glåmdal AAF
Kontortid på Brukerkontoret Sykehuset Innlan-

For informasjon om ytterligere aktiviteter sjekk
www.naaf.no/lokale_sider.
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Oversikt over forbundsstyret og ansatte finner du under
www.naaf.no/om_naaf. For mer informasjon om forbundets
regionskontorer og lokalforeninger, regionssekretærer og
tillitsvalgte, se under og på www.naaf.no/lokale_sider.
Eller kontakt NAAF sentralt så hjelper vi deg, tlf: 23 35 35 35.

Sør-Trøndelag
Klatrekveld i Trondheim i april, følg med på nett
for mer informasjon.
Oppstart mosjonsgruppe i Trondheim tirsdag
17. april kl 18. Oppmøte på Skogly.
For mer informasjon, kontakt med Anne-Mari
Brekk Nilsen, tlf: 905 80 139,
a-brekkn@online.no. Vel møtt!
Nytt styre ble valgt på storlagets årsmøte
27. februar. Leder, Lisbeth Nygård, Trondheim,
lisbeth.nygard.1@gmail.com. Nestleder, Bjørn
P. Bratvik, bbratv@broadpark.no. Styremedlem,
Bodil Mikkelsen, bodil_mikkelsen@hotmail.com.
Styremedlem, Geir Olav Tøndevold,
jaffen69@online.no.

Nord-Trøndelag
Nytt styre ble valgt på storlagets årsmøte 15.
mars på Levanger. Leder, Hilde Myhre, Verdal,
kaisa86@hotmail.com. Nestleder, Eva Bakken,
Levanger, lovinne15@hotmail.com. Kasserer,
Øystein Johansen, Steinkjer,
eystein.johansen@gmail.com.
På årsmøtet ble det vedtatt en arbeidsplan med
få aktiviteter, men med mye ressurser lagt ned
her. Hovedfokus vil være badedager, henholdsvis
i Steinkjer og Namsos til høsten. Andre aktiviteter
vil også bli prøvd ut, men de kommer vi tilbake
til med mer informasjon.
Har noen spørsmål eller synspunkter, ta kontakt
med noen i styret.

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen
E-post: region.nord@naaf.no

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
Tromsø og omegn AAF, org.nr: 997 700 546
Vadsø AAF, org.nr: 995 131 765
Vi ønsker å kunne nå medlemmer pr e-post. Lokalforeninger og 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.
Harstad og omegn AAF
Det planlegges klatretilbud i Klatrehula i Harstadhallen. Passer for alle aldre. For mer informasjon
og påmelding, kontakt Eirin Merete Wallervand,
tlf: 97606153, eirin.merete.wallervan@netcom.no
Porsanger AAF
Time i varmebassenget Lakselv Ungdomsskole
hver søndag kl. 19-20.

To vinteråpne løyper for trimturer. Porsvannshøyden og Langporsvannshøyden, trekning for
løypene hvert år. For informasjon, kontakt leder
Miriam Karlsen, tlf: 926 81 639.

Sør-Varanger AAF
Lokalforeningen har to kort i Barentsbadet til
disposisjon for medlemmer. Ta med gyldig
medlemskort.
Tromsø og omegn AAF
Med støtte fra bl.a. Morten Jenssens stiftelse
videreføres timen i bassenget på St. Elisabeth
Hotell og Helsehus i Tromsø, søndager kl. 17-18
(utenom bevegelige helligdager samt stille uke
før påske.) Kr 25 per medlem. Medfølgende ikkemedlemmer betaler ordinære bassengpriser.
Informasjon om andre aktiviteter i Tromsø fås
ved å følge med på www.naaf.no/nord eller
kontakte regionsekretæren.

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.

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15
Regionssekretær: Heidi Nilsen
E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 971 57 6634
Verdens Asmadag 3. mai, markeres med
Parfymefritt-kampanjen, rettet mot sykehusene
i Nordland, hva bør gjøres mot bruken av miljøpåvirkede dufter i inneklima der miljøhemmede
oppholder seg.
Verdens Tobakksfrie dag 31. mai. Tobakksfritt
miljø i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland
og Folkehelsa.

