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Stort pollen-ekstra
Ny app for matallergikere
Slik trener du med astma

ANNONSE

Vasketips spesielt for deg med barn!
n
Bamse ble re

Skal man vaske bamser og kosetepper

igjen! i maskinen også?

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
tester bedre enn
Neutral?*

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 på
så høy temperatur som tekstilet tåler.

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.
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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. Med Blenda Sensitive kan du føle deg
trygg på at barna har rene klær, samtidig
som det er skånsomt mot huden.

Nye Blenda Sensitive
er enda tøffere mot
barneflekker, like
snill mot huden

Spørsmål om vasking?
Ring Lilleborg Forbrukerservice, telefon 800 33 444

2-13

*Vaskeeffekt er testet av SIFO på oppdrag av Lilleborg. Se mer på www.lilleborg.no

Grønt og allergitrygt
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Hagesesongen står for døren, og det er fint
mulig å glede seg over det selv om du er
allergiker. Hagebokforfatter Marianne
Bjerke gir deg gode tips og råd til
hvordan du kan få en spennende
og fargerik hage du ikke blir syk av.

6
6 sider pollenekstra

Snufser du deg gjennom våren? Kanskje du er
pollenallergiker? På våre pollensider kan du
lese om blant annet diagnostisering,
medisinering, pollenmasker og øyedråper.

Når vårsolen varmer, er det på
tide å innlede grillsesongen.
Eller hvorfor ikke lage mat
ute i naturen? Astma-Allergikokken Morten Øverbye
disker denne gangen opp med
spareribs, laks og grillet frukt.
Lekkert!
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Tren med astma

Kjekt og kjapp
matallergiapp

Det er bra for alle å trene, og spesielt for de som har
astma. Men hvordan skal du klare å bli sliten uten
å utløse anfall? Og hvordan skal du få best mulig
effekt av treningen?
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I samarbeid med NAAF har gründer
Olav Madland utviklet en ny app
der ved hjelp av smarttelefonen
din kan skanne matvarer for å finne
ut om de inneholder allergener.
Allergiker Øystein ”Pølsa” Pettersen
er fornøyd støttespiller til
prosjektet.
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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
kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.
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For siste gang...
I august 1998 skrev jeg min første leder til AstmaAllergi.
Nå, snart 15 år senere, skal jeg skrive min siste til NAAFs
medlemsblad.
Den gangen fokuserte jeg på en opinionsundersøkelse blant
forbundets medlemmer hvor 70 prosent hadde svart at bedre
inneklima i skoler og barnehager skulle være en av forbundets
fanesaker. Lyder kjent, ikke sant?!
Desto gledeligere er det at i skrivende stund har regjeringen varslet en omlegging av tilsynet med landets barnehager.
Kommunene er ansvarlige for å levere et akseptabelt barnehagetilbud hva helse, sikkerhet, inneklima og annet angår. Og
de har også sittet med ansvaret for å etterse, påtale og sanksjonere mangler ved egen leveranse. NAAF har i mange år
påtalt dette og pekt på at det fort blir trangt om hatte-plassen
på de kommunale hoder med slike ordninger. Nå
blir det en endring – når tilsynet overlates fylkesmannen.
Det skal NAAF glede seg over!
Likeledes har NAAF snakket om alvorlig helsefarlig lokal
forurensning, hovedsaklig som følge av landets store dieselbilpark. Til å begynne med snakket vi i sterk motvind, men
udiskutabel dokumentasjon og NAAFs utholdenhet over år i
debatten, banet vei for en endret avgiftspolitikk og de forargede opponenter har stilnet. Nå diskuteres bare hvordan man
skal fordele kostnadsbelastningen ved å gjøre en slik snuoperasjon, bort fra de mest helsefarlige, forurensende bilene
og over til de vi bedre kan leve med. Og mens man diskuterer
dette så daler dieselbilsalget, eller stuper som det heter i
nettavisspaltene. Dette skal NAAF virkelig ha mye av æren for!
Og på pallen skal NAAFs hjemmesider, storstua til forbundet, hvor titusener brukere hver måned henter viktig informasjon fra flere tusen sider, for å leve så friskt som mulig.
For 15 år siden hadde vi 6 sider på nettet. 6!
Og vi er ofte i media! Jeg vil våge den høyst udokumen-
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terte, svært subjektive påstanden
at vi er den interesseorganisasjonen
med helsefokus som er mest synlig
her. Det er en satsing det også. Vi
prioriterer tilgjengelighet for media,
byr på flinke folk som svarer godt og
Redaktør
skjønner formen og rammebetingelTonje Waaktaar Gamst
sene til den fjerde statsmakt. I antall
er vi ikke den største organisasjonen, de høye forekomsttallene står i kontrast til medlemstallet. Men vi har et ubestridt
mandat på vegne av kronisk syke i våre grupper – og vi lyttes
til i politiske miljøer.
Det er farlig med selvros, fort gjort å la seg rive med, men
jeg slenger i potten: Gjennomslag for stadig færre arenaer
hvor det kan røykes, at parfyme er en god lukt som dessverre
gjør mange vondt, at blomsterstøv kan skaper store problemer og trenger en nasjonal (statlig finansiert) varsling.
Astma- og allergisaken er god og innsatsen er omfattende.
Jeg har, naturlig nok, sett kollegenes bidrag på nærmeste hold
og kan forsikre at den ikke står tilbake for et frivillig engasjement. Betydelige inntekter landes årlig til NAAF, som følge av
dyktighet og store arbeidsløft. Dessverre er økonomien likevel
blitt en stor utfordring og den krever et krafttak, sindighet og
klokskap på alle nivåer i forbundet og vil nok bli gjenstand for
en temperaturfylt diskusjon på høstens landsmøte.
Og jeg, jeg forsvinner over i tilsvarende stilling i Det norske
hageselskap hvor fokus på planter avviker noe fra NAAFs
tilnærming.
Jeg ønsker medlemmer og lesere, fantastiske kolleger,
dyktige og hyggelige tillitsvalgte og den viktige saken lykke
til videre!
tonje@naaf.no
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Potentilla, eller buskmure som den heter
på norsk, er en høstblomstrende plante er
både hardfør og flott.

Tips ti l plan t e r
Her er noen forslag til planter du
kan bruke i hagen:
Bærbusker og frukttrær
Rogn og asaltrær
Fuchsia
Furu, gran og einer
Klematis
Peoner
Riddersporer
Løytnantshjerter
Spirea
Moderne rosesorter uten duft
Hortensia
Rododendron
Buskmure
Flere planteforslag finner du i
boken ”Gode råd er grønne” av
Marianne Bjerke og Hallvard Ramfjord. Boken er til salgs i nettbutikken på www.naaf.no
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Det er fullt mulig å være hageentusiast selv om du er
allergiker. Bare du unngår plen, bjørketrær og planter
med sterk duft, kan du plante det meste.

Allergivennlig
hageglede
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld og Colourbox

De aller fleste mennesker liker

planter, og selv om du er allergiker er
det ingen grunn til å bo i en steinørken.
Marianne Bjerke er tidligere fylkessekretær i NAAF Sør-Trøndelag og forfatter av boken ”Gode råd er grønne”, som
handler om allergivennlige hager og
utemiljøer. Hun er lidenskapelig opptatt
av hage, og driver for tiden og opparbeider hagen på sitt landsted i Danmark.
Hun er også allergiker.
– Noe av det viktigste å ta stilling til
når du skal anlegge hage, er om du skal
ha gressplen. Har du små barn, er det
selvfølgelig fint med en plen som de kan
krabbe og løpe rundt på, men det finnes
fine alternativer. For eksempel kan du
lage en fin kløvereng. Denne er ikke så

slitesterk som en vanlig plen, men den
er myk og fin å gå på, sier Bjerke.

Sand i stedet for gress

Et annet alternativ er å bruke fin sand
som ”gulv” i hagen. Dette har Bjerke
gjort i sin landstedhage, en løsning hun
er meget godt fornøyd med.
– Vi har brukt en finkornet type
sand, som er god å gå på. Vi har laget
en bocciabane, som er veldig populær
blant store og små. Det blir som å gå på
stranden, forklarer hun.
Det eneste vedlikeholdet som trenger
å gjøres, er å rake sanden for løv og annet som legger seg i den. Men det er en
enkel jobb sammenlignet med plenklipping. Hagedesigner og hagebokforfatter

Peoner er vakre når de blomstrer midtsommers.
Kan nytes på busken eller brukes som snitt.

Yvonne Dengin foreslår kunstgress som
et alternativ hvis du ikke vil ha vanlig
gressplen i hagen.
– De nye typene kunstgress er så fine
og naturtro at du virkelig må gå på nært
hold for å se at det ikke er ”ekte”. For
barnehager og andre hager med mye
slitasje er det en fin løsning, sier Dengin.
Hun sier det er svært sjelden de får
spørsmål om å ta hensyn til allergi når
de lager hager for private, og da handler
det oftest om plenen.
– Vi synes det er kjempegøy å lage
hager uten gress, det er en spennende
www.naaf.no / 7

Ikk e plan t i n nti l hus vegge n

Dekorstein inntil grunnmuren er mye bedre både for deg og for huset enn å ha blomsterbed
under takskjegget.

utfordring, sier hagedesigneren, som
også er kjent fra flere TV-programmer.

Stein og terrasse

På områder som skal tåle mer hardhendt aktivitet, anbefaler Marianne
Bjerke å bruke belegningsstein. Det
finnes mange fine typer som både er
praktiske og dekorative.
En treterrasse høres også med i uterommet.
– Vanlig tre bør beises med jevne
mellomrom, og det er ikke noe særlig å
holde på med for en allergiker. Vi valgte
derfor å gå litt opp i pris og brukte en ny
type komposittmateriale, som skal være
helt vedlikeholdsfritt, forteller Bjerke.
Når det gjelder plantevalg, er det
selvfølgelig greit å unngå å plante bjørk,
or og hassel, som er de treslagene som
i størst grad forårsaker allergi på grunn
av pollenspredning med vinden.
Det finnes imidlertid mange andre
flotte alternativer, for eksempel rogn.
Det er et treslag som er naturlig hjemmehørende i Norge, og som har flotte
blomster om våren og bær om høsten,
til glede for både fugler og mennesker.

– Rogn er en flott plante som burde
vært mye mer brukt, sier Yvonne Dengin. Hun anbefaler generelt at du velger
trær som blir under 15 meter høye i en
forholdsvis liten hage. For eksempel
hjertetre eller prydeple er fine valg
til hagen, mener hagedesigneren.

Duftende planter

Planter med sterk duft kan
være problematisk for mange allergikere, og Bjerke vil
anbefale at du ikke planter
duftende planter rett ved
døren eller soveromsvinduet
ditt, eller ved sitteplasser. For
eksempel løkblomster lukter ganske sterkt, og bør settes et sted der
du kan se dem, men ikke lukte dem.
Mange synes roser hører med i en
hage. Og det er ikke noe problem selv
om du har allergi, beroliger Bjerke.
– Moderne roser dufter ikke så sterkt,
så de kan du fint plante.
Noen duftende planter tiltrekker seg
mye insekter. Dette kan være problematisk for de som er allergiske mot bi- eller

Rydd ut enfor gjerdet
Hagedesigner Yvonne Dengin sier hun ofte opplever å komme til hager som er
veldig nedgrodd av ugress, spesielt utenfor gjerdet.
– Det er mange som er allergiske mot burot. Hvis de får vokse fritt, frør de seg
raskt og tar helt overhånd. Men det er relativt enkelt å bli kvitt dem ved å rive
dem opp.
Astma- og Allergiforbundet arrangerer hvert år aksjoner der blant andre barnehager og skoler er med på å plukke burot.
Les mer på nettsidene –
www.naaf.no
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Mange hager har blomsterbed tett
inntil husveggen, men det er en dårlig løsning både for plantene, huset
og inneklimaet. Under takskjegget er
det nemlig tørt, slik at du må vanne,
med fare for at det renner vann ned i
kjelleren. Dette kan i sin tur føre til at
det blir muggsopp og råte, som gir et
dårlig og helsefarlig inneklima. Det vil
også redusere levetiden på huset.
– Legg heller noen fine steiner
rundt husveggen, råder Marianne
Bjerke.
Ønsker du å ha klatreplanter som
klematis eller klatreroser, kan du lage
en pergola eller en rosebue lenger
ute i hagen som de kan klatre i. Eller
du kan la klatreplantene slynge seg
oppover en trestamme.

Løytnantshjerte er en klassisk staude som
har vært brukt i Norge i uminnelige tider, og
den er også allergivennlig.

vepsestikk. Yvonne Dengin sier at det
hender hun har kunder som ikke ønsker
å ha duftende planter som kaprifol rett
ved sitteplassen. Allergi mot insektsstikk
kan gi sterke reaksjoner, så det er lurt
å ta hensyn til dette når du planlegger
hage.

Mange plantevalg

Hvis du lurer på hvilke plantesorter du
trygt kan plante i en allergivennlig hage,
anbefaler Marianne Bjerke å lese boken
”Gode råd er grønne”, der står det
fyldige plantelister.
– Det er ikke noe problem å lage en
spennende og fargerik hage, selv om du
har allergi. Det er mange sorter å velge
i, sier hun. /
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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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Bringebær er både kjempegodt og trygt for allergikere.

Nytt h els e h eft e
om plan t e r
Helsedirektoratet lanserer i slutten
av april et nytt spesialnummer
av sin publikasjon Helserådet,
som heter ”Pollen og planter til
besvær”. Dette er utviklet i samarbeid med NAAF og vil bli distribuert både digitalt og papirform
til helsestasjoner, kommuner,
fastleger og helseforetak over hele
Norge.

Træ r som
bi ologis k filt e r
Selv om noen mennesker er
allergiske, er det ingen god idé
å fjerne alle trær fra det offentlige rom. Trær og busker bidrar
nemlig sterkt til å redusere plager
av veistøv og annet støv. De tar
også av for vind og skaper dermed
et lunere klima inne i hagen. En
hekk fungerer i så måte som et
biologisk filter. Noen planter er
svært hardføre mot forurensning,
for eksempel kornell, mispler,
svartsurbær, snøbær, rynkerose,
rogn, hestekastanje, lønn og lind.

Kompos t og
d ri v hus
abmedusa/formad Foto: Johnér/Andreas Kindler

Ivrige hageeiere har både kompostbinge og drivhus.
– Drivhus får et fuktig klima og
det kan fort danne seg muggsopp,
som ikke er så bra. Jeg anbefaler
heller ikke å tømme kompostbingen dersom du er allergiker. Det
er gjerne både lukt og muggsopp
som kan være problematisk.

Naturstein eller belegningsstein i betong er gode
alternativer hvis du er allergisk mot gress eller
gressklipping.
10 / Astma Allergi 2 2013
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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
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Den naturlige og effektive løsningen
for din/ nese
www.physiomer.no

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

En av fem nordmenn – eller nærmere en million
mennesker – er allergiske mot en eller flere
typer pollen. Er du en av dem? Og er du
forberedt på pollensesongen?

Klar-ferdig-

pollenstart
tekst / Cathrine Amann Berentsen foto / Colourbox og privat
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Mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske
reaksjoner en eller flere ganger i livet. For de fleste
dreier det seg om milde symptomer. 10-20 prosent får
mer alvorlige allergiplager.
Symptomene varierer alt etter årsaken til reaksjonen
og hvilken del av kroppen som er involvert.
Pollenallergi gir i første rekke plager fra nese og øyer,
men det kan også være symptomer som hodepine,
eller at du er slapp, trøtt og har nedsatt
konsentrasjonsevne.
Det kan være mulig å forebygge allergi hvis barnet får
brystmelk de første fire til seks månedene av livet.
Gravide bør ikke røyke, og barn må ikke bli utsatt for
tobakksrøyk. Og du bør tilstrebe et best mulig
inneklima.
Pollentypen med størst betydning ved allergi kommer
fra tresortene or, hassel og bjørk. I tillegg har vi
pollen fra Salix (pil, selje og vier) og pollen fra burot og
timotei (gress).
Nærmere 1 million nordmenn har pollenallergi. Mange
er så plaget at det går utover livskvaliteten. Da er det
viktig å få stilt riktig og tidlig diagnose.
Ubehandlet pollenallergi kan lettere utvikle seg til 		
astma.
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Sjekk pollenvarslingen
Astma- og Allergiforbundet
har en egen pollenvarslingstjeneste
som melder fra om pollenspredningen over hele landet. Pollenvarslingen har etablert 12 pollenfeller
rundt om i landet og varsler 6 pollentyper daglig fra februar måned til
midten av august.

Du kan sjekke pollenvarslingen på
nettadressen pollenvarsel.no. Har du
smarttelefon kan du også laste ned
en egen pollenapp.
Har du iPhone får du kjøpt appen
i App Store for 7 kroner, og til Android- og Windowstelefoner er det
laget mobiltilpassede sider.

POLLEN
VARSEL

Begynner øynene å renne og klø, og nesa å bli tett hver gang våren kommer?
Da er det kanskje på tide å sjekke om du har pollenallergi.

Ø
A
P
K

Mye snørr og tårer? T
Ifølge øre-nese-og hals– Det er også viktig
spesialist, Vibeke Kullberg
å vite at allergier kan
Christophersen, er det
dukke opp når som helst
enkelt å finne ut om du er
i livet. Jeg har for eksemallergisk mot pollen.
pel hørt om en pasient
– Det sikreste er å ta en
som fikk allergisymptoprikktest for å se om du
mer som 90-åring, fortelreagerer på de allergeneler hun.
ne du utsettes for, forteller Christophersen.
Sikker test
Selv om prikktestene
Hun har tidligere vært
er ganske sikre, kan det
med på et prosjekt i regi
hende at man ikke får
av NAAF, der fokuset var
Øre-nese-halslege Vibeke
utslag til tross for at man
at folk skulle testes for
Kullberg Christophersen
kan ha symptomer, eller
pollenallergi.
motsatt. Særlig kan det
– Veldig mange har
allergiske symptomer hver vår, men vet skje at barn ikke får utslag på en slik
test.
ikke at de har pollenallergi. Sånn sett
– Det vil si at selv om du får et neburde nok flere teste seg, slik at de kan
gativt svar på prikktesten på ditt barn,
få behandling. I tillegg ønsker vi å sette
kan det likevel hende at barnet har en
fokus på dette, slik at flere fastleger
allergi dersom det har symptomer på
også blir informert om allergiutrednindet, sier Christophersen.
gen og om hvor pasientene kan henviPrikktesten er imidlertid nokså sikker
ses, forteller hun.
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for de fleste, og allergenene det blir
testet for er husdyr (hund, katt og hest),
pollen (bjørk, timotei og burot) og helårsallergener som støv, midd og sopp.

Hva skjer i kroppen?

Symptomene på pollenallergi kan være
litt forskjellig og av varierende grad,
det er individuelt betinget. De fleste
får rennende, tett nese samt rennende
og kløende øyne. Noen kan også bli litt
ekstra trøtte i pollensesongen.
– Hos allergikere er immunforsvaret
hypersensibelt med økt Ig E-reaksjon
mot ellers ufarlige allergener. En kaskade av inflammasjonsstoffer settes i
gang, der histamin er sentralt. Slimhinnen hovner opp og får økt sekresjon,
forteller øre-nese- og halsspesialisten.
Noen kan få reaksjoner umiddelbart
etter at de er utsatt for allergenene,
mens det også forekommer reaksjoner
litt senere. Det er viktig å finne ut om
du har pollenallergi, slik at du kan få

Øyedråper
Allergitesting
Medisinering
Pollenmaske
Kryssreaksjoner
Plages du av rennende nese
og dårlig form hver vår, kan
det være verdt å ta en test av
om du er en av mange som er
allergisk mot pollen.

? Ta allergitest!
behandling dersom du har det. Ubehandlet pollenallergi kan faktisk føre til
andre typer allergier.
– Det er viktig å få behandling. Har
du én allergi, er du også mer disponert
for andre typer allergier. I tillegg kan du
være mer disponert for å utvikle astma.
Med behandling får du dempet reaksjonene, sier hun.

Hva gjør du?

Dersom du får påvist pollenallergi må
du ta en del forholdsregler, i tillegg til å
få behandling med medisiner.
– Den beste behandlingen er å unngå
allergenene totalt sett, men det er
nesten umulig. Da måtte du holde deg
innendørs hele sesongen. Praktiske tips
som ikke å tørke tøy ute i pollensesongen, vaske klær og hår etter at du har
vært ute, vaske sengetøyet hyppig og
å tenke på innemiljøet, er viktig å vektlegge for pasientene.
Noen mennesker har en pollenallergi

som ikke lar seg behandle med vanlige
medisiner. For disse finnes det også
hjelp.
– Vi har en del år holdt på med
allergivaksinasjon som gir en langvarig
effekt. Man må starte vaksinasjonen om
vinteren. Da vil man være atskillig bedre
sommeren etter. De fleste er til og med
symptomfrie.
Dette er imidlertid en langvarig
behandling, som foregår i 3-5 år med
ukentlig vaksinering de første 7-10
ukene før det vedlikeholdes hver 6.-8uke resten av tiden.
– Man sprøyter inn små mengder av
allergenet man er allergisk mot, slik at
kroppen blir så vant til allergenet at den
ikke reagerer lenger.
Denne allergivaksinasjonen er for
dem med alvorlig pollenallergi. For de
fleste andre holder det med vanlige
allergimedisiner for å dempe symptomene i pollensesongen, sier
Christophersen.
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Kroppen er et merkelig instrument, som ikke alltid har helt oversikten over hva som er
hva. Derfor kan kroppen tro at steinfrukter er bjørkepollen, og gi en allergisk reaksjon.

Kryssreaksjoner
Steinfrukter (kirsebær, plommer,
mango, fersken med flere) er det store
problemet når det er snakk om kryssreaksjoner. Kryssreaksjoner forekommer når
kroppen tror at den utsettes for pollen,
mens du egentlig bare har spist en plomme.
Også rå epler, pærer, kiwi og gulrøtter kan
gi kryssreaksjoner.
Noen oppdager at de er allergiske mot pollen nettopp på grunn av kryssreaksjoner.
– Banalt sagt så dreier det seg om at
proteinstrukturen i steinfrukter likner på
eggehvittestrukturen i bjørk. Immunapparatet vårt klarer derfor ikke å skille de fra
hverandre, fordi de er så like. Dermed kan
kroppen tro at den utsettes for bjørk når du
har spist et eple eller en annen steinfrukt,
forteller lege Sverre Steinsvåg, som sitter

i NAAFs legeråd. Klarer
du ikke å holde deg unna
fruktfatet, til tross for at du
får en reaksjon, finnes det
noen ting du kan gjøre. Et tips
er å skrelle eplet eller pæren før du
spiser det.
– Noen opplever at de kan spise det når
det er skrellet, men her må man nesten
bare prøve seg fram. Det finnes også
mange forskjellige eplesorter, så her kan
man også forsøke hva som fungerer best
for deg. En sikker måte å unngå at kroppen
forveksler frukt med pollen på, finnes det
imidlertid.
– Om du varmebehandler eller hermetiserer frukten, ødelegger du proteinene, så
da går det fint å spise dem uten å få reak-

Kiwi er en frukt som kan gi allergireaksjoner i
pollensesongen.

sjoner. For de fleste går det for eksempel fint
å spise eplekake, forklarer Steinsvåg.
Det er også kun i pollensesongen at du vil
få reaksjoner av frukten, resten av året kan
du trygt spise både steinfrukter og annen
frukt.
Se mer om kryssreaksjoner på www.naaf.
no, der du blant annet kan finne en kryssallergitabell.

Hva er best å bruke dersom du har en øyeallergi som gir ekstra utslag i pollensesongen? Og hvordan gir du øyedråper til barn? Her får du noen gode råd.

Stopp rennende øyne
En øyeallergi gir gjerne røde, rennende øyne som klør. For noen handler
dette om reaksjoner som bare kommer
i pollensesongen, mens for andre er
øyeallergien der hele året.
– Allergiske reaksjoner på øyet kan
være av veldig ulik grad. Noen reagerer
bare i pollensesongen, mens andre kan
ha en øyeallergi som gir utslag hele året,
for eksempel på grunn av midd og husstøv. Det finnes svært mange allergener
(stoffer som kan være allergifremkallende), forteller øyelege ved Oslo øyelegesenter, Jan Smith.
Kan skade hornhinnen

Har du mistanke om øyeallergi, og ikke
har tilstrekkelig effekt av reseptfrie øyedråper, bør du gå til en øyelege. Alvorlige former for øyeallergi, kan gi større
problemer enn rennende øyne.
– Det kan gi skader på hornhinnen,
i form av arr. Vi kan se på hornhinnen
i mikroskop om den er påvirket, og
skadet. Enkelte former for allergier kan
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også gi oppskraping av hornhinnen, så
ta det på alvor dersom du har symptomer av større grad, forteller han.
Har du barn som er plaget av rennende, røde og kløende øyne, er det
lurt å sjekke.
– Hvis øynene er betydelig røde, og
du har inntrykk av at barnet har er betydelig plaget, ville jeg absolutt sjekket.
Jeg har selv barn som er sterkt plaget og
helt avhengige av å bruke øyedråper i
pollensesongen, sier han.
I de fleste tilfeller av øyeallergi er reseptfrie øyedråper tilstrekkelig behandling Det er imidlertid ikke alltid så enkelt
å vite hva man skal velge.
– Det finnes to hovedgrupper av
øyedråper. Det ene er mastcellestabiliserende dråper, som er forebyggende
og forhindrer anfall. Disse må tas et par
uker før du får effekt, så her er det viktig å starte tidlig. Det andre er antihistaminer som brukes for å lindre plager
som allerede har meldt seg, forteller
Smith.

Det finnes også kortisondråper, men
disse skal tas under oppsyn av øyelege.
Eksempler på mastcellestabiliserende er
Lomudal, Lecrolyn, Tilavist og Alomide.
Livostin og Emadine er eksempler på
antihistaminer. Siste generasjon øyedråper kombinerer både forebyggende og
lindrende behandling, som for eksempel
Zaditen, Opatanol eller Lastin.
Oppbevar øyedråpene i kjøleskap. En
kald dråpe virker lindrende, og kan dermed gjøre dryppingen lettere. Dersom
du må dryppe med kontaktlinser, skal
du bruke øyedråper uten konserveringsmiddel.
Når det gjelder å gi øyedråper til barn,
kan det være en utfordring i seg selv.
Men Smith har et par gode råd.
– Enten så kan du bruke lillefingeren
til å trekke ned øyelokket, for så å legge
dråpene der, eller så kan du la barnet
ligge på ryggen, dryppe i øyekroken og
få det til å blunke, forteller han.
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En dråpe –
to virkningsmekanismer.
1

I dag finnes det et stort utvalg av produkter til behandling av øyeplager ved pollenallergi. Disse kan
deles inn i to hovedgrupper. Mastcellestabiliserende øyedråper brukes over lengre tid og i forkant
av eksponering for allergener, og antihistaminer som brukes for å lindre plager som allerede
har meldt seg.
Fri for
Og så finnes Zaditen – siste generasjon antihistamin som
konserveringseffektivt kan kombinere to virkningsmekanismer:
middel
• Stabiliserer mastceller1,2
• Blokkerer H1 reseptorene (antihistamin)1

Zaditen – dråpen med to
virkningsmekanismer ved pollenallergi.1
• Rask lindring av kløe og svie innen 15 minutter1,2
• Kontrollerer symptomene gjennom hele døgnet1,2
• 1 dråpe morgen og kveld1

Zaditen
ketotifen

®

For mer informasjon om Zaditen besøk www.thea-nordic.no

Referanser: 1.Felleskatalogtekst 2. Abelson M, et al. Arch Opthalmol. 2003;121:626–30 3.Noecker R. Advances in Therapy 2001;18:205–15
Viktige forsiktighetsregler: Det er ingen erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk dersom du er gravid. Kan brukes under amming etter
legens anvisning. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Ved samtidig behandling med andre øyepreparater, må det være et opphold på
minst 5 minutter mellom hver drypping. Konserveringsmidlet benzalkoniumklorid kan avleires i myke kontaktlinser. Kontaktlinsene bør derfor fjernes før drypping og
ikke gjeninnsettes før etter tidligst 15 minutter. Må du dryppe med kontaktlinser bør du bruke engangspipettene uten konserveringsmiddel. Les pakningsvedlegget
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nøye før bruk. Zaditen markedsføres i Norge av Thea Nordic Norge. Ekornrudveien 31a, 1410 Kolbotn

Har du pollenallergi, er det aller viktigste at du starter behandlingen før du
eksponeres for pollen, uansett om du er mye eller lite plaget med reaksjoner.
Men hold deg langt unna kortisonsprøyter.

Begynn med medisiner i tide
De fleste som sliter
men de virker dårlig mot
med pollenallergi, vet
nesetetthet. Kortisonhvordan de skal behandle
holdig nesespray må du
sykdommen for å holde
ta noen dager før den
den i sjakk. Det er imidstarter å virke, så denne
lertid ikke alle som vet
er det lurt å begynne
når de bør starte medimed en stund før eksposineringen for å få en
nering, forteller han.
best mulig hverdag i den
Den andre behandlinverste sesongen.
gen er kortisonsprøy– Det er litt forskjellig
ter. Dette vil imidlertid
når man bør begynne,
Steinsvåg fraråde på det
men alle er enige om at
sterkeste.
Sverre Steinvåg i NAAFs
man bør starte før man
– Både effekten av
eksponeres for pollen. En legeråd.
kortisonsprøyter og
tommelfingerregel er å
bivirkningene er dårlig
starte en uke før eksponering, forteller
vitenskapelig dokumentert. Det er også
lege Sverre Steinsvåg, som blant annet
risiko for vevshenfall fordi mange setter
sitter i NAAFs legeråd.
sprøytene for overfladisk. I så tilfelle
Han råder alle allergikere til å følge
kan du miste vev for eksempel i overarnøye med på pollenvarselet www.polmen og dermed miste litt av muskulatulenvarsel.no sånn at du vet når sesonren. Du kan også få synlige groper der
gen starter.
sprøyten settes fordi kortison i så høye
Det finnes to typer medisinering mot
konsentrasjoner kan få vevet til å dø,
pollenallergi. Det ene er allergitabletter forklarer han.
alene eller i kombinasjon med kortisonholdig nesespray.
Uoversiktlige bivirkninger
– Allergitablettene virker raskere,
Til tross for risikoen for slike bivirknin-

ger, er det et stort problem at mange
ønsker kortisonsprøyte som behandling.
– Det mest uheldige er at folk oppsøker fastlegen før de i det hele tatt har
fått symptomer, og før de vet hvordan
pollensesongen kommer til å bli. Forebyggende behandling med et så sterkt
medikament advares det mot, og det
er enighet i legemiljøet om at dette er
uheldig. Kortisonsprøyter er en lettvint
løsning, på et problem man ikke vet om
oppstår, sier Steinsvåg.
Steinsvåg forteller at mange fastleger
likevel opplever et press fra pasienter
som ønsker kortisonsprøyter, fordi pasientene føler at det virker.
– I enkelte situasjoner kan det være
nødvendig å behandle med kortison,
men da er kortisontabletter et mye
bedre alternativ, sier Steinsvåg, som ønsker å opplyse både leger og pasienter
om problemene rundt kortisonsprøyter.
Hans beste råd for å holde seg så
symptomfri som mulig i sesongen, er å
starte medisinering tidlig, bruke solbriller, unngå pollenrike områder og ikke
å dra på ferie til steder der det er mye
pollen.
Mer info: www.naaf.no/no/allergi/
Pollenallergi/Pollen_og_ferie/

Pollen og ferie
Når du som allergiker skal
planlegge sommerferien, er det
viktig å undersøke på hvilke steder
og på hvilke tidspunkt det er minst
pollen i luften. Unngå for all del å
reise fra den ene pollensesongen til
den andre.
Kortison nesespray er effektivt for
de fleste som har pollenallergi.
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Legg gjerne ferien til en tid på
sommeren og til et sted hvor det
er lite pollen i luften, for eksempel
fjellet eller ved kysten.
Norges Astma- og Allergiforbund
gir oversikt over pollenvarslinger i
mange områder i verden.

aa_OptiC

NYHET!
OptiChamber Diamond

Liten, lett og praktisk nyhet
for deg som bruker spray
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Melstøv er en stor
belastning for bakere
og kan i verste fall føre
til tette lunger.
Hos Baker Hansen i
Bogstadveien i Oslo har
de begynt å bruke
pollenmasker for
å unngå problemet.

Bakermester Gunnar Solberg (til venstre)
og hans bakere er meget godt fornøyd med å
bruke pollenmaske for å unngå å puste
inn melstøv.

Pollenmasker mot melstøv
Det hele startet med at baker-

mester Gunnar Solberg hos Baker Hansen leste en artikkel om pollenmasker i
fjor høst.
– Så ringte jeg for å bestille et par
masker slik at vi kunne prøve det her
hos oss. De som bruker maskene var
fornøyde, så nå har vi bestilt flere,
forteller han.
Melstøv kan gi melallergi og tette
lunger, dersom man utsettes for dette
hyppig. Som baker eksponeres man for
melstøv daglig, så dette er et problem
mange bakere har slitt med.

– Over mange år med eksponering,
kan man få et sykdomsbilde som ligner
litt på Kols fordi melet setter seg i
lungene. Dette er et kjent problem for
bakere, sier bakermesteren.
Tidligere har Solberg og hans bakere
brukt vanlige støvmasker, men de kommer ikke til å gå tilbake til det etter å ha
startet med pollenmaskene.
– Pollenmaskene sitter godt og sklir
ikke av slik andre masker kan gjøre. I
tillegg puster man godt gjennom dem
og de er gode å ha på. De er gode å
bruke, og de tar alt av melstøv slik at

Fakta om pollenmaskene
Respro Allergimask, også kalt pollenmaske, er laget
for personer med hypersensitivitet overfor pollen, støv
eller andre luftbårne partikler eller forurensing. Masken
er laget av myk og føyelig tekstil, og kan være til god hjelp
når du som allergiker har problemer med luften du puster
inn. Det finnes også et partikkelfilter som kan være nyttig
mot bileksos og annen type forurensing.
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man ikke puster inn noe støv. Vi merker
stor forskjell ved å bruke disse, forteller
Solberg.
Han forteller også at bakeren hos
dem som bruker masken mest, tidligere
gikk mye og hostet og harket. Dette er
nå helt borte.
– Jeg tror det er få som er klar over at
disse pollenmaskene har den effekten
på melstøv, og det er mulig at vårt
gamle bakeri har litt mer melstøvtrøbbel enn andre, men vi er i hvert fall
godt fornøyd med valget, sier han.

Mer info: www.naaf.no
i nettbutikken

Masken kan være nyttig når du er ute og sykler, er på
tur i skog og mark, ved hagearbeid, gårdsarbeid, som
baker, når du børster husdyret ditt, eller rett og slett når
du oppholder deg på steder med mye pollenstøv.
For mange pollenallergikere er masken et godt
alternativ i sesongen. Den fås i forskjellige størrelser,
og i fargene hvit og blå.

FOTO: istockphoto.com

Rent innemiljø gir
bedre helse!
> Støv kan bære med seg infeksjonssykdommer og skadelige bakterier.
> Støvet er hovedårsak til astma og andre luftveissykdommer.
Fjern støvet enkelt og effektivt med ENJOs støvfiber. Støv og
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31 29 59 80 eller post@enjo.no.
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Støvmopp &
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Stadig flere kjøper bil med bensinmotor på bekostning av dieselbiler, i følge
Opplysningskontoret for veitrafikken.

Dieselbilsalget synker
Mens dieselbilandelen i 2011
var på 75,7 prosent, har den for salget
hittil i 2013 sunket til knappe 55 prosent. Og over 40 prosent av bilene som
selges har bensinmotor.
– Veldig gode nyheter, sier Britt Ann
Kåstad Høiskar, som er fagsjef uteluft i
Astma- og Allergiforbundet.
Frykter kjøreforbud

Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV,
mener det er mange årsaker til at flere
nå velger bensin enn tidligere.
– Mange er opptatt av lokal forurensning og vil ha en bil som ikke slipper
ut helseskadelige stoffer i nærmiljøet.
Noen velger også bort diesel på grunn
av frykt for kjøreforbud i de store byene, sier han til Dagbladet.
Thorsen mener også at bensinteknologien har gjort at mange igjen har fått
øynene opp for bensinmotorer. De nye
bensinmotorene er teknologisk like bra
som dieselmotorer, med lavere forbruk og utslipp, som igjen betyr lavere
avgifter.

NOx er viktig

Høiskar i NAAF liker det hun hører.
– At de nye, moderne bensinmotorene gjør det godt i norske tester, er
veldig gode nyheter. Fokus på drivstofforbruk og CO2-utslipp er viktig i
kampen om et bedre miljø, men vi må
ikke glemme de lokale utslippene. Å ha
fokus på NOx-utslipp er minst like viktig,
forteller hun.
– De moderne bensinmotorene er

Britt Ann Kåstad Høiskar i NAAF er glad for at stadig flere nordmenn nå velger å kjøpe
bensinbil. (Foto: Tore Fjeld)

mye bedre enn dieselmotorene når det
gjelder lokal forurensing. Samtidig er
ikke bensinmotorene veldig langt bak
på CO2-utslipp, fortsetter hun.
Videre forteller Høiskar at Astma- og
Allergiforbundet jobber knallhardt for
at regjeringen skal øke fokus på NOx.