Barns astma, fysisk aktivitet og
psykisk helse
Vi ønsker å avholde en konferanse med temaet
barns astma, fysisk aktivitet og psykisk helse. Gi
en innføring i hva astma er hos barn, hva som
skjer i luftveiene, hvordan betennelsen oppstår,
hva man blir tett av, forvarsler, tegn på pustebesvær, det å leve med astma, medisinering og
viktigheten av fysisk aktivitet.
Behandlingsreise Valle Marina
Vi tilbyr våre medlemmer redusert pris for
opphold på Valle Marina i tidsrommet juni til og
med august.
Turmarsj for barn og unge
Invitasjonen går også i år til alle barn, unge og
deres familier i Salten til å delta på åpen marsj.

Man kan velge to ulike instanser (5 km og 10
km). Møte etter endt mars til sosialt samvær for
de som ønsker det. Prosjektet vil bli gjennomført
og annonsert i Salten region, i samarbeid med
Indre Salten AAF. v/ Sissel Amundsen.

Matglede - Ernæring og kost
Vi ønsker å gi teoretisk og praktisk kunnskap om
mat og de ulike utfordringer mange står ovenfor
i forbindelse med matvareallergier/ intoleranser/
overømfintlighet/ fruktosemalabsorpsjon her
i landet. Vi ønsker å formidle erfaring i bruk av
spesialprodukter/ erstatningsprodukter og gi
mulighet for å treffe andre med lignende utfordringer. Målgruppen er alle som vil lære mer om
ernæring og matlaging med tanke på matvareoverømfintlighet/ intoleranse, men også de som
underviser/ arbeider med mat i det daglige.
Bodø AAF
Badelek planlegges.
Rana AAF
Holder åpent møte 11. april kl. 19 på Mo Boog Servicesenter.
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.

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

Takk til alle dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 984 133 863
Årsmøtene i lokallagene er vel overstått, lokalforeningene har stabile styrer, etter årsmøte er det
både bare små endringer.

Vest Oppland AAF
Leder, Birgitte Vikersveen, Nestleder, Solveig
Evenstuen. Kasserer, Stein Løkken. Sekretær,
Camilla V. Kleven. Styremedlem, Anne Gunn
Randen Løkken.
Lillehammer og omegn AA
Leder, Karianne Sviggum. Nestleder, Karl
Erik Bevolden. Styremedlem, Magne Bråten.
Styremedlem,Valborg Brøste. Styremedlem, Berit
Fosmo. Styremedlem, Bjørn Tore Sviggum.
Gudbrandsdal AAF
Leder, Vinni Bell Kleiven. Nestleder, Ingvar
Ekre. Styremedlem, Ingrid Ekre. Styremedlem,
Liv Bøløkken. Styremedlem, Randi Freng Stø.
Årsmøte vedtok også å legge ned lokallaget 31.
desember 2012 for deretter å slå seg sammen
med Lillehammer og omegn AAF.

Stands
Lena: Vitus apotek, onsdag 2. mai kl. 10-13.30.
Skreia: Vitus apotek, onsdag 2. mai kl. 14.30-17.
Gjøvik: Vitus apotek, torsdag 3. mai kl. 10-14.

Astma- og eksemskoler i vårt distrikt står under
Aktuelt på vår lokale hjemmeside, der finner
du også flere detaljer i forhold til alt annet vi
driver med.

REGION OSLO OG AKERSHUS

Har du lyst til å være aktiv, enten i en lokal forening, som brukerrepresentant, som frivillig på
stand eller andre aktiviteter? Vi trenger deg.
Ta kontakt med regionskontoret.

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

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

Matkurs
Første kveld (teori) 19. april kl. 18-21 i NAAFs
lokaler, St. Olavsgate 25, Oslo. Matlaging og
smaking 25. april kl. 17.30-20.30 på skolekjøkkenet til Kjellervolla skole, Vestbygata 59, Lillestrøm.
Medlemspris kr 300,-/ 1300,-. Påmelding til ane.
heiberg@naaf.no innen 10. april.
Pollentur i Oslo og Akershus
13. april: UMB i Ås, Vrimlehallen.
20. april: Høgskolen i Oslo og Akershus,
Pilestredet 48.
23. april: Sandvika storsenter v/Apotek1.
26. april: Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller

VTD 31. mai
Vi deler ut ”Jeg er født røykfri!” til nyfødte og
deres foresatte ved Ahus, Ullevål, Rikshospitalet
og Bærum sykehus. Har du lyst til å være med
på en hyggelig NAAF-dag? Vi trenger frivillige.
Kontakt regionen.
Friske småtroll
Gratis informasjon/ foredrag om forebygging av
astma, allergi og eksem. Kontakt regionskontoret.
8. mai besøker vi Karlsrud Helsestasjon og holder
foredraget for helsestasjonens helsesøstre.
Foredrag om astma, allergi, matallergi, eksem,
kols eller innklima? Regionen holder gratis
foredrag som medlemsfordel. Ring og avtal tema
du ønsker.
Formiddagstreffen i Grefsenveien 28. 16. april og
21. mai kl. 12. Kontakt Ivar Stubberud, tlf: 22 25
09 67/ 988 21 902 eller Bjørg Simonsen, tlf: 22 64
35 05/ 988 40 874, bjorg.simonsen@live.no.

Sommerdans
Hip hop, break og ballett for 4-18 år i sommerferien 3.-16. aug. Den Norske Ballettskolen har i
samarbeid med NAAF Region Oslo og Akershus
jobbet for å lage et tilbud med dansetrening i
sommerferien. I tillegg til trygge treningsformer
for personer med astma, har danseskolen også
blitt kurset i universell utforming og innklima.
Påmelding: www.dnbs.no. Alle kurs holdes i
Grenseveien 32 A.
Vi har nå representanter på Oslo Universitets
sykehus (Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet), Lovisenberg Diakonale sykehus
og Diakonhjemmet sykehus. Har du erfaringer
du vil dele eller andre innspill kan du kontakte
regionskontoret.

Øvre Romerike storlag
naaf.ovre.romerike@gmail.com,
org.nr: 993 621 412.
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager kl. 12-14.
Ikke i skolens ferie. Barn og barnefamilier som er
medlem i NAAF. Pris kr 30/15. Husk medlemskort.
Det er to puljer: kl. 12-13 og 13-14. Påmelding
på hjemmesiden eller til kontaktperson Solveig
Pleym Øien, tlf: 63 95 27 83/ 416 91 490.
Påskeverksted 24. mars i biblioteket i Ullensaker
kulturhus kl. 11-14. Gratis for medlemmer,
andre kr 70.
Medlemstur til Tusenfryd 16. juni. Gratis for
medlemmer, mulighet for ikke-medlemmer å bli
med til kostpris. Bindende påmelding innen 11.
mai til Solveig, tlf: 63 95 27 83/ 416 91 490, eller
til Siv, tlf: 63 96 45 49.
Burotaksjonen starter opp igjen i juni for tredje
året på rad. Mer info kommer på nettsidene, klikk
deg helt til Øvre Romerike storlag eller lik oss på
Facebook.

Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com,
org.nr: 996 828 115
Svømmetilbud for medlemmer
Sørvald Sykehjem i Sørum. Påmelding til Mette
Bergman, tlf: 959 18 858, mette@bergmanfam.
Man får tildelt en fast badetid, som gjelder inntil
man sier opp. Det koster kr 25 pr. pers.
pr. time. Noen ledige plasser i vårsemesteret ta kontakt for å se om det passer for deg/dere!
Påskeverksted for familier med barn i alderen
6-10 år. Mulighet til å lage påskepynt og påskekort. Lett servering. 28.mars kl. 18-20 på Læringsog mestringssenteret på AHUS.

Groruddalen AAF
gaaf@getmail.no, org.nr: 984 076 398
Stands på lørdagene i mars og april på Linderud,
Stovner og Romsås.
Medlemstur 9. juni, Oslofjorden rundt.
Mer info kommer på hjemmesidene.
Påmelding på e-post.

REGION VEST
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/vest

Nytt styre i region Vest
Leder, Marit Heidi Seim. Nestleder, Merete Grimestad. Nestleder, Geir Liavåg Strand. Styremedlem,
Lars C. Larsen. Styremedlem, Anette Brodahl