– Først og fremst vil vi at pumpeprisen på diesel og bensin skal jevnes ut. I
tillegg vil vi at NOx-utslippet skal oppgis
på lik linje med CO2-utslipp når en bil
selges ny i Norge. Får vi gjennomslag for
dette, er vi godt på vei, avslutter hun. /

-

Advarer mot e-sigaretter
Organisasjonen Røykfritt Miljø Norge
ønsker at røykeloven også skal omfatte
såkalte E-sigaretter. De viser til at danske helsemyndigheter mener det er så
stor usikkerhet knyttet til e-sigaretters
skadevirkninger at de ønsker å forby
bruk av den innendørs.
E-sigaretter ligner vanlige sigaretter,
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og inneholder er ampuller med kjemikalier. De er med eller uten nikotin.
E-sigaretter er batteridrevet og varmer
opp væsken til damp som inhaleres og
blåses ut som røyk.
– Økt salg av e-sigaretter kan føre
unge mennesker inn tobakksbruk, advarer fagfolk. E-sigaretter opprettholder

A

røyke-vanen, og kan forårsake tilbakefall til sigarettrøyking hos røykere som
prøver å slutte, skriver Røykfritt Miljø
Norge i en pressemelding.
Mer informasjon:
www.roykfritt.no/E-sigaretter.html
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AJAX &SOFTLAN PURE&CLEAR

-PARFYMEFRIE LØSNINGER MED REN OMTANKE.
Ajax og Softlan Pure&Clear er en helt ny rengjøringsserie som tilbyr full effektivitet, samtidig
som den er fri for parfyme og fargestoffer. Serien er spesielt utviklet for det nordiske markedet
og er tilgjengelige i alle landets dagligvarekjeder.
Pure&Clear serien består av skyllemiddel, universalrengjøring og en mousse spray. Mousse
sprayen er spesielt unik da den har et sprayhode som omdanner innholdet til en mousse og
dermed gir mindre irritasjon i luftveiene. Alle produktene er like effektive som øvrige Ajax og
Softlan produkter og kan brukes på alle vaskbare overflater.
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tekst og foto / Morten Øverbye
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Snøen forsvinner og røykosen stiger.
Nå er grillsesongen i gang.
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Godt på grillen
Ok, så er det kanskje ikke så varmt i

været ennå. Men det er like før. Og skal
man få utnyttet grillsesongen skikkelig,
så er det bare å komme i gang. Det gjør
jeg!
Plutselig er det mannen som er sjefen på kjøkkenet. Det stramme forkleet
er surret rundt ribba og sløyfa i fronten
strammer mellom magene. Hver hånd
er kledd i vatterte votter og det klirrer i
stekespader, pensler og klyper som om
Edvard Saksehånd har reist seg igjen.

Spareribs
(4 pers.)
2 kg. Spareribs
1,5 l. Coca Cola
1 stk. boks hermetiske hakkede tomater
1 stk. løk, finhakket
1 dl. rødvinseddik
1 dl. olje
2 ss. Tomatpuré
1 ts. Paprikapulver (kan sløyfes)
1 stk. sitron, kun saften. Kan byttes ut
med noen skjeer vann.
1/2 stk. finhakket chili (kan sløyfes)

Røykosen ligger lavt over kjøttstykkene
som glinser av marinade. Ventepølsene
ligger i høye stabler klare til å dekke
primærbehovene. Kongen selv planter
nevene inn i sidene, vokter flammene
med haukeblikk og nikker fornøyd når
noen ser i hans retning.

Alfa-hannen

For Grillkongen er ute av skapet igjen.
Grilling, ribbesteking og kutting av
søndagssteken er viden kjent som

l
l

l

l

l

l

l

mannens oppgave. Han kan ingenting
om koketiden på poteter, og sausens
oppbygging eller rensing av fisk. Men
å hente anerkjennelse fra voldsomme
kjøttstykker, smakfulle marinader og
brunsvidde pølser, det koster ham
ingenting. Han snakker gjerne varmt
om en todelt grill, der den ene siden
er brennheit mens den andre er mer
temperert. Om hvordan han flytter
kjøttstykkene mellom sonene for å
oppnå det perfekte resultat. Og selv-

Legg spareribsene i en stor kjele og hell over cola. Kok opp og la det putre i
30 minutter. Ta kjøttstykkene ut av væsken og la dem hvile litt.
Lag marinaden: Reduser colaen til sirup. Det vil ta litt tid, men hold ut.
Resultatet kommer til å bli fantastisk! I mellomtiden kan du finhakke løk,
hvitløk og chili.
Fres løk og hvitløk i litt olje til den blir gyllen. Tilsett tomatpuré og bland godt.
Ha blandingen over i kjelen sammen med sirupen og tilsett hermetiske
tomater.
Ha i chili, olje, rødvinseddik, paprikapulver og sitronsaft og la det hele koke i 		
10-15 minutter. Smak til med salt og pepper. Avkjøl. Om du ønsker en finere
marinade, uten biter, bruker du stavmikseren for å jevne ut alle biter.
Hell marinaden over kjøttstykkene. Jo lenger de marinerer, jo mer smak vil 		
kjøttet trekke til seg. Men akuttvarianten fungerer den også. Marinaden kan
tilsettes selv etter grilling om du ikke har tid til annet.
Grill stykkene over høy varme til å begynne med for at de skal få en
skikkelig stekeskorpe. Etter hvert kan du senke temperaturen og vende
kjøttet hyppig. Målet er å få grillsmaken, husk at kjøttet allerede er kokt.
Sleng på noen kokte maisstenger også. La dem få indirekte varme i et hjørne
av grillen.
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følgelig at han egenhendig har tilført
uante mengder ekstra smak i form av
marinaden og den forsiktige grillsmaken som han har balansert opp mot
resten av tilbehøret. Alt sier han med
den største selvfølge, mens han pusser
litt på Weber-monsteret og overhører
spørsmålet om hvorfor han solgte
motorsykkelen.

Du trenger selvfølgelig ikke henge
i hagen for å grille. Ta heller med deg
maten, noen vedkubber og grunneiers
tillatelse til å fyre opp et bål og stikk
ut på tur. Lite smaker så godt som
egengrillet mat under åpen himmel.
For alt som kan grilles på grillen, kan
også grilles på bål. Enten på pinner, i
en grillrist som omslutter maten, eller i

folie blant glødende kubber. Tilbehøret
har du med i en boks ved siden av. Det
er enkelt, alle forberedelsene gjøres
hjemme. Der ute, med vår i luften og
varmen på bakken, venter den første
smaken av skikkelig sommer.

Laks i folie
4 stk. biter laks
½ stk. chili, finhakket
1 stk. sitron
Koriander
Salt og pepper
Sølvfolie
l
l

l

l

l

Ha finhakket chili, raspet sitronskall, hakket koriander
og salt og pepper på fisken.
Pakk den inn i litt sølvfolie og legg på grillen. Sørg for at
det ikke er for varmt, den gjør seg best på et lunt sted
på grillen.
Etter 8-10 minutter med kontrollert varming er fisken
ferdig, avhengig av fiskestykkets tykkelse. Pakken kan
også legges blant varme steiner eller glødende kubber,
da kan den trenge noen ekstra minutter.
Serveres alene, evt. sammen med noen skjeer rømme.
Noen dråper sitronsaft og en ts. smør vil også
sette ekstra smak på maten.
Dersom du er allergisk mot chili, kan du krydre med litt
finhakket vårløk, purre eller gulrøtter. Reagerer du på
sitrus går det helt fint å lage retten uten sitron.”

Grillet appelsin
Appelsiner (eller annen frukt, f.eks mango, banan, eple eller fiken)
Kanel
Brunt sukker

l

l
l

l
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Kutt toppen av appelsinen og stikk noen hull ned i
appelsinen for at smaken etter hvert skal fordele seg
skikkelig.
Ha på litt kanel og brunt sukker.
Pakk appelsinene inn i sølvfolie. Appelsinene kan varmes
i nærheten av bålet slik at sukkeret smeltes og renner
ned og fordeler seg i appelsinen. Den kan nå enten
skrelles på vanlig måte og spises som båter, eller du kan
klemme den søte, krydrede saften ut av frukten mens
du slurper den i deg.
Er du allergisk mot appelsiner, kan du i stedet grille
annen frukt
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MATOPPLEVELSER
MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

FOR ALLE

MATGLEDE!

MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. Hos Ultra, Jacob´s
Centraatfinner
derfor over
produkter
for deg
med
allergi
eller matintoleranse.
VåreJacob´s
Viogønsker
også du
allergikere
skal250
få ulike
en enklere
hverdag
med
gode
matopplevelser.
Hos Ultra,
kokker og fagfolk hjelper deg mer enn gjerne med tips og råd. Se også vårt utvalg av allergivennlige
og Centra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med allergi eller matintoleranse. Våre
vaskemidler og produkter innen personlig pleie. Vi sees!

kokker og fagfolk hjelper deg mer enn gjerne med tips og råd. Se også vårt utvalg av allergivennlige
vaskemidler og produkter innen personlig pleie. Vi sees!
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Friabr

Mens de store gutta sykler Tour de France, sykler norske barn Tour of Norway for kids. NAAF
er sponsor for arrangementet som turnerer 50 steder i landet fra 9. mai til 13. august.

Årets morsomste sykkelritt!
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Interspons

Interessen for sykkelsporten er
økende i Norge, og det gjelder også
barn og ungdom. Siden 2005 har
Norges Cykleforbund arrangert Tour of
Norway for kids, som er et turnerende
barnesykkelritt med lek og moro i
fokus. Det er gratis å delta, og alle barn
opp til og med 14 år kan være med.
Sponset av NAAF

I år har Norges Astma- og Allergiforbund valgt å delta på Tour-en som en
av sponsorene. På så mange som mulig
av de 50 stedene sykkelrittet arrangeres, vil NAAFs lokale representanter
være til stede og stå på stand og gi
informasjon.
– Det er viktig for oss å sette fokus
på at barn med astma også kan delta i
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idrett. Med noen små, enkle tilpasninger kan alle delta, både i dette sykkelrittet og på andre aktiviteter, forteller
seniorrådgiver Grethe Amdal i NAAF.

Finale i Oslo

Tour of Norway besøker 50 steder over
hele Norge, før det avsluttes med en
stor finale i Oslo 13. august. De lokale
rittene arrangeres i samarbeid med
lokale sykkelklubber, og det er ventet
at totalt 16.000 barn vil delta.
Det skal absolutt ikke være blodig
alvor og sekundstrider, men fokus på
lek og moro og en liten runde på sykkel. De minste kan sykle med støttehjul
eller på trehjulssykkel, mens de eldre
barna sykler en lengre runde rundt i
sentrum før de kommer til mål og mot-

tar velfortjent premie. TV 2 er også en
av samarbeidspartnerne. I pausene til
Tour de France-sendingene vil det bli
sendt innslag fra Tour of Norway, så
her er det store muligheter til å få se
seg selv på tv!
Har du et barn som har lyst til å være
med på Tour of Norway for Kids, kan du
gå inn på nettsiden www.tourkids.no.
Der finner du oversikt over hvilke byer
som har arrangement, samt at det er
mulig å melde seg på./
Prosjektet som muliggjør NAAFs
deltakelse i Tour of Norway for
Kids; ”På hjul med astma” er
støttet av ExtraStiftelsen.”
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Ad-Venture

Glutenfri
Brownie

Alle barnas favoritt!
For den perfekte glutenfrie festen.
Hos Fria baker vi vår poplulære Brownies med en fortreffelig
smak som hele familien setter pris på. Vi ønsker å inspirere deg
til mange fristende dessertvarianter for enhver fest. Våre produkter er både gluten- og melkefrie. Du finner dem i frysedisken i
dagligvare- og helsekostbutikker med bredt vareutvalg. Les mer om
produktene våre, tips og oppskrifter på: www.fria.se

info@fria.se • www.fria.se
FriaGlutenFree FriaGlutenFreeFood FriaGlutenFree

Importør:www.naaf.no
Alma Norge AS • www.alma.no
/ 29

Appen CheckContent gjør det enklere for allergikere å finne trygg mat i butikkhyllene. Last

14 merkepliktige allergener
........................................................................

Gluten, melk, egg, skalldyr, fisk, peanøtter, nøtter, soya, selleri, sennep,
sesam, sulfitter, lupin og bløtdyr. I
appen og på www.naaf.no finner du
mer info om allergenene.

Øystein ”Pølsa” Pettersen og gründer Olav Madland tester ut den nye appen Check Content.

Allergi-app gir trygg m
tekst og foto / Katharina Dale Håkonsen

– Appen er genial. Dette er et supert
verktøy for de som lager mat til allergikere, sier langrennsløper Øystein
”Pølsa” Pettersen som er støttespiller
til CheckContent.
I den ferske mobilapplikasjonen har
han opprettet en egen profil og huket
av på de allergenene han er allergisk
mot: egg, melk og nøtter. Det samme
kan du gjøre. Appen tar utgangspunkt i
14 merkepliktige allergener. I butikken
kan du skanne en matvare og straks
få svar om varen inneholder noe du
reagerer på.
– Dersom varen består av et allergen
du er allergisk mot, kommer det opp
alternative produkter som du kan velge
i stedet for, sier gründer Olav Madland
i CheckContent.
Madland fikk ideen for to år siden.
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Appen er en kombinasjon av behov og
kompetanse.
– Jeg har en datter med cøliaki og
laktoseintoleranse. Min svigermor har
også cøliaki. Jeg kjenner til alle utfordringer knyttet til dette, sier gründeren.
Med lang fartstid i IT-bransjen
har han nødvendig kompetanse om
strekkoder og varedeklarasjoner til
å komponere applikasjonen. Norges
Astma- og Allergiforbund (NAAF) og
Norsk Cøliakiforeningen har bidratt
med matfaglig kompetanse.
– Min datter har mange ganger vært i
selskap og ikke kunnet spise kaker. Det
er ikke vrang vilje, men i en hverdag
med tidsklemma har ikke folk sjans til å
tenke og undersøke om det de kjøper
eller tilbereder har ingredienser som

allergikere reagerer på. Appen er et fint
hjelpemiddel for kjapt å sjekke ut om
en matvare inneholder allergener, sier
gründeren.
Hver gang datteren skal på bursdag
eller overnatting ønsker Madland at hun
skal delta på lik linje med andre barn.
– Med appen kan jeg sende forslag til
produkter eller oppskrifter med ingredienser uten gluten, sier Madland.
Appen består av mange tusen matvarer med varedeklarasjoner. Impulskjøp
er enklere nå.
– Når jeg ønsker å kjøpe nye varer, må
jeg lese varedeklarasjonen om produktet
inneholder gluten eller ikke. Med appen
kan jeg lett skanne varen og få svar. Det
er mye raskere enn å lese bakpå pakken
på ti potetgullpakker.
Målgruppen til CheckContent er aller-

ene. Last den ned på din telefon og prøv selv.

Digit

.........

Helle Grøttum, NAAFs fagsjef
matallergi mener den nye appen gjør
hverdagen enklere for matallergikere.

g mat
gikere og de som kjøper og lager mat til
dem. Omtrent fem prosent av befolkningen har matallergi i Norge. Gründeren
har regnet seg fram til at fire forskjellige
personer handler for hver allergiker. Og
mobilen har vi alltid med oss. I følge TNS
Gallup bruker 60 prosent av det norske
folk smarttelefon.

Bli kjent

Blant potetgull, lomper og syltetøy
på den lokale Rema 1000 står Helle S.
Grøttum, fagsjef matallergi i NAAF. Hun
har samarbeidet med Olav Madland om
CheckContent og er veldig fornøyd med
appen.
– Det er viktig for meg å formidle til
medlemmene at de må bruke litt tid til
å bli kjent med appen. Begynn med å
skanne varer du har i kjøkkenskapet. Et-

terhvert vil du oppdage nye og nyttige
funksjoner, sier Grøttum.
Grøttum understreker at applikasjonen ikke er 100 prosent sikker.
– CheckContent er et hjelpemiddel
og ikke en fasit. Har du en allergi som
kan gi alvorlige reaksjoner, må du alltid
dobbeltsjekke med varedeklarasjonen.
Mobilapplikasjonen baserer seg på
strekkoder.
– Dersom en produsent endrer
ingrediensene i et produkt, er de ikke
pliktige til å endre strekkoden. Selv om
de fleste produsenter er samvittighetsfulle og koordinerer informasjon i varedeklarasjonen med strekkoden, kan det
være en divergens mellom strekkode
og innhold.
Helle S. Grøttum har arbeidet med
matallergi siden 1989. Hun kjenner

godt til fagområdet og vet at flere av
medlemmene ønsker at de tar med flere
allergener, for eksempel paprika. Men
det er lettere sagt enn gjort.
– Så lenge produsentene ikke er
pliktige til å deklarere når paprika utgjør
mindre enn to prosent av varens totalvekt, kan vi heller ikke ta paprika med. Vi
kan ikke bli bedre enn det produsentene
skriver på varen sin.
NAAF og gründeren ønsker tilbakemeldinger fra brukerne. Det er en funksjon
for å komme med innspill oppe i høyre
hjørne på appen.
– Gi oss beskjed om du finner feil. Vi
retter opp, og applikasjonen blir bedre,
sier fagsjefen.
Mobilapplikasjonen ble lansert i
februar og er tilgjengelig i App Store og
Google Play. Den koster 37 kroner. /
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For noen astmatikere kan frykten for astmaanfall
gjøre at de ikke trener. Men det burde de, for de
som er fysisk aktive er klart bedre rustet til å takle
utfordringene sykdommen gir.

Trening og
astma = sant
tekst / Morten Øverbye foto / Colourbox

Alle som har hatt et astmaanfall vet
hvor ubehagelig det kan være. For
noen blir det så skremmende at de gjør
alt de kan for ikke å oppleve det igjen.
Det kan være mange grunner til anfall.
Alt fra pollen til sterke lukter, stress,
infeksjoner og enkelte medikamenter
er faktorer som kan forårsake irritasjon
i luftveiene. For noen kan også treningen bli en plage.
– Fysisk aktivitet er en av flere
utløsende årsaker til at du blir tett ved
astma, sier seniorrådgiver Grethe
Amdal i Astma- og Allergiforbundet.
Astma er likevel ingen unnskyldning for trening, så lenge du tar dine
forholdsregler:
– De med anstrengelsesutløst astma
må medisinere seg i forkant med hurtigvirkende medisin, helst 15 minutter
før de setter i gang med trening, sier
Amdal.
God hjelp av medisiner

Kramper i muskulaturen rundt luftvei-

Komme i gang!
........................................................................

Fysisk aktivitet er positivt og en viktig
del av astmabehandlingen:
1. Velg aktiviteter du trives med.
2. Start forsiktig og sett deg realistiske
mål.
3. Sykle eller gå til skole, jobb og
butikk.
4. Gå trappa istedenfor å ta heis.
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ene, irritasjon eller betennelse
i slimhinnene, hevelser som gir
trange luftveier og slimopphopning
er noen av plagene når anfallene
oppstår.
– Du blir tett i brystet, føler
deg tungpustet og du kan også få
pipende pust, sier førsteamanuensis Trine Stensrud ved Seksjon for
Idrettsmedisinske fag ved Norges
idrettshøgskole.
– Det er veldig individuelt hvor
”raskt” astmaanfallet kommer.
Hos noen kan det komme ved lav
intensitet og så fort som etter 4-6
minutters trening. Dette er mest
vanlig hvis du ikke er optimalt
medisinert. Men hos de fleste må
det høy intensitet til før anfallet
oppstår. Hvis medisineringen i
forkant er god, får du vanligvis ikke
utløst noe pustebesvær i det hele
tatt, sier Stensrud.

Toppidrettsastma

Det er også slik at fysisk aktivitet
faktisk kan fremprovosere kroniske
luftveissykdommer. Idrettsutøvere
som driver med utholdenhetsidretter som for eksempel langrenn, skiskyting, sykling og svømming, samt
de som har trent mye og hardt over
lengre tid, kan utvikle overømfintlige luftveier og astma på sikt.
– Høy intensitet i til dels sterk
kulde og at du kommer raskt tilbake
i skisporet etter luftveisplager, gir
grobunn for astma. Nettopp derfor

Tren sammen med andre, da er det lettere å
komme over dørstokkmila. Og gjør det lystbetont!

!

”

Man kan bli både
verdensmester og
olympisk mester
med astma, men det er langt
fra målet til de aller fleste.”
Seniorrådgiver Grethe Amdal i NAAF

er det viktig å beskytte luftveiene med
en Jonasmaske, sier Amdal i NAAF.
Masken er en varmemaske som
gir beskyttelse mot kald og tørr luft.
Varmen fra luften som pustes ut lagres i
et metallfilter og det varmer opp luften
du puster inn. Filteret er festet under
et ribbestrikket område slik at luften
strømmer lettere gjennom.

– Alle bør trene

Rådene om hvor aktive astmatikere bør
eller kan være har endret seg gjennom
årenes løp.
– Først tidlig i 1970-årene forsto man
hvor viktig det var for personer med
astma å delta i fysisk aktivitet, ikke
bare å stå på sidelinjen mens andre
lekte og trente. All forskning viser at
personer med astma som driver regelmessig fysisk aktivitet, er bedre rustet
til å takle hverdagen og svingninger i
sykdomsperioder, sier Grethe Amdahl.
Det er førsteamanuensisen ved NIH
helt enig i.
– Alle bør trene, inkludert astmatikere. Treningen vil ikke kurrere
astmasykdommen eller føre til bedre
lungefunksjon. Den vil derimot bedre
kondisjonen slik at du kan trene på en
høyere intensitet før astmaanfallet
eventuelt utløses, sier Stensrud.
Hvordan treningen bør legges opp er
imidlertid ikke så lett å svare på.
– Her er det ingen fasitsvar, man bør
prøve seg frem og gjerne kombinere
intervall og langkjøring. Barns lek er
ofte intervallpreget og det er hva vi
tidligere anbefalte. Men vi ser også at
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Variert fysisk aktivitet er det beste for å
bevare en god helse. Både styrketrening og
utholdenhet er viktig.

mål. Man kan bli både verdensmester
og olympisk mester med astma, men
det er langt fra målet til de aller fleste.

Trening hjelper

med riktig medisinering kan en astmatiker drive med nesten all slags idrett,
sier Stensrud.

Søk hjelp

Grethe Amdal i NAAF er opptatt av at
astmaen ikke blir en hvilepute eller et
hinder for fysisk aktivitet.
– Astma er ingen unnskyldning for
ikke å drive med idrett. Du må absolutt
ikke sette bakkerekord hver gang, sier
hun.

Aktuelle treningsformer
........................................................................

Nedenfor er nevnt to viktige treningsformer for astmatikere for utvikling av
utholdenhet, forbedret blodtransport
og høyere surstoffopptak gjennom
bedre lungekapasitet.
Lang utholdenhetstrening – utvikler
muskulær utholdenhet
For eksempel rolig gange, løping,
sykling eller svømming. Individuell
tilpassing av mengde og treningsart.
Belastningstiden avgjøres etter
treningsart og målsetning.   
Intens intervalltrening /maks O2 –
utvikler større surstoffopptak og
lungekapasitet
For eksempel intervall på 15 sekunder
til 3 min i gange, løping, svømming og
sykling eller forskjellige typer ballspill.
Belastningstid: 20-40 minutter.
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– De med anstrengelsesproblemer
må vite at sykdommen ikke forsvinner
av seg selv og at anstrengelsesutløst
astma ikke behøver å spolere muligheten og gleden ved å drive ulike typer
idretter. De kan trene på hva som helst.
Men høyintensiv trening krever ekstra
lang oppvarming (30-40 min). Det aller
viktigste er å holde på med aktiviteter
som er lystbetonte.
For de som er redde for å gjøre noe
feil anbefaler Stensrud å få en grundig
legeundersøkelse.
– En spesialist med en belastningstest kan si noe om grad av anstrengelsesutløst astma, og legen vil sette i
gang optimal astmabehandling og innkalle til kontroll for å se om behandlingen har fungert. Dette er det viktigste
man gjør før du starter med trening/
fysisk aktivitet, sier hun.
Seniorrådgiver Amdal påpeker viktigheten ved å være riktig medisinert.
– Det vil si at du tar medisinen din
regelmessig og i riktig dose slik du har
blitt enig med din lege om. Individuell
tilpasset medisinering vil gjøre at du
har kontroll på din astma og du opplever færrest mulig astmasymptomer i
det daglige. God oppvarming er viktig
og jo hardere du skal trene, jo lengre
oppvarming kreves, sier hun.
Amdal tror også det er en god idé å
trene sammen med andre i en gruppe
og snakke med treneren på forhånd
om de tingene rundt astma som kan
oppleves problematisk.
– Start forsiktig og sett realistiske

Trening vil for alle kunne gjøre livet
som astmatiker enklere. For som allerede nevnt: Alle bør bedrive fysisk
aktivitet på en eller annen måte.
– Trening med bedring av kondisjon
kan føre til færre anfall da du kan trene
med høyere intensitet før anfallet inntreffer, sier Stensrud ved NIH.
Grethe Amdal sier at treningen også
gir økt toleranse for mer trening.
– Det vil si at du etter hvert klarer
mer, akkurat som for personer uten
astma. Målet er at de som har anstrengelsesutløst astma ikke skal få problemer under aktivitet gjennom riktig
medisinering, riktig oppvarming og at
de lærer kroppen sin å kjenne. /

Hvordan starte som nybegynner?
........................................................................
l
l

l
l

l
l

l

Start omgående, det blir verre hvis
du venter.
Sett opp en beskjeden målsetning
for den første måneden, og
gjennomfør planen. Du merker
raskt at mosjon gir overskudd,
trivsel og velvære.
Følg et treningsprogram som passer
for deg, søk hjelp om du trenger.
Bruk lang tid på å øke antall
treningsøkter og mengde så du
unngår overbelastning og skader.
Sett deg kortsiktige mål som du
justerer etter hvert.
Skader oppstår ofte på grunn av
overbelastning, spesielt på
elitenivå. Det samme skjer ofte med
yngre talenter som forserer
resultatutviklingen.
Starter du trening i voksen alder
bør du bruke lang tid på å øke
mengder og fart hvis du vil unngå
belastningsskader. Allsidig trening
anbefales og tilpass hvis du trener
med et spesielt mål for øye. Å
trene med andre på samme nivå
øker treningsnivået og trivselen.
(Kilde: Astma- og Allergiforbundet)

A

Et rom med kun 0,0005 %
forurensningspartikler i luften?
KenkoAir® Purifier har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter),
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
område på nesten 30 kvadratmeter.
Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, støv og støvmidd.
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
ren ionegenerering.
Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
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Jungelhåndboka 2013
Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen?
Jungelhåndboka 2013 er en oppdatert guide gjennom lover og rettigheter
innen velferdsretten. Jungehåndboka revideres hvert år slik at alle aktuelle
lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år.
Boka er delt inn i flere kapitler, og tar for seg:
• arbeidsliv
• trygdeytelser
• helse- og omsorgstjenesten
• tilgjengelighet og diskriminering
• skole og utdanning
• barneverntjenesten
• boligspørsmål
• offentlig saksbehandling
Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og er beregnet til bruk både ved
selvstudium og som kursmateriell. Den koster kr 325 pluss porto og kan bestilles
elektronisk på www.ffo.no/no/Rettighetssenteret/Jungelhandboka/Bestillingsskjema/

Halvparten av norske barnehager har ikke hatt tilsyn de tre siste årene. Regjeringen
melder nå at man ønsker å endre måten staten kontrollerer barnehagene på. Omsider
kommer regjeringen på banen og foreslår en endring NAAF har arbeidet for i mange år.

Endrer barnehagetilsyn
tekst / Bo Alexander Gleditsch foto / Colourbox

I dag er det kommunene

selv som skal føre tilsyn med
sine og de private selskapenes barnehager, men
regjeringen er ikke fornøyd
med kvaliteten på tilsynene
og endrer nå hele måten ordningen er organisert på.
– Nå flytter vi tilsynsordningen fra kommunene og
til fylkesmannen, sier Gunn
Karin Gjul (Ap), leder av
Familiekomiteen på Stortinget, til VG. – Det er fordi
vi ønsker å gi tilsynsmyndighetene en armlengdes
avstand fra den de skal føre
tilsyn med.   Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
henviser til stor utbygging av
barnehagesektoren de siste ti
årene og påpeker at regjeringen gjennom dette grepet
ønsker å styrke kvaliteten i
barnehagene. - Det er ganske
store forskjeller mellom bar36 / Astma Allergi 2 2013

nehagene, både i størrelse og
kvalitet, sier hun.

Viktig NAAF-seier

Men det å flytte tilsynsmyndigheten slik at det ikke
lenger er kommunen, som
er ansvarlig for barnehagen,
som skal kontrollere seg selv,
er selvsagt ingen ny tanke.
– En ekstern tilsynsordning
for skoler og barnehager er
noe NAAF har foreslått i en
årrekke, sier generalsekretær Trond Solvang. – Men vi
ønsker samtidig å poengtere
betydningen av at en slik
endring også må omfatte
skolene. Fylkesmannen må
tilføres midler, kompetanse
innen faget, samt gis hjemmel til å utferdige pålegg og
følge opp disse.
– Også er det viktig at man
evner å se inneklima som
en naturlig del av den store

sammenhengen. Først da
blir dette effektivt til barnas
beste, sier fagsjef Britt Ann
Høiskar.
– Astma- og Allergiforbundet besitter ledende kompetanse hva gjelder inneklima i
skoler og barnehager. Vi har
utarbeidet en rekke verktøy
og hjelpemidler for å kunne
jobbe konkret med disse
utfordringene, og vi er gjerne

med på laget! Også barneombud Anne Lindboe er fornøyd
med at regjeringen snur og
endrer tilsynsordningen. Hun
understreker også viktigheten av at fylkesmannen følger
opp resultatene tilsynene gir
og får makt og myndighet
til å tvinge kommunene til
å gjøre endringer der det er
nødvendig. /

frihet

trygt

lettelse
moderne

ferdig
helse

Vintage Colletion
fra Huntonit

Huntonits unike hvitkalket og
lasert overflate i tre farger leveres i
platetypene 8 bords Fas* og Huntonit 5
bord Fas* med trestrukturen Symfoni.

Huntonit 8 Fas
hvitkalket

Huntonit Symfoni
lasert Frappe

Huntonit Symfoni
lasert Cappuccino

Huntonit Symfoni
lasert Mocca

AZUR
NCS S 4040-B

PEPPER
NCS S 6502-Y (spesialresept)

Colour Collection
fra Huntonit

Huntonit Skygge** leveres
i 4 herlige kostemalte farger.
Panelene monteres perfekt sammen med
Huntonit Skygge hvit, og passer også flott
til de kostemalte Huntonit panelbordene.

OLIVE
NCS S 3040-G50Y

PURPLE
RAL 4001 (spesialresept)

Trefiberplatene leveres ferdig malte i str. 11 x 620x 2390mm
og 2740mm. Not og fjær for enkel og skjult montering!
*Fas; fuge mellom hvert bord.
**Skygge;
fuge mellom hvert bord.

sannsynligvis

verdens reneste

Se sortimentet hos nærmeste byggevareforhandler eller www.huntonit.no
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Om lag ti prosent av befolkningen lider av irritabel tarm-syndrom.
Dette er ikke en allergisk tilstand, men årsaken er fremdeles ukjent.

En av ti sliter med
dårlig mage
tekst / Sissel Fantoft foto / Colourbox

Irritabel tarm-syndrom (IBS) er
en tilstand som er svært plagsom for de
som rammes. IBS kan ikke avsløres ved
blodprøver, vevsprøver eller avføringsprøver, og kan derfor være en vanskelig
diagnose å stille.
– Samtidig er symptomene ofte veldig
typiske og man har nokså klare kriterier
for hvordan tilstanden skal defineres,
nemlig ifølge de såkalte Roma-kriteriene, forteller lege og forsker Jørgen
Valeur, som jobber ved Unger Vetlesens
institutt ved Lovisenberg Diakonale
Sykehus i Oslo.
Tilbakevendende magesmerter

Romakriteriene er et sett internasjonalt
aksepterte kriterier for å stille diagnosen IBS. De forutsetter
at; ”Pasienten skal være
plaget med tilbakevendende magesmerter eller
ubehag i mer enn seks
måneder. I tillegg skal
plagene ha vært tilstede
minst tre dager per måned i tre måneder. Samtidig må minst to
av følgende forhold være til stede:
– Plagene lindres i forbindelse med
avføring, og/eller
– Forandring i avføringsfrekvens ved
symptomdebut og/eller
– Forandringer i avføringens konsistens ved symptomdebut.”
IBS-symptomene faller hovedsakelig
inn under tre kategorier. Det første er
smerteproblematikk.
– Opplevelsen av å ha vondt i magen
regnes gjerne som et hovedkriterium
for å stille diagnosen IBS. Ofte klager

pasientene mer over en følelse av ubehag, mer enn tydelig smerte, fortsetter
Valeur.
Den andre kategorien er avføringsproblematikk.
– Uregelmessig avføring er typisk for
IBS. Den siste kategorien er gassproblematikk. Følelsen av oppblåsthet er vanlig, og ikke sjelden den største plagen.
Oppblåstheten tiltar typisk i løpet av
dagen, men forsvinner om natten, sier
Valeur.

Flest kvinner får IBS

Tidligere ble både cøliaki, magesår og
ulcerøs kolitt avskrevet som psykiske
Personer med IBS har ofte også tilleggs- sykdommer, men det er ingen som
plager andre steder enn mage-tarmhevder det i dag.
kanalen, som smerter i muskler og ledd
– Genetikk er også en faktor som spilog utmattelse.
ler inn her, vi arver også mors bakterieflora, og ikke bare
hennes gener, og vi
ser en opphopning av
Opplevelsen av å ha vondt i magen regnes
IBS hos enkelte famigjerne som et hovedkriterium for å stille
lier, sier Valeur.
diagnosen IBS.
Det er flest kvinner
som får IBS, uten at
man vet hvorfor.
– Årsaken til dette er ukjent, men det
– Det kan være mange forklaringer til
kan være uttrykk for en felles tilgrunndet, kanskje går kvinner oftere til lege,
liggende mekanisme som gir både
kanskje er de flinkere til å kjenne etter,
mageplager og symptomer fra andre
kanskje er det kjønnshormoner som
deler av kroppen. Det er helt naturlig at virker inn på fysiologien i mage-tarmmange tror man har en allergisk sykdom kanalen. I India er det faktisk flest menn
når man opplever at det er noe ved ma- som har IBS, fortsetter han.
ten man ikke tåler, eller blir syk av. Men
til forskjell fra allergi er IBS en godartet
Lavstatusdiagnose
tilstand, som ikke kan utløse symptoMageplagene knyttet til IBS kan starte
mer som potensielt kan være livstruallerede i barndommen, men debuterer
ende. Det kan likevel være en plagsom
typisk i ung voksen alder. IBS oppstår
tilstand, sier Valeur.
sjelden etter fylte 50 år.
Mange personer med IBS opplever at Hos noen begynner problemene etter
siden det er vanskelig å stille en diagen episode med infeksjon i mage-tarm-

Tilleggsplager

”
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nose ved hjelp av prøver, blir de avfeid
av legen med at det bare er stress.
– Det er dessverre noe som kan skje
når legene ikke finner andre årsaker, og
det kan oppleves frustrerende for både
pasienten og legen at man ikke kan
påvise noe sikkert galt. Samtidig kan det
jo virke betryggende for mange å få utelukket alvorlig sykdom (som kreft) ved
grundige undersøkelser, sier Valeur.

Irritabel tarm-syndrom er en diagnose som
er vanskelig å stille, den er svært plagsom for
den som lever med den og ikke sjelden feiloppfattes symptomene som allergi.

kanalen eller etter en antibiotikakur.
– Det er klart at det er en belastende
tilstand å rammes av, og kanskje særlig når
man er ung og i sin beste alder, det blir vanskelig å gå ut med venner, eller ta offentlig
transport, for eksempel, sier Valeur.
Dessverre fins det foreløpig ingen mirakelmedisin mot IBS heller.
– Innen medisinen har lidelser som dette
ganske lav status, og er ikke noe satsingsområde, men internasjonalt begynner det
nå å komme ganske mye forskning, og flere
ganske lovende medikamenter er på vei,
sier Jørgen Valeur. /

Reduser FODMAP
........................................................................

De siste årene har det kommet studier
av høy kvalitet som viser at mageplagene ved IBS kan lindres ved å redusere
inntaket av visse typer tungt fordøyelige
karbohydrater, kalt FODMAP. Reduksjon
av FODMAP-rike matvarer er anbefalt av
Helsedirektoratet.
Eksempler på matvarer med mye FODMAP: Epler, pærer, mango, vannmelon,
fruktjuice, asparges, brokkoli, bønner,
fennikel hvitløk, rug, hvete, melk, is,
yoghurt, bløte oster, sorbitol, xylitol,
honning.
Eksempler på matvarer med lite FODMAP: bananer, blåbær, druer, sitrusfrukter, bringebær, gulrot, selleri, grønne
salater, oliven poteter, ris, havre, mais,
spelt, laktosefri melk, ris- og soyamelk,
harde oster, sorbet, sukker, glukose,
sirup.
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I AstmaAllergi nr.1 2013 står en artikkel
jeg undrer litt over hensikten med.