Bergen og omegn AAF
Barn og ungdom mellom 10 og 18 år inviteres
til dansehelg 5. og 6. mai. Hip Hop eller Breakdans. Oppmøte lørdag kl.14.45 på Rock´n Rolf
Danseskole i Sandviksveien 160. Pizza på Peppes
etterpå. Søndag er det dansing kl. 12-14. Pris
for hele helgen inkl. mat og drikke er kr. 150.
Påmelding innen søndag 20. april til
bergenaaf@gmail.com.
Er du mellom 13 og 18 år kan du dessuten være
med på ”Nattvandring” over Vidden, fra Fløyen til
Ulriken, fredag 22. juni. Oppmøte ved Fløybanen
kl. 22 alle får utdelt hodelykt og refleksvest. På
Turnerhytten får vi servert mat og drikke og de
som ønsker å sove litt kan det. Lørdag morgen
tar vi første banen ned kl. 9. Turen koster kr 100,
reise til og fra dekker deltakerne selv. Påmelding
innen 31. mai til bergenaaf@gmail.com.
Jentegangen går av stabelen tirsdag 8. mai. Start
ved Mulebanen. Det vil bli sendt ut informasjon
vedrørende fremmøte noen dager før på e-post.
Egenandel er kr 100,-. Påmelding på e-post
innen 20. april til bergenaaf@gmail.com.
Sprell og mestring for hele familien på Herdla
18.-19. august. Har ditt barn en fersk diagnose
innen astma, allergi eller eksem? Bli med på årets
familiehelg, og møt andre småbarnsforeldre i
samme situasjon. Lær å leve godt med kronisk
sykdom gjennom en lærerik og sosial helg.
Medlemmer betaler kr 500 pr. familie, ikkemedlemmer kr. 1100. Påmelding innen 10. juni til
bergenaaf@gmail.com.

Stavanger/Sandnes og
omegn AAF
Lokallagene i Stavanger og Sandnes bestemte
på årsmøtet i februar å slå seg sammen til et
storlag. Storlaget omfatter også de nærliggende
kommunene.
Formiddagstreff på FFI-senteret i Hillevåg,
Kvalabergsveien 21. Vi samles kl 12-14, 26. mars
og 30. april. Det koster kr 50 pr gang, betales ved
fremmøte. Påmelding til Hildur, tlf: 51 90 63 03
eller region.vest@naaf.no. Gi beskjed om allergier,
det blir mat og kaffe.

REGION ØSTAFJELLS
Regionene Vestfold, Telemark og Buskerud er
slått sammen til Region Østafjells. De opprinnelige regionskontorene består, ledet av de
respektive regionssekretærer. Vi samarbeider
for å betjene lokallag og medlemmer på best
mulig måte.
Sammen er vi sterke og står klare til å ta imot utfordringer fra samfunn og medlemmer. Bruk oss!

Bading
på Quality Resort Skjærgården, Langesund, for
alle NAAF-medlemmer i Norge. 3,5 time 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.
Årsmøte i region Østafjells ble avholdt i Drammen 18. mars og Siv Engen ble valgt til ny leder.
Sigve Tengs fortsetter som nestleder.

BUSKERUD
Regionsekretær Mona H. Larsen, tlf: 32 83 69 10,
mona@naaf.no.
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Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14, Drammen
Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til
Norsk Tipping.
Region Østafjells, org.nr: 971 321 725
Drammen og Omegn AAF, org.nr: 983 607 845
Ringerike og Jevnaker AAF, org.nr: 983 406 505

Drammen og omegn AAF
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 17/ 922
55 928, khalv2@online.no.
Nestleder Grete W. Vines, tlf: 32 83 60 53/ 915
86 926. www.daaf.no
1. lørdag i måneden er det kafétreff kl. 12 på
Glass i Drammen.
Vi sponser barnefamilier som ønsker å reise til
Valle Marina mot søknad.

Hytte
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.
Drammen og omegn Astma- og Allergiforening
har fått midler av Extra Stiftelsen til et Forebyggings- og rehabiliteringsprosjekt for alle med
kols. Treningen er kommet godt i gang på
Akropolis på Åssiden i Drammen.

Hallingdal AAF
Leder, Gunnar Ola Ørjansen, tlf: 45 05 26 20,
g-oerj@online.no.
Ringerike og Jevnaker AAF
Leder, Bodil Linderud, tlf: 45 23 00 14

Larvik AAF
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.
Leder Finn Halvorsen reiser rundt og informerer
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
Gratis bading for voksne i varmtvannsbasseng
og anledning til bruk av vanlig basseng i Svømmehallen i Bugården hver tirsdag kl. 14.45-16.
Påmelding til Leder Eldbjørg Steensma, tlf: 33
47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på Hvidtgården
v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. Torsdager kl.
10-11 og 11-12. Tirsdager kl. 12-13, for de som vil
trene to ganger i uken. Henvendelser til Stig, tlf:
97 08 03 91. Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.
Medlemmer av SAAF kan også trene i treningslokalet i Helseparken for kr. 180 pr. måned. Ta
kontakt med leder.
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
rekvisisjon fra lege.
Vi tilbyr våre medlemmer i barnegruppen å
delta på turlagets turer. Tilbud for barn i alle
aldersgrupper, og det å være ute i naturen og
bevege seg er bra for lungesyke. Mot kr 100,- pr.
år i medlemskontingent, kan man delta på
arrangementene.