Skuffet over NAAF
Artikkelen retter et kritisk søkelys mot pasienter som egenhendig prøver å kurere slikt som mageproblemer, ubehag i
munnhule og svelg, og kløe, ved å stille allergidiagnoser på
seg selv, og deretter utelate matvarer fra kosten. Ordlyden i
artikkelen fremstiller det som om disse pasientene leser om
trender innen mat og helse, og derved bestemmer seg for
at de er allergiske mot gluten, melk og enkelte typer frukt
og grønt. Det fremstilles som problematisk at de velger å
holde et kosthold uten enten gluten, melk eller for eksempel
jordbær.
På NAAFs egen nettside står det i artikkelen «Fakta om
overfølsomhet»:
«Nesten alle som plages av allergi eller overfølsomhet
har møtt på sårende mangel på forståelse og problemer på
grunn av mangelfull kunnskap både hos helsepersonell og
blant folk flest…
…..Psykologiske faktorer er til stede ved alle typer sykdom. Forskning på matallergi og matintoleranse ved Haukeland sykehus tyder imidlertid på at psykologiske faktorer
kan være mindre viktige for årsakene til sykdom enn man
tidligere har antatt.»
Øverbye presenterer en liten oppsummering om merkelige myter som kan være grobunn for misforståelser i den
gemene hop. Jeg siterer fra artikkelen:
«For har du hørt om han som skryter av at hunden
hans er allergifri? –Det er ingen studier som viser at enkelte raser er mer eller mindre allergifremkallende.»
Jeg blir nysgjerrig på om det faktisk er gjort studier på
dette, og hvor man i så fall kan finne disse?
I artikkelens faktaboks opplyses det om hvordan man
kan få stilt en allergidiagnose. Jeg siterer et lite utsnitt også
herfra:
«Ingen allergitest er 100 % pålitelig. Det er fullt mulig å ha
allergi uten at allergitestene slår ut eller visa versa. Derfor er
sykehistorien aller viktigst i kartlegging av allergi.»
Forfatteren latterliggjør mennesker som har en udiagnostisert overfølsomhet, og selv velger å ta grep for å unngå
symptomene denne overfølsomheten gir dem, mens NAAFs
nettside forteller om hvor sårende og vanskelig det er for
pasienter å møte nettopp slike reaksjoner fra omgivelsene,
spesielt fra helsevesenet, og at overfølsomheter er vanskelige å påvise ved tester.
En artikkel som sto i Tidsskrift for den norske legeforening,
nr. 5 -6. mars 2012, «Glutenintoleranse uten cøliaki», av dr
Jørgen Valeur viser at glutenintoleranse uten cøliaki slett ikke
er uvanlig.
Jeg kjenner at jeg blir litt provosert av den holdningen som
kommer fram i Øverbyes artikkel, både på egne og andres
vegne. Er det virkelig så farlig om folk velger laktosefrie produkter, og/eller glutenfrie alternativer? Man kan jo nesten
40 / Astma Allergi 2 2013
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undre på om dere er betalt av Norges Bondelag for å bøte på
et sviktende salg av melkeprodukter og hvetemel?
Hele saken fremstår for meg som selvmotsigende. På den
ene siden maner den folk til ikke å utelukke matvarer fra
kosten med mindre det er dokumentert at de reagerer allergisk på matvaren. På den andre siden forteller den at ingen
allergitest er 100 % sikker, og at sykehistorien derfor danner
det viktigste grunnlaget for diagnosen.
Avslutningsvis vil jeg bare tilføye at jeg ikke bare har diagnosen laktoseintoleranse, men i tillegg også «egendiagnostisert» glutenintolerant, OG en av mange lykkelige puddeleiere
i dette landet som har valgt puddel som sin hunderase på
grunn av allergi.
Jeg er skuffet over dere som pasientorganisasjon. Dere
utviser gjennom denne artikkelen en manglende forståelse
for store deler av deres medlemsgruppe som jeg ikke synes
dere kan være bekjent med. En slik ovenfra-og-ned holdning
til hvordan folk selv opplever sin helse, er med på å skape
avstand mellom dere som organisasjon, og medlemmene
deres.
Med vennlig hilsen Liss-Mari Slettli

Midt-Troms AAF i gang igjen

Storlaget i Midt-Troms har
vært uten styre de siste årene. Under årsmøte 25.2.13
ble det valgt nytt styre; leder
Svein Myrlund, nestleder
Maja K. Utmo, styremedlemmer Anette Eide og Stian
Pettersen. Som varamedlemmer ble Mildrid Pedersen og
Siv Evy Jensen valgt.
Dagen etter årsmøte var
det stand på Domus-senteret
i Bardufoss. Representanter
fra styret og regionssekretær
Anne-Kari Isaksen delte ut
brosjyrer, vareprøver og ga
gode råd til de med astma-

og allergisykdommer. På
bildet ser vi Svein Myrlund
og Maja K. Utmo.
Styret tar imot innspill
fra medlemmene om hva
foreningene skal jobbe med.
For å nå medlemmene med
informasjon om møter og
aktiviteter, ber de medlemmene melde inn e-post
adressen sin på «min side»
på ww.naaf.no. Foreningen
omfatter medlemmer i kommunene Bardu, Målselv, Lenvik, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy,
Lavangen, Tranøy, Torsken
og Berg.

Sogn og Fjordane over Dørstokkmila
Vi i Sogn og Sunnfjord Astma
og Allergiforening har gjennom ExtraStiftelsen Helse og
Rehabilitering fått en unik
sjanse til å tilby unge voksne
i Sogn og Fjordane tilbud
om deltakelse i prosjektet
”Dørstokkmila”.
I den senere tid har vi
fått vite at det er en sammenheng mellom det å ha
astma som barn, og kols som
voksen. For oss er det svært
viktig å kunne forebygge
slik at en unngår alvorlige
problemer.
Vi ønsker å få unge voksne
ut på tur. Vårt mål er å skape
en holdningsendring fra «nei,
jeg kan ikke» til ”jo, jeg kan”.
Målet vårt er at hver enkelt
etter deltakelse i dette prosjektet skal ta grep om egen
helse. Deltakerne vil få kunnskap om sammenhengen
mellom helse, fysisk aktivitet
og kosthold.
Vi inviterer til kurs helgene

27. – 28. april og 9. – 10.
november. Her får du mulighet til å treffe mennesker
som kanskje har samme
utfordringer som deg selv, og
sammen kan dere legge en
plan for et videre aktivt liv.
Du vil bli fulgt opp på telefon
og/eller på Facebook gjennom hele året.
En av kursholderne blir
Elisabeth Bjørheim Salte.
Hun var et av de barna som
aldri hadde gym på skolen,
og som hadde vansker med
å komme over ”dørstokken”.
På tross av dette har hun
trent seg opp, og ved flere
anledninger deltatt i maratonløp.
Har du lyst til å utfordre
deg selv? Meld deg på!
Egenandel er satt til kr
1000, da er hotell og aktiviteter inkludert. Kontaktperson: Merete Grimestad
Birkeland tlf; 416 19 583

Ny havredrikk fra ICA
Matkjeden ICA har lansert en ny
havredrikk som er egnet for de
som er laktoseintolerante eller
melkeallergikere. Frifor Havredrikk
er laget på havre, beriket med
kalsium og vitaminer og inneholder kun 1,5 prosent fett, altså
omtrent det samme som lettmelk. Den kan brukes både til
drikke og i matlaging.

Skolebesøk
i Østfold
NAAF region Østfold har vært
på besøk ved Borg videregående
skole, helsefaglinja, Der fikk 50
flotte elever og lærere innføring
om astma, kols, pollenallergi, FRI
programmet og NAAFs anbefalte
produkter.
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Et rom med kun 0,0005
%99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0
som fjerner
Ønsker duområde
mer informasjon
du ta kontakt med Nikken på 0044 190
på nesten 30kan
forurensningspartikler
i luften?kvadratmeter.
Et rom m
eller NORsupport@nikken.co.uk.

forurens

Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, stø
KenkoAir Purifier har et banebrytende ULPA-filter
(ultra-low
particulate
air filter),en avslappende atmosfære ved å av
KenkoAir
Purifier
skaper i tillegg
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned
i en størrelse
0,12 mikroner
i et
KenkoAir ®som
Purifier
negative
ioner,på
gjennom
en revolusjonerende
ozonfri prosess
k
som fjerner 99,999
område på nesten 30 kvadratmeter.
ren ionegenerering.
område på nesten
®

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
Filteret er testet og
Ønsker
dufibrer,
mer informasjon
kan du ta kontakt med Nikken
på 0044 1
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk,
skadelige
støv og støvmidd.
som pollen, mugg,
KenkoAir Purifier s
eller
NORsupport@nikken.co.uk.
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende
atmosfære
ved å avgi naturlige
negative ioner, gje
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
ren ionegenerering
ren ionegenerering.

SUKSESSEN
FORTSETTER

Et rom med kun 0,0005 %
forurensningspartikler i luften?

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

l UNIKT STØVOPPTAK

Ønsker du mer info
eller NORsupport@

Ønsker du mer informasjon kan du ta
kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

-

l UNIK FILTRERING
-

l LAV VEKT
l LANG LEVETID

-

-

HØIE VEVD NATURKREPP

l SE DEN!

• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen,
og ikke fremstilt kjemisk
• Høie vevd krepp i farge hvit og ubleket
er anbefalt av NAAF
• Kjennes sval om sommeren og
varm om vinteren.

l PRØV DEN!

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbun

l OPPLEV FOR-

SKJELLEN HJEMME!
Postboks 2219
3255 Larvik

Telefon: 331 35 777
Anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund.
www.vorwerk.no

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Høie Krepp for sunn søvn i et friskt sovemiljø!

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

www.hoie.no

Postboks 2219
3255 Larvik

Postboks 2219
3255 Larvik

Telefon:
331 35 777
Postboks 2219

3255
Larvik
www.vorwerk.no
Postboks 2219
3255 Larvik

Telefon: 331 35 777

Telefon: 331 35 777

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.no
www.nikken.eu
www.vorwerk.no

www.vorwerk.no

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

Helsevennlige, biologisk nedbrytbare
hansker av bambus-fiber.
Distribueres av Apotek 1, Norengros
og Maksegruppen.

ASKO tilbyr Norges
eneste vaskemaskin
anbefalt av Norges Astmaog Allergiforbund (NAAF)
www.asko.org

Hudvask på kroppens egne vilkår
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www.nikken.e

www.nikken

sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

Enkelt å bake

fantastisk å smake

En god glutenfri

Orgran

bakst med

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

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

Importør: Alma Norge AS – www.alma.no

Finnes på apotek
www.aconordic.com

NY

HE

T!

MATGLEDE!

Godt
og

Godt
og

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.

Trygt og skånsomt for
sensitiv hodebunn
10 rene basisprodukter
av høy kvalitet
Utviklet i tett samarbeid
med det finske
astma og allergiforbundet
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no
For mange er melkefritt
Selges kun hos frisøren
livsviktig, mens andre velger
det for å føle seg bedre.
Stadig flere velger det fordi
de helt enkelt synes
det er godt!

melke-

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

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

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.
Velkommen til en allergivennlig handel!

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.

Mer info på
www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00
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Trond Solvang har bare noen ukers fartstid bak seg som generalsekretær
i Astma- og Allergiforbundet og flust av store utfordringer foran seg. En av
disse er kanskje noe mer spennende enn han strengt tatt ville ønsket seg,
nemlig forbundets svake økonomi.

Økonomisk snuoperasjon
av Tonje Waaktaar Gamst   

Lang fartstid og rikelig med
erfaring fra frivillig virksomhet
kommer godt med når NAAFs nye
generalsekretær nå tar fatt på
arbeid i forbundets sekretariat.
– De som tror det finne et
evigvarende liv på den grønne
gren innen frivillig virksomhet,
må nok ha et kurs i virkelighetsorientering, sier Solvang.
– Når man driver et omfattende arbeid i grenselandet mellom
børs og katedral og samtidig er helt
avhengig av frivillige gaver og usikker
støtte hele tiden, vil det fra tid til annen komme økonomiske utfordringer,
understreker han. – Den økonomiske
situasjonen Astma- og Allergiforbundet
befinner seg i akkurat nå, er vesentlig mer enn kun en liten dupp. Den er
svært utfordrende, men alle i ledelsen
har stor tro på at de grepene som nå
tas, skal bringe forbundet inn på trygg
grunn.
– Hva er egentlig økonomistatus i
Astma- og Allergiforbundet nå?
– Forbundet har hatt underskudd
i driften de siste årene, noe som har
spist opp egenkapitalen. Det betyr at vi
har en anstrengt økonomi og må være
forsiktige med kostnadene fremover.
– Hva bør gjøres fremover?
– Jeg kan love enhver at forbundet
nå har en særdeles forsiktig pengebruk.
Alle kostnader som har vært mulig å redusere eller fjerne er blitt nettopp det.
De ansatte har de senere år arbeidet
målrettet og godt med å skape inntekter på de råd og den veiledning forbundet tilbyr overfor bedrifter, kommuner
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og andre. Disse tjenestene har i dag blitt
en viktig inntektskilde for NAAF, sier
Solvang og fortsetter:
– Det som vi håper kan ta seg opp, er
rekrutteringen av flere medlemmer og
mennesker som ser viktigheten av det
arbeidet vi gjør og som vil støtte det
økonomisk. Vi håper derfor at mange
kan tenke seg å bli med på en giverordning som vil bety mye for astma- og
allergisaken.
– Det er landsmøte i inneværende år,
vil dette bli preget av den økonomiske
utfordringen?
– Ja, og det har det allerede blitt.
Landsmøtet var opprinnelig planlagt
å være i Trøndelag og vare i tre dager.
Nå er det flyttet til Gardermoen og skal
vare kun to dager. På denne måten har
vi allerede spart mye penger, forteller
Solvang.
– Forøvrig skal det velges mange, nye
frivillige til viktige verv så vi håper naturligvis at valgkomiteen klarer å finne
frem til godt kvalifiserte personer som
kan være med å bygge forbundet opp
de kommende årene, avslutter generalsekretæren. Han er optimist og har ikke
mistet sitt gode humør de økonomiske
basketak til tross. &

Nyansatt generalsekretær Trond Solvang
fastslår at den økonomiske situasjonen Astmaog Allergiforbundet befinner seg i er utfordrende, men han er likevel sikker på at grepene
som tas nå vil bringe forbundet inn
på trygg grunn. Foto: Tore Fjeld/NAAF

Foto: Jørn Ertsaas

Forbruket av astmalegemidler i Telemark er registrert som høyt og over landsgjennomsnittet. Nå skal forekomsten av luftveisplager og astma blant voksne i Telemark
kartlegges for første gang.

Staben ved arbeidsmedisinsk avdeling er klare for å studere astma og luftveisplager blant arbeidsføre telemarkinger. Her skal alle forhold kartlegges. Fra venstre: Inger E. Løland, Martin Veel Svendsen, Regine Abrahamsen, Oscar Espeland, Anne Kristin M. Fell og Jakob Sebastian Fell.

Telemarkinger under lupen
tekst / Nina Brun Foto / Jørn Ertsaas

Et skjema blir i disse dager distribuert til et tilfeldig utvalg på 50 000
telemarkinger i alderen 16 til 50 år. Her
skal de svare på spørsmål om luftveisplager og astmasymptom knyttet til
arbeids- og boligsituasjonen. Seksjon for
arbeidsmedisin ved Sykehuset Telemark
i samarbeid med lungeavdelingen ved
Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
står bak undersøkelsen.
Arbeidsrelatert astma

– Utgangspunktet for studien har vært
vår kunnskap om at pasienter med
arbeidsrelatert astma oftere søker medisinsk hjelp og forteller om lavere livskvalitet sammenliknet med andre grupper
astmasyke. Vi vet også at forbruket av
medikamenter for behandling av lungesykdom i Telemark ligger over landsgjennomsnittet. Derfor ønsker vi nå å
gå bredt ut med å kartlegge alle mulige
eksponeringsfaktorer og se nærmere på
årsakssammenhenger, både i og utenfor
arbeid. Luftveisplager og astma blant
voksne i Telemark er dessuten aldri
kartlagt tidligere, forteller prosjektleder
Anne Kristin Møller Fell ved arbeidsme-

disinsk seksjon, Sykehuset Telemark.
Undersøkelsen skal foruten arbeidsrelatert eksponering også kartlegge boligforhold og tilleggsfaktorer som kosthold
og fysisk aktivitet, røyke- og snusevaner
og om deltakerne har andre sykdommer
og plager enn astma og luftveissymptomer. Telemarkingene får blant annet
spørsmål om de har vært utsatt for ulike
støvkilder eller kjemikalieprodukter i
arbeidet, om de opplever symptomer
fra luftveiene og nesetetthet, hvorvidt
plagene oppleves som mindre utenfor
arbeidet og om de har opplevd fukt i sin
egen bolig eller om soveromsvindu ligger nært trafikkerte gater.
– Det gjelder å få kartlagt hele bildet,
også ved å inkludere de som aldri tidligere har fått en diagnose, men like fullt
opplever plager og har fravær på arbeid
på grunn av luftveissymptomer. Vi er
både interessert i om det foreligger en
astma fra tidligere, som forverrer seg
ved eksponering i arbeidssituasjonen,
og om det er faktorer på arbeidsplassen
som er årsak til astma eller luftveissymptomer. Men kanskje er det også
helt andre faktorer som kan tenke seg

å forverre sykdomsbildet. Årsakene er
ofte sammensatte, forklarer Fell.

Skal følges over tid

Første del av undersøkelsen på nærmere
50 spørsmål er nå klar og når i disse
dager 1/3 av alle telemarkinger. Studiens første del er finansiert av Sykehuset
Telemark, men prosjektet legger opp
til oppfølgingsstudier gjennom ekstern
finansiering. Flere søknader om forskningsmidler ligger allerede inne.
–Når vi skal finne ut hvilke faktorer
som påvirker luftveiene og gir luftveissymptomer, er det viktig å se på mønstre
over tid ved å følge de samme personene over flere år. understreker Fell.
Studien skal derfor være en prospektiv
kohortstudie der planene er å sende ut
oppfølgende spørreskjema i 2016, 2023
og 2033.
I tillegg vil personer med legediagnostisert astma og en kontrollgruppe senere
bli invitert til å delta i en oppfølgende
case control-studie.
Mer informasjon om studien kan du
finne på nettsiden www.sthf.no/astma /
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Lofoten
Sparebank

Malermestrene
Indre Østland AS

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 15 19

Sweco Norge AS

Kiwi Vik

3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Vik Senter
3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Johan R. Sunde AS
- SPAR

Apotek 1 Stord

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

Mithra AS

Centrum Bil DA

3692 SAULAND
Tlf. 35 02 32 33

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Renholds
Ekpressen AS
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 75 55

Autostil
Verksted AS
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

1401 SKI
Tlf. 06 491

Tlf. 78 99 59 00

Midtre Gauldal
ASVO AS
7290 STØREN
Tlf. 72 40 30 00

ANONYM
STØTTE

9218 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 99

Tlf. 33 04 81 30

9750 HONNINGSVÅG 2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44
Tlf. 78 47 10 00

St Elisabeth
Hotell og Helsehus
9007 TROMSØ
Tlf. 77 75 62 00

Flanderborg
Rammer og Kunst

Vestsink AS

7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Boots Apotek
Kvaløysletta
9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

3711 SKIEN
Tlf. 35 50 06 80

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Frisørhjørnet
Eva og Tordis

Ramlo
Sandtak AS

Inter Revisjon
Gjøvik AS

Neglspretten
Fotterapi

2843 EINA
Tlf. 61 19 00 10

7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Titt-Inn Brio Leker

Trimakk ANS

1400 SKI
Tlf. 64 85 77 77

3271 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77

Røn VVS AS

Rema 1000
Nordreisa

Ekra Gartneri og
Kongsbakken
Hagesenter AS videregående skole
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

9008 TROMSØ
Tlf. 77 64 73 00

Villa Skaar AS
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

Kjeller
Tlf. 66 93 65 00

2960 RØN
Tlf. 61 34 44 15

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 48 68

Bodø
KLH Farge AS
videregående skole
9800 VADSØ
8041 BODØ
Tlf. 76 65 15 00

Tom L. Hansen Klippotequet L
Byggmester Farmandstredet

0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

Go Helse
Kirkenes

4001 STAVANGER
Tlf. 51 85 87 00

9915 KIRKENES
Tlf. 78 99 00 99

Hitra
videregående skole

Lyngen Rør

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Eidebakken
9069 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 02 53

Bilxtra Askim

Fabelaktiv

1811 ASKIM
Tlf. 69 88 84 00

2317 HAMAR
Tlf. 62 53 58 00

Rana
Gruber AS
8622 MO I RANA
Tlf. 75 13 73 00

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

JIB Service AS

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Tlf. 62 88 28 40

1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22

Statens Kartverk
Sjøkartverket

YIT Building Systems AS

1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

Kjell Arne
Schjørn AS

Kongsvinger

6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Jahr
Bilservice A/S

Langestrand
Fysioterapi

3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Jørn’s Bil og
Brems AS
0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50

Apotek 1
Honningsvåg
9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 30 22

6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Rørlegger
G-Sport
Rica Arctic Hotel Honningsvåg AS Trygve Myrer AS
9900 KIRKENES

Visnes Kalk og Stensrud Musikk
Marmorbrudd AS
3193 HORTEN
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Trøndelag AS

3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Tlf. 78 95 34 34

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 70 00

Melløsparken
Sykehjem
1532 MOSS
Tlf. 69 24 18 80

Det Nasjonale
Aldershjem for
Sjømenn
3290 STAVERN

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

8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

Klokkergården
Kollektivet
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 35 77

Furulund
Kro og Motell AS
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

3160 STOKKE
Tlf. 33 36 38 00

Rælingen
videregående skole

Coop Dønna

2008 FJERDINGBY
Tlf. 63 83 53 00

Finnmark
Entreprenør AS
9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

Plate- og
sveiseverksted

Gunnar Hippe A/S
Tlf. 62 35 98 50

Steglet Auto
3615 KONGSBERG
Tlf. 32 72 50 40

Sortland
8400 SORTLAND
Tlf. 76 10 97 10

Krisesenteret i Follo IKS
Incestsenteret i Follo IKS
3004 DRAMMEN - Tlf. 32 26 90 00

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Åpent hele døgnet hele året

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as
3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Sommerfeldtsgt 74/76, 9009 TROMSØ
Tlf. 77 79 31 00

Nøtterøy Familiecamping
Fjærholmen AS
3163 NØTTERØY
Tlf. 33 38 51 43

Tlf. 51 78 96 00

Universitetssykehuset i Stavanger
Psykiatrisk Divisjon
4068 STAVANGER - Tlf. 0 51 51
Novikveien 47
8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 65 33 00
www.sandnessjoen.vgs.no

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14
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4639KRISTIANSANDS
Tlf. 38 19 20 00

Luktfritt myggmiddel

Fraråder risdrikk til små barn

Er du ofte plaget av mygg, men også ømfintlig for parfyme og andre sterke dufter?
Produsenten Aco Nordic lanserer nå Etono
myggmiddel, som er skånsomt både mot
mennesker og meny, men som holder
myggen unna. Myggmiddelet skal ifølge
produsenten beskytte mot mygg og knott
i seks timer og mot flått i to timer. Den
aktive substanden i Etono er IR3535, og
middelet lukter i praksis ingenting.

Mattilsynet går nå ut og
fraråder mot å gi risdrikker til barn under seks år.
Grunnen til dette er at
det er en risiko for at barn
som drikker risdrikk hver
dag i mange år kan få i
seg for mye arsen. Dette

er et tungmetall. NAAFs
fagsjef matallergi Helle
Grøttum sier at NAAFs
råd til barn med melkeallergi er å kjøpe en fullverdig melkeerstatning fra
apotek.

Foto: Produsenten

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.

avd. Larvik
Nansetgata 65, 3269 LARVIK
Tlf. 33 11 35 10

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO
e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

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

... for et bedre inneklima
Gildeskål
kommune

Meråker
kommune

gildeskal.kommune.no meraker.kommune.no

Alstahaug
kommune
alstahaug.kommune.no

Målselv
kommune

Aure
kommune

vennesla.kommune.no

aure.kommune.no

Nesset kommune
Kvam Herad
kvam.no

Vefsn
kommune

Gaular
kommune
gaular.kommune.no

Siljan
kommune
siljan.kommune.no

Vennesla
kommune

gjovik.kommune.no

Karmøy
kommune
strand.kommune.no

Enebakk
kommune

malselv.kommune.no enebakk.kommune.no

karmoy.kommune.no

Time
kommune
time.kommune.no

vefsn.kommune.no

oppegard.kommune.no

Lyngen
kommune

Nesna
kommune

lyngen.kommune.no

nesna.kommune.no

nesset.kommune.no

Tromsø kommune
Forebyggende helsetjenester
tromso.kommune.no

Levanger
kommune
Psykisk helse og oppfølgingsteneste
levanger.kommune.no

Karmøy
kommune

Hemnes
kommune
hemne.kommune.no

avd for Helse og Forebyggende

ostre-toten.kommune.no

Oppvekst- og kulturetaten
karmoy.kommune.no

Hitra
kommune
elverum.kommune.no

Herøy
kommune

ardal.kommune.no
asker.kommune.no

larvik.kommune.no

heroy.kommune.no

Helse og Rehabilitering
hitra.kommune.no

Vinje
kommune
Økonomi, Plan og Utvikling
vinje.kommune.no
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der!

Navn: Erik Borg Finnebraaten
Bosted: Moss

Hvorfor er du medlem av NAAF?
Av flere grunner, men først og fremst fordi både min
sønn og jeg har henholdsvis astma og allergi og ved
å være medlemmer får vi kunnskapen som gjør oss
i stand til å legge ting til rette slik at vi har minst
mulig plager.

H
b
V
S
V
D
w
2

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig
avdamping

R
E
I
M
E
R
P
E
V
R
VE
VERDENS MEST

Hva leser du med størst interesse i bladet?
Jeg synes det er spennende å lese forskningsnytt for
å tilegne meg mer kunnskap som jeg kan få bruk
for både personlig, men også som en representant
for NAAF.
Har du en hjertesak knyttet til
astma-og allergisykdommer?
At det skal bli så godt inneklimamiljø som mulig på
skoler, arbeidsplasser og institusjoner. Jeg jobber
selv som lærer og vet at et godt innemiljø gir et
godt læringsutbytte for mine elever.

V

HELSEVENNLIGE
MALING.
– trygg fra første strøk

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år?
Å fortsette å være den seriøse aktøren som medlemmer og medier kan bruke for å få best mulig kunnskap
om den diagnosen mange har.

V

*

Kunne du tenke deg å bruke en time av din
tid på NAAF?
Jeg bruker mange timer i året som styremedlem både
på lokalt nivå i Moss og omegn Astma- og Allergiforening og på regionalt nivå i region Østfold.
Jeg driver ellers med informasjonsarbeid med de
som jeg har rundt meg.
Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt engasjement på?
Med så mange som har astma og/eller allergi, er det
skremmende at ikke flere vet mer om det og de mulighetene de har ved å få lagt ting til rette rundt seg for
å få et enklere og bedre kvalitet på livet sitt enn det
mange har i dag. Informasjon er viktig!
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Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Verv et
medlem!

STERISOL®
SENSITIVE SYSTEM

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!
Vi har mange medlemsfordeler og fine vervepremier!
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.

VERV

1

MEDLEM

Middtrekk til pute
(50 x 70 cm)
Smoothie-maskin med
2 reisekrus og tilhørende lokk

Jonas sport, blå
Pakke med to multifunksjonelle hodeplagg
og to nøkkelringer med
handlemynt

Norsk visesang
i 50 år (trippel CD)

VERV

3

Princess
Gull dunpute
fra Nordicform

VERV

5

MEDLEMMER

Sterisol sensitiv hudpleie.
Pakke med åtte populære
produkter

MEDLEMMER

Rosendahl Grand Cru
termokanne + to krus
Apple iPod Nano
(modell og farge
kan variere)

Tre
kokkekniver i
høy
kvalitet

√
√
√
√
√
√

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.

Ekte batteridrevne
stearinlys, tre stk i
ulike størrelser

Le
verve s om
legg in premier og
n
på ww din verving
w.na
medle af.no/
m

Produktene kan kjøpes i
Astma- og Allergiforbundets nettbutikk

www.naaf.no
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www.puls-norge.no

Finland har gjennom sitt tiårige allergiprogram satt seg som mål å
redusere symptomene hos allergipasienter, stoppe eller lette anfall
ved hjelp av selvbehandling, samt å øke den immunologiske
toleransen ved hjelp av praktiske råd.

Finsk suksess med
allergiprogram
tekst / Sissel Fantoft foto / Colourbox

Det finske allergiprogrammet varer

fra 2008 og til 2018, og bygger på erfaringene fra et tilsvarende astmaprogram
som ble gjennomført i Finland mellom
1994 og 2004.
– Da vi begynte å jobbe med det
nasjonale astmaprogrammet i begynnelsen av 1990-årene fantes
det ingen internasjonale retningslinjer. Astma øker kraftig i hele den vestlige verden, og ville åpenbart bli et stort,
offentlig helseproblem også i Finland,
derfor ønsket regjeringen å se hva som
kunne gjøres, forteller professor Erkka
Valovirta ved Avdeling for Lungesykdom
og Klinisk Allergologi ved Terveystalo
sykehus, Universitetet i Turku i Finland.

Forbløffende resultater

Og resultatene fra astmaprogrammet
var forbløffende.
– Vi har gjort oss noen veldig gode erfaringer. Selv om forekomsten av astma
fortsatt øker, så har vi lavest dødelighet
av astma i hele verden, og antall innleggelser er redusert. Det viktigste vi gjorde var å implementere et verktøy for
selvbehandling. Svært mange pasienter
bruker medisinen feil, for eksempel. Og
med god og riktig veiledning for hvordan
sykdommen kan takles, er det mange
som klarer seg selv, fortsetter han.

2 landskilpadder selges

lisere ressurser som kan behandle og
forebygge astma- og allergianfall og redusere kostnadene knyttet til allergiske
sykdommer, forteller Valovirta, som nå
jobber med femårsrapporten.
– Vi må innse at det tar tid å gjennomføre et slikt offentlig helseprogram, det
vil nok ta 10-20 år før vi virkelig kan se
resultater av det forebyggende arbeidet. Men allerede nå ser vi en effekt i
Også i allergiprogrammet er selvbeforhold til pasientenes velvære. Riktig
handling et viktig moment.
behandling øker arbeidskapasiteten og
– Allergi er et offentlig helseproblem i livskvaliteten, sier han.
hele Vest-Europa. Vårt mål er å reduEt av hovedpoengene i programmet
sere byrden allergi utgjør både på et
er å øke toleransen overfor allergener,
individuelt og et samfunnsmessig nivå.
istedenfor å unngå dem.
Hovedmålene er å hindre utviklingen av
– Denne nye tilnærmingen til allergi
allergiske symptomer, øke toleransen av er helt nødvendig. Pasienter bør unngå
allergener, bedre diagnostikk-kvaliteten, allergener bare når symptomene er
redusere arbeidsrelaterte allergier, loka- plagsomme – ved milde symptomer er
det bedre å være i kontakt med allergenene. Ved å unngå dem vil symptomene
bare vende tilbake igjen, sier Valovirta.

To landskilpadder, friske, raske, selskapelige og morsomme (!) selges –
sammen eller hver for seg til et hjem hvor de får det godt! Den ene er en
gresk landskilpadde, den andre en russisk steppeskilpadde. De er ca 5 år
gamle og 15-20 cm lange. Begge er lovlig innført til Norge.
Tlf. 93 00 22 00

50 / Astma Allergi 2 2013

Resultater om 10-20 år

Nedgang i allergidietter

Et av resultatene programmet allerede
kan vise til, er en nedgang i allergidietter med hele 50 prosent. Slike dietter
er nødvendige for de med alvorlige allergier, men det er mange som ikke nødvendigvis trenger dem, sier Valovirta.

I finske skoler er nedgangen i antall
diettlunsjer på hele 40 prosent i enkelte
områder.
– Det betyr at ressursene som ble
brukt til å lage diettmaten isteden kan
brukes på dem som virkelig trenger
det, sier Valovirta, som understreker at
også symptomer som av helsevesenet
karakteriseres som milde, selvsagt er
plagsomme for dem som lider av dem.
– Det handler om at hver enkelt får
den behandlingen som er best for dem.
Mange kan klare seg selv med riktig
veiledning, mens andre trenger mer
oppfølging. Det som er viktig når man
planlegger et slikt program er at det
fins en nasjonal konsensus, hvor både
helseministeren, helsevesenet, apotekene og pasientorganisasjonene er med,
slik at vi alle drar i samme retning, sier
Valovirta.

har vært veldig gledelig. De står for
informasjon til sine medlemmer, og har
laget store kampanjer. Og jeg reiser
sammen med en sykepleier rundt i hele
Finland og forteller om programmet og
verktøyene vi har utarbeidet, det er viktig å komme så nært på folk som mulig.
Da kan de lokale selv forteller hva slags

informasjon og utdanning de trenger i
sitt område, sier Valovirta.
Mange land, inkludert Norge, ser
med interesse på det finske allergiprogrammet, og ønsker å implementere
lignende programmer. Det gjelder blant
annet Sør-Korea, Italia, Bulgaria, Irland
og Singapore. /

Praktiske råd fra programmet

Førstelinje

I Finland er alle apotekene private, og
de har spilt en sentral førstelinjerolle i
både astmaprogrammet og allergiprogrammet.
– Jeg vil også trekke fram samarbeidet med pasientorganisasjonene, som

Primær forebygging:
l
l
l
l
l

l

l

l

Gi barnet ditt morsmelk. Fast føde fra 4-6 måneder.
Ikke unngå miljømessig påvirkning unødig (for eksempel mat, kjæledyr).
Styr immunforsvaret ved økt kontakt med et naturlig miljø.
Styrk immunforsvaret med jevnlig mosjon.
Styrk immunforsvaret ved å følge en sunn diett (for eksempel
middelhavsmat eller baltisk mat).
Vær forsiktig med å bruke antibiotika. De fleste mikrober er nyttige
og bra for helsa.
Probiotikabakterier i konservert mat eller andre sammenhenger kan 		
styrke immunforsvaret.
Ikke røyk!

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 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°.
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.

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

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

Begge filtrene må byttes etter en tid,
avhengig av brukstid.
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Ved hjelp av 12 pollenfeller over hele landet varsles
6 pollentyper daglig – fra februar måned til midten av august.
Pollenvarslingen for hele landet finner du på www.pollenvarsel.no
Varslingen kan også lastes ned som applikasjon for smarttelefon og nettbrett.
Du finner mer informasjon under www.naaf.no/pollen
Pollenvarslingen for Norge leveres av Norges Astma- og Allergiforbund
med støtte fra Helsedirektoratet.
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Familiekurs på Kongsberg

Det vanket diplomer til alle barna som deltok.

120 fornøyde kursdeltakere
herav 62 barn og ungdommer
har hatt en lærerik helg på
Quality Grand Hotel Kongsberg, da NAAF arrangerte
familiekurs. Fredag kveld etter middag blandet familiene
seg til quiz og ble litt kjent.
Lørdag ble alle små passet på
lekerommet, mens de over
10 år ble med våre 6 ledere
til slalåmbakkene. Her ventet
store og små utfordringer
med forskjellige løyper og
hopp, samt en stor akebakke
med rullende fortau opp
igjen.
Mens barna moret seg,
hørte de voksne på et interessant foredrag med barnelege Ulf Wike Ljungblad fra
barneavdelingen i Tønsberg.
Han snakket om «bivirkninger
av medisiner til barn», og at
legene de siste 5 årene er mer
restriktive med å skrive ut
medisiner. Et annet tema var
«hva om det ikke er astma?»
Det finnes mange tilstander
som likner astma, men ikke er
det. Legene er nå flinkere til
å se dette.
På ettermiddagen reiste
de fleste barnefamiliene i
slalåmbakken. De andre fikk
tilbud om byvandring med

lokal guide. De fikk se gamle
Kongsberg og mye historie fra
tiden med utvinning av sølv
fra gruvene og etableringen
av sølvverket. Alle de norske
myntene lages på Kongsberg.
Etterpå fikk vi foredrag av
Robert Ryghseter om kolsprosjektet i Drammen.
Lørdag kveld så vi på filmen
Olsenbanden og Sølvgruvens
hemmelighet og det ble populært knøttedisco. Ungdommene spilte spill og badet.
Søndag orienterte Anita
Kolseth Olsen om Valle Marina og Geilomo før vi hadde
avslutning med diplomutdeling og gratislotteri for
alle deltakerne med gaver
fra Jotun, Princess, Sleep
Scandinavia og Colgate-Palmolive Norge m.m. Alle de 13
lederne ble også takket.
Før lunch kjørte vi opp til
Sølvgruvene og ble fraktet i
gruvevogner langt inn i fjellet
til guidet omvisning. Dette
var en svært interessant tur
både for små og store. Flere
hadde vært der på skoletur da
de var små.
Så reiste vi til hotellet og
spiste, og alle var enige om at
de hadde hatt en fin helg.

Ellen Sørby, regionssekretær

Medlemstur til Disney on Ice
En gruppe barn og ungdom
med foresatte fra NAAF
Region Hedmark møtes
ved Oslo Spektrum for å se
forestillingen Disney on Ice,
den 19. januar. Regionen

hadde kjøpt inn 30 billetter
med reserverte plasser
nær isen. En bra forestilling, så både store og små
koste seg. En da som blir
husket lenge.

Vil du være med på Jentegangen?
Jentegangen arrangeres
i år 7.mai, og er blitt en
tradisjon i Bergen og
omegn AAF. Dette er en
sosial og morsom happening der BAAF markerer
verdens Astmadag. Turen
er på 6 km, en distanse
alle vil klare. Løypen er lett
framkommelig også for
funksjonshemmede. I fjor
ble løypetraseen endret
litt på for at det skulle
bli mindre kø i løypen
og dette fungerte veldig
bra. Løypen går fortsatt i

Fjellveien fra Mulebanen.
Litt drikke vil det også bli å
få på turen. Du melder deg
på ved å sende en epost
til: e.brodahl@gmail.
com.Husk å skrive: Navn,
alder, adresse, postadresse og telefonnummer
på alle som blir meldt på.
Betal kr. 100 til konto:
3416.18.00025 Bergen og
omegn Astma- og allergiforening, merk innbetalingen med navn. Påmelding
innen 21. April.

Vestoppland AAF på trugetur

Vestopplendingene koser seg med og uten truger på beina.

Fra ettåringer til godt voksne
møttes søndag den 10. mars
på Snauhaug skistadion i
Nordre Land for å prøve truger og dele dagen sammen
ute i frisk luft og flott natur.
Dagen startet med 20
minus på gradestokken,
men med klar himmel, sol
og vindstille var det likevel
20 personer som møtte opp.
Vestoppland Astma- og Allergiforening hadde invitert
medlemmer og ikke-medlemmer på tur og friluftsopplevelse med tema truger.
Alle skulle få prøve truger og
få gleden og opplevelsen av
mestring. Med «Truge-fører»
Jan Kolbjørnshus fikk alle
som ønsket det låne truger.
Fra de alle minste med bitte
små truger og stort pågangsmot til de mer godt voksne
med tidligere trugeerfaring

og litt mer reservert holdning til egne ferdigheter.
Turen gikk innover skistadion, inn i skogen og over isen
til «base-camp» som var en
lun bålplass. Etter at gjengen
hadde funnet seg til rette på
bålplassen utfordret Jan til
konkurranse. Konkurranse
uten tidtaking eller vinnere.
Tre lag, alle deltagere på truger med truger av og på som
veksling i en rundløype ute
på isen. Alle kom igjennom
med glans. Etter grilling av allergi vennlige pølser servert
i lomper både med og uten
gluten, var alle deltagerne
veldig godt fornøyd. Turen
tilbake til bilene ble brukt
til oppsummering av en helt
utrolig dag og planlegging av
neste års tur.