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20.
Treningsgruppe for voksne med lungelidelser på
Activ Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70.

TELEMARK
Regionsekretær Eli Mathea Olsen, tlf: 35 52 15 00,
eli.mathea.olsen@naaf.no.
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1, sammen
med FFO.

Formiddagstreff på Midtløkken. Se annonse i
Tønsbergs Blad.

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til
Norsk Tipping. Org.nr: 983 629 288

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

Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg,
tlf. 35 52 79 07/ 986 41 251.
Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til
Norsk Tipping. Org.nr: 983 629 350

VESTFOLD
Regionsekretær Ellen Sørby, tlf: 33 06 39 50,
ellen@naaf.no
Kontoret ligger i Næringsbygget på Revetal.
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
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Horten og omegn AAF
Leder Harald Bregner, tlf: 97 51 95 80.

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

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til
Norsk Tipping. Org.nr: 971 248 025
Vi ønsker å kunne nå medlemmer per e-post
slik at vi kan sende ut informasjon om arrangementer som skal holdes. Fint om du kan
gå inn på www.naaf.no, Min side, og registrere
e-postadressen din.

Bassengtrening for NAAF-medlemmer og tillitsvalgte, torsdager kl.19-20. 700,- pr. halvår. For mer
informasjon, kontakt regionssekretær,
Mona Marthinussen.
Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt for
NAAF-medlemmer.
Tobakk-slutte-kurs for røyk og snus, kontakt
Østfold fylkeskommune, Østfold helsa og AOF,
tlf: 69 88 26 94.
Grunnkurs NAAF-skolen blir satt opp til høsten
for tillitsvalgte og frivillige. Kontakt regionskontoret for mer informasjon.
NAAF region Østfold vil ha et samarbeid med
ALK i år også. Det vil bli satt opp en allergifagdag
for helsepersonell m.m. Følg med på hjemmesiden til regionen.

Fredrikstad lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget,
kontakt leder Helle L. Andersen, tlf: 979 72 749,
hellelandersen@hotmail.com.
Nestleder, Per-Reidar Magnussen, berylmagnussen@hotmail.com. Kasserer, Gunn Tori F. Olsen,
fj-olsen@online.no. Styremedlem, Mona Ligenza,
monaligenza@yahoo.no. Styremedlem,
Per Gunnar Andersen g-gander@hotmail.no.
Lokallaget arrangerer vårtur for barn og unge,
lørdag 14. april, kl. 14-16.30. Turen går til Inspiria
Science Center i Sarpsborg. Ved hjelp av artige
opplevelser lærer man om matte, fysikk, biologi,
kjemi og astronomi. Medlemmer opp til 26 år går
gratis. Voksne kr. 160 pr person. Påmelding innen
5. april til Gunn Tori, tlf: 909 25 287.

Moss og omegn lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget,
kontakt leder Tone Sandem, tlf: 975 48 008,
tosandem@online.no.
Nestleder, Elisabeth Kjelaas, el-kj@online.no.
Sekretær, Nina J. Nilsen, nina.nilsen@no.ey.com.
Kasserer, Geir Kock, geir.koch@live.no. Styremedlem, Erik Borg Finnebraaten, e-finneb@online.no.
Styremedlem, Trine-Lise Bræck, t.l.b@getmail.no.
Halden lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget,
kontakt leder Grete Nyquist, tlf: 957 70 077.
Nestleder, Eva Hjorth, tlf: 911 41 137. Styremedlem, Ingebjørg Lindahl, tlf: 480 47 540. Styremedlem, Mary Karlsson. Kasserer, Eva Hjort.
Indre Østfold lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget,
kontakt leder Leni Isaksen, tlf: 959 62 614,
naafindre@gmail.com.
Nestleder, Kirsti Havnås, tlf: 909 57 780. Kasserer,
Ruth Kristin Nesset, tlf: 958 08 086. Styremedlem,
Svein Bjørkquist, tlf: 69 88 15 69. Styremedlem,
Grete Johansen Løkke, tlf: 997 35 170.
Sarpsborg lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget,
kontakt leder Terje Knutsen, tlf: 450 23 005,
naafsarpsborg@gmail.com.
Nestleder, Marit Fog Rakestad, tlf: 954 32 984.
Kasserer, Elisabeth Gulbrandsen, elisabethgul-

brandsen@hotmail.no. Styremedlem, May-Evy
Lien, tlf: 473 82 489. Styremedlem, Kristin Helen
Larsen, krihele@online.no.
Bassengtrening på Lande skole hver fredag
kl. 18-19 ut april, men ikke i påsken. Gratis for
medlemmer i SAAF. For nærmere info, kontakt
med lokallagsleder.