Stein Løkken deltager
og tillitsvalgt
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Astmatoppen 2013
Bergen og omegn AAF har
fått midler fra Extrastiftelsen
til prosjektet Astmatoppen.
Astmatoppen er rettet mot
familier med barn hvor ett
familiemedlem har astma,
kols, eksem eller allergier.
BAAF ønsker å skape felles
interesser for familiene
og at dette vil bli en felles
mestringsopplevelse for hele
familien. Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig med
astma, kols, eksem og allergier og deres familier skal
kunne være med å bestige
fjell rundt Bergen og omegn.
Vi skal arrangere seks turer
i løpet av 2013 og håper at
det er mange familier som
ønsker å være med på disse

Temakveld om astma, allergi og eksem
turene. Vi kommer til å legge
opp lengden på turene etter
hvem som melder seg på. Vi
vil ha med fysioterapeut på
alle turene.
Den første turen går 7.april
til Fløyen. Egenandelen er kr
150 pr familie, dette inkluderer Fløybanen opp. Fremmøte kl. 11.00 ved
Fløybanens nedre stasjon. Vi
har med oss varm drikke og
det vil bli premie til alle som
deltar. Påmelding til: Lars C.
Larsen på tlf. 930 67 720 eller
på e-post: lars-cl@online.no
innen 3. April. Informasjon
om turene i 2013 vil bli lagt
ut på www.naaf.no, facebook og sendt ut på e-post til
våre medlemmer.

Kjære Lorang!
Måtte den store dagen bli
fylt med glede og gode
minner. 60 x Hurra for deg
den 15. Mars! NAAF region
Østfold også, ønsker å takke
deg for den flotte jobben du
gjør for oss. Vi setter så stor
pris på deg. Ingen over –
ingen ved siden av!
De beste hilsener fra NAAF
region Østfold

Ungdomstur til Voss
Bli med på Bergen og omegn
AAF sin ungdomstur fredag
13. - søndag 15. september
2013 for deg mellom 13 og17
år. På ungdomshelg vil du bli
kjent med andre med astma,
allergi eller eksem og rett og
slett ha det gøy. Dette blir
en helg med mye aktiviteter,
som rafting og klatring i Voss
klatrepark.
Vi legger opp til diskusjon
og litt undervisning om med
egen matskole hvor alle
deltar. Dessuten vil du treffe
eldre ungdom som selv har
astma og allergi og voksne
ledere som blir med på hele
turen.
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Vi tar toget fra Bergen
fredag cirka kl 16.00 med
retur til Bergen søndag cirka.
kl 17.00.
Egenandel for helgen er
kr 500 pr. person, dette inkluderer reise til/fra Bergen,
overnatting og opphold på
Rongastovo, alle måltider
og aktiviteter som rafting og
klatring.
Påmelding senest 10. juni:
http://bit.ly/voss13
Har du spørsmål så ta kontakt med:
Elin: 92613889 e.brodahl@
gmail.com Lars: 93067720
Susanne: 40247497 susanneris@gmail.com

Leder i Nord-Trøndelag storlag Hilde Myhre og leder i Sør-Trøndelag
storlag Lisbeth Nygård. Foto: NAAF Region Midt

Sør-Trøndelag storlag og
Nord-Trøndelag storlag
arrangerte temakveld om
astma, allergi og eksem onsdag 30. januar 2013 ved Rica
Hell Hotel på Stjørdal. Dette
var et åpent møte, og i tillegg
til NAAF-medlemmer var det
en del barnehageansatte på
deltakerlisten.
Storlagene presenterte seg
selv og viste hvordan man
kommer inn på våre lokale sider. Det ble en gjennomgang
av storlagenes aktiviteter for
å vise hva de jobber med. Etter storlagenes presentasjon,
holdt Torbjørn Øien foredrag
om astma, allergi og eksem.
Han gikk inn på forekomst,
sykdomsmekanismer, symptomer og behandling. Tilhø-

rerne var veldig engasjert og
stilte mange spørsmål, så det
var tydelig at det er behov
for informasjon, både til de
som er berørt av astma- og
allergisykdommer og til de
som jobber med barn innenfor denne gruppen.
Øien er spesialist i allmennmedisin, har doktorgrad i samfunnsmedisin
med tittel «Utfordringer i
forebygging av allergiske
sykdommer». Han var med
på å starte opp Barneallergistudien i Trondheim i 1999,
og er nå prosjektleder for
studien. Øien arbeider deltid
som fastlege ved Hallset legesenter AS og som førsteamanuensis ved Institutt for
Samfunnsmedisin ved NTNU.

Familietur til Gran Canaria
Bergen og omegn AAF
arrangerer tur i uke 41,
5. -12. oktober, 2013.
Vi skal bo på Valle Marina/Det
norske helsesenter.
www.naaf.no/no/naafsinstitusjoner/Valle-MarinaDetnorske-helsesenter
Vi ønsker å gi dette tilbudet
til familier med barn som er
kronisk syk med astma, allergi
og eksem. Dette vil være en
familietur med noe felles
undervisning og aktiviteter.
Det vil også bli en del egen tid,
som familiene kan disponere
selv.

Egenandel for turen er
kr.2000,- pr. voksen og
kr.1000,- pr. barn, mellom
2 og 16 år. Frist for betaling av egenandel er 1.mai.
Dette dekker opphold, flyreise
og transport til og fra flyplassen. Mat er ikke inkludert,
hver familie ordner med
maten selv. Blir det mange
påmeldte vil vi prioritere nye
familier. Bindende påmelding
innen 31. mars til e.brodahl@
gmail.com Viktig å få med i
påmeldingen: Fullt navn og
alder på alle. Litt om barnet
(ene) sin/e diagnose(r).
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Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26,
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E-postadresser
Vi ønsker å kunne nå medlemmer pr
e-post. Lokalforeninger/storlag har ikke
mulighet til å annonsere eller sende
ut brev om sine arrangementer. Fint
om du kan gå inn på www.naaf.no/
minside og registrer e-post adressen.
Følg oss også på Facebook - Astma- og
Allergiforbundet.

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.
Aktiviteter 2013:
- Familieweekend i Langesund
19.-21. april
- Matskolen 4.-5- mai «Kokepunktet»
Kristiansand
- Allergikus Pollus- Den lille Pollenplagen, Kilden Kulturhus Kr.Sand. 27. april.
- Verdens tobalkksfrie dag markering
31. mai
Ta kontakt på 94872107 /region.agder@
naaf.no om du ønsker å melde deg på
eller vil delta som frivillig.
Tid og sted for aktiviteter annonseres
direkte på www.naaf.no/lokale_sider
Regionen har bemannet kontor på
Bjorbekk mandag, onsdag og fredag k.
9-15. Ta gjerne kontakt!
Arendal/ Risør lokallag
Svømming i Arendal - varmtvannsbassenget på Bjorbekktunet kl.17–18
fredag i partallsuker. Påmelding til Tone
Karlsen, tlf: 37 06 02 40, fordi det kun er
lov med 15 stk. i bassenget.
Flekkefjord og Kvinesdal AAF
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset i Kvinesdal. Alle medlemmer er
hjertelig velkomne onsdager kl. 18–20.
Den 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

Grasrotandelen
Du har mulighet til å støtte oss via
grasrotandelen.
Region Hedmark org nr: 984 040 490
Ringsaker AAF org nr: 993 851 914
Hamarområdet AAF org nr: 885 585 132

Elverum og omegn AAF
org nr: 993 851 965
Solør AAF org nr: 983 336 647
Glåmdal AAF org nr: 984 114 559
Burotaksjon
Kjenner du noen som er allergiske? Da
er dette noe for deg. Naturskolen på
Hamar og NAAF Region Hedmark har et
samarbeids prosjekt om å fjerne burota
rundt skoler og barnehager i Hamar,
Stange, Ringsaker og Løten område.
Luking av burot vil skje i uke 24. Ta
kontakt med oss hvis det er interesse for
å være med.
Årsmøter i lokallagene og i region er nå
avviklet. På våre nettsider: www.naaf.no
Region Hedmark er opplysninger om
de nye styrene.
Glåmdal AAF
Brukerkontoret Sykehuset Innlandet,
Kongsvinger, kontortid den 4. april,
2.mai og 13. juni.
Informasjonsstand med mulighet til
å måle spirometri. Stand på Kongssenteret, Kongsvinger, den 6. april, ved
apoteket.
Verdens tobakksfrie dag – den 31. mai.
Fødeavdelingen på sykehuset Kongsvinger vil få besøk. De nyfødte barna får
en gave.
Ringsaker AAF
Informasjonsstand på Verdens tobakksfrie dag den 31. mai. Nærmere informasjon om sted og tid blir kunngjort
seinere.
Elverum AAF
Informasjonsstand i forbindelse med
pollentiden. Informasjon om sted og tid
blir kunngjort seinere.
Verdens tobakksfrie dag den 31. mai.
Fødeavdelingen på sykehusene Elverum og Tynset vil få besøk. De nyfødte
barna får en gave.
Solør AAF
Informasjonsstand i samarbeid med
apotek. Mer informasjon blir kunngjort
seinere.

REGION MIDT
Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund
Kontortid: Tirsdag 9-15. Torsdag 9-15.
Fredag 11-15
Regionssekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Sør-Trøndelag
Telefon: 72 83 10 04 / 922 87 146

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.

Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu
Besøksadresse: Ulseth Nordre. 7540
Klæbu
Kontortid: Mandag – fredag kl. 9–15
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nord-Trøndelag
Stillingen som regionssekretær i NordTrøndelag vil være ubesatt inntil videre.
Henvendelser fra medlemmer betjenes
da ved ett av de andre kontorene.
AKTIVITETER
Bygg Varder
Med støtte fra Extrastiftelsen skal NAAF
Region Midt gjennomføre prosjektet
«Bygg Varder». Til dette trenger vi 15
deltakere. Deltakerne skal være i aldersgruppen 16 -30 år. Vi skal ha 5 deltakere
fra Møre og Romsdal, 5 deltakere fra
Sør-Trøndelag og 5 deltakere fra NordTrøndelag. Bygg Varder går ut på at 15
deltakere får delta på to weekender på
fjellet med fokus på trening, kondisjon/
koordinasjon og astma.
Egenandel medlemmer kr 500,-/
ikkemedlemmer kr 1000,- pr pers pr
weekend som dekker reise, opphold,
mat og instruksjon.
For påmelding eller mer informasjon ta
kontakt med prosjektleder
Monica Dalseth
E-post monica.dalseth@naaf.no
Mob 47 36 24 18
Familieseminar
NAAF Region Midt arrangerer familieseminar på Kongsvold Fjellstue
12. – 14. april 2013
Vi inviterer store og små medlemmer i
Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og
Sør-Trøndelag til familieseminar ved
Kongsvold Fjellstue. Vi møtes til kveldsmat fredag fra kl 18.00. På lørdag og
søndag er det undervisning om astma,
allergi, eksem og pollen og planter for
de voksne, mens barna får holde på
med ulike aktiviteter både inne og ute.
Kongsvold Fjellstue ligger i naturskjønne omgivelser mellom Oppdal og
Dovre. Vi gjør oppmerksom på at det
har vært hunder på noen av rommene,
slik at de som har dyrehårsallergi må
gi oss beskjed om det. Ved påmelding
er det viktig at vi får opplysninger om
matallergier/intoleranse og ellers andre
ting vi må ta hensyn til. Seminaret avsluttes med lunsj søndag. Prisen for hele
helgen er kr 2.500 per familie. For mer
informasjon eller påmelding ta kontakt
med Gina Strøm på tlf 922 87 146 elle
epost gina.strom@naaf.no innen 5. april.
Vi ønsker store og små velkommen til
fjells!

Møre og Romsdal
NAAF Møre og Romsdal Storlag
gjennomførte sitt årsmøte lørdag 16.
februar. Følgende personer ble valgt
inn i styret for Møre og Romsdal Storlag:
Bjørn Rørstad, Sølvi Marie Eimhjellen,
Hanne H. Hatlebakk og Ottar Drågen.
Sør-Trøndelag
NAAF Sør-Trøndelag Storlag gjennomførte sitt årsmøte mandag 25. februar.
Lisbeth Nygård ble gjenvalgt til leder for
Sør-Trøndelag Storlag.
Klatrekveld
I Trondheim fredag 19. april kl 18 – 20.
Pris kr 150 per familie.
Påmelding til gina.strom@naaf.no innen
15. april.
Matkurs
Kurs om matallergi/intoleranse inkl
praktisk opplæring på kjøkken mandag
29. april kl 17 – 21. Sted: Rosten i
Trondheim. Pris kr 250 for medlemmer.
Påmelding til gina.strom@naaf.no innen
19. april.
Nord-Trøndelag
NAAF Nord-Trøndelag Storlag gjennomførte sitt årsmøte mandag 25. februar.
Det ble ikke dannet noe nytt styre i
Nord-Trøndelag Storlag. Kontaktperson
Hilde Myhre.
For informasjon om aktiviteter i Region
Midt: http://www.naaf.no/no/
Lokale_sider/
Er det noe du savner hører vi gjerne
fra deg!

REGION NORD
Troms og Finnmark
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta
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:
NAAF Region Nord org.nr 974527987
Alta Astma og Allergiforening org.nr
994301039
Harstad og Omegn Astma- og
Allergiforening org.nr 984550065
Nord Troms Storlag org.nr. 911668998
Porsanger Astma- og Allergiforening
org.nr 998346703
Sør-Varanger Astma- og Allergiforening
org.nr 999177069
Tromsø og Omegn Astma- og
Allergiforening org.nr 997700546
Vadsø Astma og Allergiforening
org.nr 995131765
www.naaf.no / 55

Registrer ditt spillekort eller send SMS:
GRASROTANDELEN (org.nr) til 2020
(tjenesten er gratis).
Alle bidrag hjelper oss til å hjelpe deg
og andre som er berørt av astma, allergi,
overfølsomhet, eksem og kols.
Alta AAF
Leder Nelly Halvorsen, tlf. 917 26 628
Time i varmebassenget Alta Helsebad
hver tirsdag fra kl. 19-20.
Årsmøte avholdt 16.01.13
Harstad og omegn AAF
Leder Eirin M. Wallervand, tlf. 976 06 153
Midt-Troms Storlag
Leder Svein Myrlund, tlf. 991 09 090
Nord-Troms Storlag
Leder Klemet A. Sara, tlf. 414 08 546
Svømmetrening for barn og ungdom
med astma-allergi. Voksne er også
velkommen til å delta.
Sted: Birtavarre Røde kors basseng.
Tid: Mandager fra kl. 17.00 til 18.30
I tillegg har vi også svømmetrening
hver siste lørdag i måneden mellom kl.
16.00 – 17.30. Prosjektet er støttet av
ExtraStiftelsen.
Porsanger AAF
Leder Renate Pettersen, tlf. 908 54 266
Basseng
Time i varmebasseng (PIAS) ut mars
2013. Følgende datoer utgår: 16.12.,
23.12. og 30.12. Medlemspris: kr 20,- og
50,- for familie (fra 3 personer)
Trimturer
Sommerløyper til: Porsvannshøyden,
Langporsvannshøyden, Caskil, Hambukt, Hambuktfjellet og Handelsbuktfjellet. Vi har 2 vinteråpne løyper:
Porsvannshøyden og Langporsvannshøyden. Det foretas trekning for
løypene hvert år. Sør-Varanger AAF.
Leder Toril S. Millehaugen,
tlf. 408 79 417
Lokalforeningen har tilgjengelig 2 kort
i Barentsbadet og 4 kort i Sandnesbakken liggende til disposisjon til medlemmer. Ta med gyldig medlemskort.
Tromsø og omegn AAF
Leder Per Kasberg . tlf. 958 93 708
Basseng
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell
og Helsehus i Tromsø. Søndager fra kl.
17-18.00 (utenom bevegelige helligdager, ikke i desember).
Vadsø AAF
Leder Irene H. Hansen tlf. 906 95 344
Savner du aktivitet/tilbud?
Kom gjerne med innspill om hva NAAF
Region Nord kan gjøre for medlemmer i
Troms og Finnmark.
Lokale arrangementer kunngjøres også
på www.naaf.no/nord
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Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15
Regionssekretær: Heidi Nilsen
E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
E-post: region.oppland@naaf.no

Tlf: 23 35 35 32
Kontortid: Man-fre
Regionssekretær:
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940
E-post: regionosloogakershus@naaf.no

Skolering av tillitsvalgte/
likemenn
Gjennom NAAF-skolen vil vi øke
kunnskapen om organisasjonen vår
og dens arbeidsområder.
Verdens Astmadag
Markering av Verdens Astmadag
3. mai 2012. Parfymefrittkampanje
rettet mot sykehusene i Nordland, om
hva som bør gjøres mot bruken av
miljøpåvirkede dufter i inneklima der
miljøhemmede oppholder seg.
Markering av Verdens Tobakksfrie
Dag 31. mai, rundt om i vårt fylke.
Tobakksfritt miljø i samarbeid med
Fylkesmann i Nordland og Folkehelsa.

Takk
Til dere som støtter oss via grasrotandelen fra Norsk Tipping. Vi har plass til flere
givere! Midlene vi får benyttes til lokalt
arbeid i Oppland Fylke.
Vårt organisasjonsnummer er: 984 133
863 – skriv ned nummeret og ta det
med til kommisjonæren, neste gang
du skal tippe, som registrerer deg som
grasrotgiver. Støtt oss med hjelp av din
grasrotandel – det koster ikke mer for
deg som tipper – premiepotten blir
heller ikke lavere.
Årsmøtene
Nye styrer er på plass, takk til alle som
har bidratt gjennom året og til alle som
fortsetter sitt arbeid i foreningen.

Politisk påvirkningsarbeid
Satsningsområder er inneklima i
skoler og barnehager og lokal uteluft,
i tråd med NAAFs handlingsplan
Oppfordre helseinstitusjoner og
bedrifter om å velge «friskmeldte
blomster» for og ikke utestenge noen
fra sitt arbeidsmiljø/innemiljø.

Lillehammer og omegn AAF
Leder: Bjørn Tore Sviggum
Nestleder: Karl Erik Bevolden
Kasserer: Magne Bråten
Styremedlem: Valborg Brøste
Styremedlem: Berit Fosmo
Styremedlem: Karianne Sviggum
Varamedlem: Gerd Stuve

Parfymefri arbeidsplass
Kontakt med sykehusene og
lærings- og mestringssentra
Regionen vil fortsette å ha samarbeid
med sykehusenes Lærings- og mestringssenter i fylket ved utarbeidelse
av informasjon om NAAFs arbeid
og viktigheten med et best mulig
inneklima for den berørte.

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

Aktiv Ung
Nasjonal kompetansesentjeneste for
barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norge. En ny nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med
funksjonsnedsettelser ved Valnesfjord
Helsesportssenter.
Sentret har 30 års erfaring med
behandling og systematisk kompetansebygging innenfor habilitering/
rehabilitering av barn og unge med
funksjonsnedsettelser ved VHSS, og
høy prioritering av FoU-aktivitet de
siste 10 årene.
Bodø AAF inviterer
Badelek 24. april kl 17. Alle medlemmer inviteres til gratis inngang ved
Nordlandsbadet i Bodø Spektrum.
Husk å ta med dokumentasjon på
betalt medlemsavgift, påmelding
innen 17.4 til bodoaaf@hotmail.com
eller mob: 905 222 62
(Lena, etter kl 20).
Til høsten planlegger vi et samarbeidsprosjekt med Bodø golfpark.
Detaljene er ikke klare men stikkord er
golfkurs og ungdom.
Mer informasjon om dette vil komme
etter hvert.

Region Oppland
Leder: Kar Erik Bevolden
Nestleder: Solveig Evenstuen
Kasserer: Magne Bråten
Styremedlem: Birgitte Vikersveen
Styremedlem Camilla V. Kleven
Styremedlem: Karianne Sviggum
Varamedlem: Berit Fosmo
Varamedlem: Stein Løkken
Varamedlem: Gerd Stuve
Brukerkontoret
Lillehammer Sykehus. Vi er her for
deg - den første mandagen i måneden
mellom klokken 12.30 – 17.00
Mandag 6. mai og mandag 3. juni –
stikk innom for en hyggelig prat.
Hvis du ønsker en likemann og snakke
med kan du også ta kontakt med regionskontoret som formidler kontakt.
Lillehammer og omegn AAF
har i samarbeid med LHL Lillehammer
gleden av å invitere til lungetrim på
Lillehammer Rehabiliteringssenter,
Storgata 5, 2609 Lillehammer. Hver
mandag kl.17 – 18.
Målet er å øke livskvaliteten, løse opp
spenninger og bedre lungekapasiteten. Treningen passer for alle med
lungesykdommer. For mer informasjon
ta kontakt med Solveig Rugeldal,
mobil 90112827.

Region Oslo og Akershus
P.b. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Vi er glad for støtte via Grasrotandelen:
Regionen: org.nr: 882 801 012
Øvre Romerike storlag,
org.nr.: 993 621 412
Nedre Romerike storlag,
org.nr er: 996 828 115
Groruddalen AAF, org.nr er: 984 076 398
Bading
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager
kl. 12-14. Ikke i skolens ferier. Barn og
barnefamilier som er medlem i NAAF,
pris kr 40/20. 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. Husk
medlemskort.
Formiddagstreffen
er i gang, og vi møtes i Grefsenveien
28, 15. april kl. 12 – 15. Neste treff er 13.
mai. Vi har det veldig hyggelig g ønsker
alle hjertelig velkommen! Kontaktpersoner er:
- Bjørg Simonsen
(22 64 35 05 / 988 40 874)
bjorg.simonsen@live.no
- Ivar Stubberud (
22 25 09 67 / 988 21 902 )
Foredrag
om astma, allergi, matallergi, eksem,
kols eller inneklima? Regionen holder
gratis foredrag som medlemsfordel. Ta
kontakt for avtale om tid, sted og tema.
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.
Aktiv i NAAF?
Har du lyst til å være aktiv, enten i en
lokal forening, som brukerrepresentant, som frivillig på stand eller andre
aktiviteter? Ta kontakt med Eva på
regionskontoret, vi trenger deg!
Besøk også NAAF Region Oslo og Akershus på Facebook!
Svømmetilbud
for medlemmer i Nedre Romerike
Storlag, Sørvald Sykehjem i Sørum.
Meld deg på til Ståle Hansen, tlf 951 05
656 eller e-postadresse stale.hansen@
dbschenker.com. Du får tildelt en fast
badetid, som gjelder inntil du sier den
opp. Det koster 25,- pr. pers. pr. time.
Groruddalen AAF
Har du overskudd og lyst til å bidra og
hjelpe til fra tid til annen uten forpliktelser, kan du melde deg inn i arbeids-

gruppen vår. Da vil du få spørsmål om
å hjelpe til med praktiske ting ved ulike
anledninger. Kontaktadresse er gaaf@
getmail.no. 20. april har vi informasjonsstand på Stovner Senter, hyggelig om
du stikker innom oss der.
Flere spennende aktiviteter utover i
året. Disse annonseres i neste utgave
av AA.
Follo Storlag
er revitalisert, og nytt styre ble valgt på
årsmøtet i februar med Jan Pretorius
som leder. Ønsker du å komme i kontakt med styret, er Jans e-postadresse
jan.pretorius@infocare.no.

REGION VEST
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø
Tlf, Bergen: 55 59 68 03 / 992 74 238
Regionssekretær: Maite B. Johannessen
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/vest

Stavanger/Sandnes og
omegn AAF
Teater for medlemmer: Mio Min Mio,
26 april kl. 17.00. Påmeldig innen 21.
mars til region.vest@naaf.no. Barn Gratis,
voksne kr 100,- Samling i etterkant på
FFI huset i Hillevåg.
Bassengtrening: Varatun helsebasseng,
Sandnes; fredag fra kl. 19.30 – 20.30.
Dalane AAF
Lokalforeningen har svømmetilbud
i varmtvannsbassenget på Slettebø
onsdager fra kl. 17.00 – 18.00
Sogn og Sunnfjord AAF
Lokalforeningen inviterer unge voksen
til extraprosjektet «Dørstokkmila». Vi inviterer til kurs helgene 27. - 28. april og
9. - 10. november for dem som ønsker å
gjøre noe for egen helse. For nærmere
info og påmelding: Merete G. Birkeland
tlf 416 19 583 meretegrimestad@gmail.
com.

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!
Eksemkurs
for foreldre og omsorgspersoner på
Sykehuset i Tønsberg 16. april 2013 kl.
8.30 – 15.30
Du får undervisning av hudlege, sykepleiere, sosionom, en forelder til barn
med eksem. Barnet ditt behøver ikke
være alvorlig angrepet for at du skal
kunne delta.
Er du i lønnet arbeid, søk permisjon
med lønn. Arb.giver får opplæringspenger fra NAV. Påmelding
tlf. 33 30 82 31, frist snarest.

Familietur
15. juni til klatreparken Høyt og Lavt i
Lågendalen. Ring regionskontorene for
påmelding.

KOLS. Treningen har pågått 1 ½ år på
Akropolis på Åssiden i Drammen og er
svært vellykket. Deltakerne melder at
de er sprekere og friskere!

Bading
på Quality Resort Skjærgården, Langesund for alle NAAF-medlemmer i Norge.
3,5 time for barn, 3–15 år kr. 80. Voksne
kr 100. Ta med medlemskort. Det holder
at én i familien er medlem, så blir det
rabatt for alle.

Hallingdal AAF
Leder Bente Hovdegard, Vats tlf..930 06
666, bhovdeg@online.no
Bente ble valgt som leder i februar og
er ivrig etter å få til god aktivitet i Hallingdalslaget også. Vi ber medlemmene
kontakte henne. Tenk ikke på styrearbeid, tenk aktivitet og fellesskap.

BUSKERUD
Regionsekretær Mona H. Larsen,
tlf: 32 83 69 10, mona@naaf.no.
Postadresse: Postboks 4019, 3005
Drammen
Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14, Vardar,
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
Ta gjerne kontakt med oss på kafétreff
eller ring en av oss.
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf. 32 79 04
17, mobil 92255928 e-post khalv2@
online.no
Nestleder Grete W. Vines,
tlf. 32 83 60 53, mobil 91586926
Kafétreff
1. lørdag i måneden er det kafétreff kl.
12:00 på East Lake restaurant i Drammen.
Ungdomsgruppe
Vi prøver å starte en ungdomsgruppe,
og oppfordrer alle interesserte å ta
kontakt med Tommy Skavhaug tlf. 31
90 64 01 - 99 41 37 06 e-post tommy.
skavhaug@getmail.no
Martine Teigen mobil 95 78 70 59 epost tine_teig@hotmail.com
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, nytt kjøkken
og TV. Se www.daaf.no for priser.
Avtaler gjøres med Normann Tveten,
tlf. 932 64 125 eller Kjell Halvorsen, tlf.
922 55 928.
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.
Kolstrening
Drammen og omegn Astma- og
Allergiforening har fått midler av
Extra Stiftelsen til et Forebyggings- og
rehabiliteringsprosjekt for alle med

Ringerike og Jevnaker AAF
Gjenvalgt leder, Bodil Linderud,
tlf: 45 23 00 14
TELEMARK
Regionsekretær Eli Mathea Olsen, tlf: 35
52 15 00, eli.mathea.olsen@naaf.no.
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1,
sammen med FFO.
Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til Norsk Tipping.
Region Østafjells, org.nr: 971 321 725
Telemark, org.nr: 983 629 350
Foreldre- og barn-gruppe i
Telemark
14. mars, 11. april, 8. mai, 13. juni.
Familier med astma/eksem/allergi/overfølsomhet skal treffes en fast torsdag
i måneden. På denne måten kan man
møte likesinnede, og barna kan bygge
relasjoner med andre barn med de
samme utfordringene som dem selv.
Samtidig vil man kunne ta opp ønskede
emner og få ytterligere informasjon
omkring dette. Tilbudet er gratis. Ta
kontakt med kontoret.
Telemark storlag
Gjenvalgt leder, Turid Grane Odberg, tlf.
35 52 79 07 / 98 64 12 51
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
Larvik AAF
Gjenvalgt leder Finn Halvorsen, tlf: 33
18 42 08
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.
Trimtilbud på Spenst Treningsstudio,

Langestrand. Tirsdager og torsdager
kl. 12.00 – 13.15. Før og etter trimmen møtes vi til en kopp kaffe. ½
pris for medl. av NAAF.
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.
Sandefjord AAF
Gjenvalgt leder Eldbjørg Steensma,
tlf. 33 47 29 29
Onsdagskafè på Kafka på Hvaltorvet
17. april kl. 11.00. Velkommen til god
prat og servering.
Gratis bading for voksne i varmtvannsbasseng og anledning til bruk
av vanlig basseng i Svømmehallen i
Bugården hver tirsdag kl. 14.45–
16.00. Påmelding, tlf: 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig
Eidhamar. Torsdager kl. 10.00–11.00
og kl. 11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00
– 13.00. Henvendelser til Stig, tlf: 97
08 03 91. Gratis hvis du har rekvisisjon
fra lege.
Helseparken. Medlemmer av SAAF får
rabatt på trening.
Lungetrening etter musikk 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
Gjenvalgt leder Britt Wennerød,
tlf: 33 32 40 20
Treningsgruppe for voksne med
lungelidelser på Activ Fysioterapi,
tlf: 33 32 36 70.
21. mars kl. 13.00 Lunchmøte om
bruk av medisiner på Midtløkken.
Se annonse i TB.
18. april kl. 13.00 Lunchmøte
Horten og omegn AAF
Leder Harald Bregner, tlf: 97 51 95 80
Nordre Vestfold AAF
Nyvalgt leder Anita Kolseth Olsen,
tlf: 99 04 38 32
Ta kontakt med Anita dersom det
er behov for informasjon i skoler og
barnehager. Vi har informatører som
kan stille opp på foreldre- og ansattemøter.
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REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62/ 90 11 58 91
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen
E-post: monam@naaf.no

Kontoret kan til tider være ubemannet
på grunn av møter og kurs. Regionsleder Grete Nyquist, kan kontaktes på
tlf, 95 77 00 77 eller e.post: greteny@
halden.net
Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025
Informatører
Ta kontakt med regionskontoret
dersom det er behov for informasjon til
skoler og barnehager m.m. Regionskontoret kan stille opp på foreldre- og
ansattemøter.
Elisabeth Kjelaas, Moss. Eksem, matallergi/ intoleranse, allergi og astma hos
barn. Tlf: 920 98 010, Elisabeth.Kjelaas.
Hansen@so-hf.no
Annika Kieding, Fredrikstad. Dyreallergi,
hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk. Tlf: 922
97 89, annika.kieding@morris.no
Tone Sandem, Moss. Kan kontaktes for
inneklima spørsmål, Tlf: 97 54 80 08
tosandem@online.no
Tid til overs?
Kanskje kan du være pådriver for å
starte en treningsgruppe, være med å
starte en gruppe for ungdom, forberede ”stand” og eller stå på ”stand”, sitte i
et styre eller bli brukerrepresentant i råd
og utvalg. Kanskje kan du avse en time
eller to til å delta på arrangementet som
region arrangerer, kanskje du vil jobbe
direkte med å endre noe i Østfold, f.
eks inneklima i skoler og barnehager,
luftforurensning, plantevalg i offentlige
bygg eller f.eks, sikre røykfrie inngangspartier? Mulighetene er mange og vi
trenger din hjelp.Ta kontakt.
NAAF har et godt utbygd system for å
lære opp frivillige. Det kan blant annet
nevnes at vi har et eget opplæringsprogram som vi kaller NAAF-skolen.
Allergifagdag 2013
Vi arrangerer allergifagdag i Gamle
Logen i Oslo torsdag 16. mai, med foredragsholder: Professor dr. med, Sverre
K. Steinsvåg. Kurset godkjennes som
tellende i program for klinisk fagstige
for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere,
helsefagarbeidere samt øvrige helsefaglige personell-grupper med 5 timer. For
mer info kontakt region Østfold på tlf.
92 27 82 20. for påmelding: www.naaf.
no/allergifokus. Mer informasjon vil bli
lagt ut på hjemmesidene til NAAF.
Aktivitetsdager
Region Østfold arrangerer 4 aktivitetsdager med fart og spenning for deg
med astma i alderen 8-10 år! Dette
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prosjektet er en unik mulighet for deg
med astma, som kanskje synes det å
drive trening er ekstra utfordrende. Her
kan du gjennom 4 felles samlinger med
andre i samme situasjon, teste ut flere
forskjellige aktiviteter under faglig veiledning. Maks 20 deltagere. Bindende
påmelding til NAAFs regionssekretær:
Mona L. Marthinussen, e-post: region.
ostfold@naaf.no For spørsmål ring: 922
78 220
For mer informasjon: http://www.naaf.
no/no/lokale_sider/ostfold/Aktuelt1/
Fy-dette-var-goy/
Turdager
Region Østfold arrangerer turdager for
deg med KOLS
Dette prosjektet er en unik mulighet
for deg med KOLS som gjerne skulle
ha vært litt mer aktiv. Vi samler inntil
20 deltagere og går turer sammen i
Fredrikstadsmarka våren 2013. Vi har
med lungesykepleier og gir tips for deg
som ønsker å holde deg i form selv om
du har Kols.
5 fredager våren 2013:
Dag 1. fredag 12. april
Dag 2. fredag 19. april
Dag 3. fredag 3. mai
Dag 4. fredag 24. mai
Dag 5. fredag 7. juni
Valle Marina 2013
Region Østfold skal arrangere en 14
dagers tur til Valle Marina 01.06 – 15.06.
2013 for pollenallergikere.
Ungdomstilbud
ønskes gitt til medlemmer 15-35 år.
Faglige kurs og sosiale aktiviteter med
det formål at medlemmer skal lære mer
om sin egen sykdom og bli kjent med
andre på samme alder med tilsvarende
plager. Alle regionens medlemmer i
denne aldersgruppen bes kontakte
regionskontoret for mer informasjon.
Bading
Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt
for NAAF-medlemmer.
Tobakksluttekurs for røyk og snus,
kontakt Østfold fylkeskommune,
Østfold helsa,
http://www.ostfoldfk.no tlf: 69 11 70 00
Utleiehytta på Blefjell
Rimelig hytte til leie for alle medlemmer
av NAAF
Hytta har nå fått innlagt strøm, nytt
kjøkken og TV. Innemiljøet er selvsagt
allergivennlig. Avtale om hytteleie
gjøres med: Normann Tveten, mobil 93
26 41 25 eller Kjell O. Halvorsen, mobil
92 25 59 28.
Mer informasjon om hytteområdet
finner du på www.lortebu.no
Fredrikstad lokallag
Leder, Helle L. Andersen, tlf: 97 97 27 49,
hellelandersen@hotmail.com

Vi har medlemsmøte én gang i
måneden for alle medlemmer. Møtene
holdes fast i Fredrikstad frikirke kl. 19-21.
Aktivitetsgruppa / støttegruppa for
Fredrikstad lokallag har møter to ganger
i måneden. For mer info, kontakt Gunn
Tori F. Olsen, tlf: 90 92 52 87.
Moss og omegn lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Tone Sandem, tlf: 97
54 80 08, mossastma@hotmail.com
Halden lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Grete Nyquist, tlf:
95 77 00 77, grete.nyquist@halden.
kommune.no
Indre Østfold lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Leni Isaksen, tlf: 95
96 26 14, naafindre@gmail.com
Sarpsborg lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Terje Knutsen, tlf: 45
02 30 05, naafsarpsborg@gmail.com
Årsmøter
Nytt styre i Fredrikstad lokallag
Leder: Helle Libeberknecht Andersen
Nestleder: Per Reidar Magnussen
Kasserer: Gunn Tori Fjelstad Olsen
Styremedlem: (se leder)
Styremedlem: Per Gunnar Andersen
Styremedlem Mona Ligenza
Varamedlem: Torill Magnussen Lyngwa
Vara medlem: Liv Berit Ødegård
Nytt styre i Moss – og Omegn lokallag
Leder: Tone Sandem

Nestleder: Elisabeth Kjelaas
Kasserer: Geir Kock
Sekretær: Nina J. Nilsen
Styremedlem: Erik B. Finnebraaten
Styremedlem: Trine Bræck
Ungdomsrepresentant: Charlotte
Kjelaas
Nytt styre i Halden lokallag
Leder: Grete Nyquist
Nestleder: Eva Hjorth
Kasserer: (se nestleder)
Sekretær: Ingebjørg Lindahl
Styremedlem: Mary Karlsson
Nytt styre i Sarpsborg lokallag
Leder: Terje Knutsen
Nestleder: Kristin Helen Larsen
Kasserer: Elisabeth Gulbransen
Styremedlem: Marit Fog Rakstad
Styremedlem: May – Evy Lien
Vara medlem: Marit Gunnarsson
Varamedlem: Arne Hansen
Nytt styre i Indre Østfold lokallag
Leder: Leni Isaksen
Nestleder: Kirsti Havnås
Kasserer: Ruth Kristin Nesset
Sekretær: (se nestleder)
Styremedlem: Svein Bjørkquist
Se NAAF Region Østfold sine hjemmesider for øvrig informasjon. http://www.
naaf.no/no/lokale_sider/ostfold/

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

Færre kjørte piggfritt
Færre kjørte piggfritt i vinter
enn i fjor. Spesielt i Hamar,
Kristiansand og Trondheim
vender folk tilbake til tradisjonelle vinterdekk med pigger.
Statens vegvesen har nok
en gang beregnet piggfriandel i 17 norske byer. Oslo har
størst andel piggfrie med 86
prosent, tett fulgt av Bergen.
Den nasjonale trenden er
likevel klar, skriver Vegvesenet på sin nettside: Færre
pigger av.
– Selv om tallene vipper
litt fra år til år har veksten i
bruk av piggfrie dekk stoppet
opp. Trolig betyr prisen på
piggdekkgebyret lite for folks
økonomi, sier Pål Rosland i
Statens vegvesen.

Vegvesenet mener piggfriandelen i en del byområder
fortsatt er for lav. Dessuten
går utviklingen i feil retning
enkelte steder. De er særlig
bekymret over utviklingen og
luftkvaliteten i Trondheim.
– Jo flere som bruker piggdekk, jo flere støvdager. Støvkonsentrasjonen øker også
med økende bruk av piggdekk. Som eksempel hadde
Trondheim flere dager med
overskridelser av svevestøv
enn tillatt både i 2009, 2010,
2011 og 2012, sier Rosland.
Trondheim hadde 6 prosent
færre piggfri-brukere i vinter
enn i fjor. I Hamar og Kristiansand var nedgangen på 10
prosent.

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

VERDENS MEST
HELSEVENNLIGE
MALING.
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– trygg fra første strøk
*

SENS er den mest helsevennlige malingen i markedet, og er i dag den eneste
malingserien anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Med SENS kan du
trygt male rommet uten å tenke på malingslukt og skadelig avdamping.
Sens er utviklet i samarbeid med:

Følg Jotun Sens på Facebook
* Konkurrenttester utført av eksterne institutter basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til:
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 6764 St. Olavsplass,
0130 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

B
ANNONSE

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

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.
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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.

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.