Regionens likemenn
og informatører
Moss: Elisabeth Kjelaas, tlf: 920 98 010, elikje@
mesta.no. Eksem, matallergi/ intoleranse, allergi
og astma hos barn.
Fredrikstad: Annika Kieding, tlf: 922 97 896,
annika@kieding.org. Dyreallergi, hasselnøtter,
husstøv/støv, bjørk hos seg selv og barn.
Østfold: Bjarne Ole Enger, tlf: 920 38 635,
bjarne@netcom.no.
Ønsker du å bidra med frivillig arbeid? Dersom
du kunne tenke deg å bidra i det viktige arbeidet
som NAAF gjør, hadde det vært fint om du tok
kontakt med regionskontoret. Kanskje du vil
jobbe direkte med å endre noe i Østfold, f.eks
inneklima i skoler og barnehager, luftforurensning, plantevalg i det offentlige bygg eller
sikre røykefrie inngangspartier. Mulighetene er
mange, alle er velkomne.
Vi ønsker å gi et tilbud til våre medlemmer
mellom 15 og 35 år. Faglige kurs og sosiale
aktiviteter med det formål å lære mer om sin
egen sykdom og å bli kjent med andre på
samme alder med tilsvarende plager. Kunne det
være noe for deg? Kontakt regionskontoret for
mer informasjon.

NAAF GRAN CANARIA
Valle Marina, Det Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 E-35120 Arguineguin
Gran Canaria epost: naaf_gc@hotmail.com

Stipend fra Nini
og Arne Durbans
Astmafond
Elever ved Den Norske Skole,
Gran Canaria, skoleåret
2012/2013 kan søke om
stipend. Det forutsettes at
eleven har astma og er medlem av Norges Astmaog Allergiforbund.
Søknadsskjema er å finne på
NAAFs nettsider www.naaf.
no eller fås ved henvendelse
til NAAFs sekretariat,
tlf 23 35 35 35.
Søknadsfrist: 31. mai 2012.

ANNONSE

1/3 av alle barn risikerer å utvikle
Visstte? allergi.
Barns hud er ekstra følsom for
a
produkter
med parfyme og fargestoffer.
du

FAKTA:

Andelen barn og
unge med astma,
allergi og eksem
er økende.

Unik Sensitivprodukter er grundig
testet og anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund
som et godt valg for barnefamilier og andre som har
følsom og sensitiv
hud.

r
e
s
l
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Barna er det kjæreste vi har, og studier viser at barn og
unge med astma, allergi og eksem er økende. Det er
ekstra viktig at barn blir beskyttet mot stoffer som kan
være allergifremkallende. Men det er mye du kan gjøre
for å forebygge eller redusere alvorlighetsgraden av
allergi, intoleranse, overømfintlighet, eksem og astma.
En begynnelse er å bruke Unik Sensitiv-serien.
En enkel måte å
vise kjærlighet
og ekte følelser
for sensitiv hud.
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Her finner du Unik produkter: Kiwi, Joker, Spar,
Eurospar, Meny, Ultra, Centra, Jacobs, Helgø, CC-mat og Safari.

Svanemerket

er det offisielle nordiske
miljømerket, innført i 1989
av Nordisk Ministerråd.
Unik Sensitiv-produkter er
merket med miljømerket
Svanen.

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.

B

ENEstE mAlINGEN ANbEFAlt Av NAAF

Verdens mest
helseVennlige
maling
Sens er utviklet i samarbeid med:

*

sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag den
eneste malingsserien som er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. mal med sens så slipper du å tenke på
skadelig avdamping og malingslukt.

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

sens – trygg fra første strøk

Geir Endregard,
Generalsekretær i NAAF
* Konkurrenttester utført av eksterne institutter basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.

vil du vite mer
om hvorfor?
Skann og se film

