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Til hud som trenger 
litt ekstra omtanke  

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende 
legemiddelkrem for hele familien

Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.
Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1

Noe som kan være positivt for liten og stor. 

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Miniderm®20 % glycerol  krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud. 
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske. 
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene. 
For fullstendig informasjon og pris se www.felleskatalogen.no  Revidert: 2009-04-16

ACO Hud Norge AS, Nydalsveien 36B, 0484 Oslo. Tlf: 23 00 70 40. www.aconordic.com

Referanser: 
1.Legemiddelverket. 
Behandling  av atopisk eksem – 
Behandlingsanbefalinger. 
Informasjon fra legemiddelverket 2:2005

Inneholder 

fuktbinderen

glycerol!

Til hud som trenger 
litt ekstra omtanke  

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende 
legemiddelkrem for hele familien

Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.
Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1

Noe som kan være positivt for liten og stor. 

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Miniderm®20 % glycerol  krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud. 
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske. 
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene. 
For fullstendig informasjon og pris se www.felleskatalogen.no  Revidert: 2009-04-16

ACO Hud Norge AS, Nydalsveien 36B, 0484 Oslo. Tlf: 23 00 70 40. www.aconordic.com

Referanser: 
1.Legemiddelverket. 
Behandling  av atopisk eksem – 
Behandlingsanbefalinger. 
Informasjon fra legemiddelverket 2:2005

Inneholder 

fuktbinderen

glycerol!



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 2 2014     3  

InnHOLD

Til hud som trenger 
litt ekstra omtanke  

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende 
legemiddelkrem for hele familien

Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.
Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1

Noe som kan være positivt for liten og stor. 

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Miniderm®20 % glycerol  krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud. 
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske. 
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene. 
For fullstendig informasjon og pris se www.felleskatalogen.no  Revidert: 2009-04-16

ACO Hud Norge AS, Nydalsveien 36B, 0484 Oslo. Tlf: 23 00 70 40. www.aconordic.com

Referanser: 
1.Legemiddelverket. 
Behandling  av atopisk eksem – 
Behandlingsanbefalinger. 
Informasjon fra legemiddelverket 2:2005

Inneholder 

fuktbinderen

glycerol!

Leder 5

Generalsekretærens hjørne 18

Mortens matspalte 24

Spør NAAFs rådgivere 46

Nytt fra regionene  48

Hallo der! 48

Forbundslederen har ordet 53

Kryssord 55

NAAFs regionskalender 56

FAste sPALter AKtUeLt

AstmaAllergi
N R .  2   •   A P R I L  2 0 1 4   •   5 4 .  Å R G A N G

Tidlig pollensesong Duftoverfølsomhet

Haukeland kommet 
lengst med allergisenter AstmaAllergi 2 2014

Forside: Marie Sjøvold

Allergisenter på Haukeland sykehus 6

Trosterud senter barnehage 14

Tidlig vår gir tidlig pollenstart 20

Fagdag om inneklima 26

Tar duftoverfølsomhet på alvor 28

Ungdom som opplever mestring 35

Allergisjekk babyen din 38

Ny studie om peanøttallergi 44

Allergitrøbbel i OL 54

624

14

44





WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 2 2014     5  

LeDer

Et tidsskrift for medlemmer  
i Astma- og Allergiforbund

Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbundet
Postboks 6764 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Besøksadr.: St. Olavsgate 25 

Telefon: 23 35 35 35 
Faks: 23 35 35 30
Epost: naaf@naaf.no
Nett: www.naaf.no

Ansvarlig redaktør 
Nina Brun
nina.brun@naaf.no

Redaksjonssjef
Bjørnhild Fjeld
bjornhild@tastatore.no

MILJØMERKET

07 AURSKOG  - 241 37
9

Redigerer
Lene Gunvaldsen
lene.gunvaldsen@naaf.no 

Layout
Morten Rugtveit / www.mgt.no

trykk
Ålgård Offset
 

Annonser 
Add Media AS 
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud, tlf. 99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsprisen i forbundet
Kun abonnement koster 450 kr i året 

Redaksjonene forbeholder seg retten  
til å redigere og forkorte innlegg. 
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet 

i annonsene, med mindre de er merket
«Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund». 
Stoff fra AstmaAllergi kan kun gjengis med  
tillatelse fra redaktøren og med kildehenvisning.

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet 
19. mars 2014 

Neste utgivelse
AstmaAllergi 3/14 kommer 10. juni
Materialfrist for annonser er 14. mai 

Følg oss på sosiale medier

www.facebook.com/astmaogallergi

@astmaallergi

@astmaallergi

Ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus i Bergen 
er man i ferd med å bygge opp et tilbud til pasienter med 
duft- og kjemikalieoverfølsomhet. Dette er mennesker med 
reelle plager, og selv om vi ikke kan klassifisere eller forklare 
symptomene, skal ikke disse pasientene bli overlatt til seg selv 
og sine lidelsesfeller, de må ha et tilbud, understreker overlege 
Tor Aasen i denne utgaven av AstmaAllergi. Han har gjennom 
mange år vært i kontakt med pasientgruppen, og erfart hvor 
vanskelig mange har det. 

Astma- og Allergiforbundet har merket påtrykket gjennom 
vår kontakt med mange fortvilede mennesker som forteller at 
de føler seg mistenkeliggjort og ikke blir tatt på alvor av sine 
fastleger. Flere har også sendt vennlige tanker til vår egen  
medisinske allergi-nestor, Kjell Aas. Han innførte begrepet  
miljøhemming og viste sin omtanke for pasienter med helse-
plager tilskrevet miljøet ved å ta utgangspunkt i deres egne 
beskrivelser i de rådene han ga mange. Han mener det er 
nødvendig å finne fram til felles diagnosekriterier gjennom 
kartlegging av forekomster for å gi fastlegen en reell mulighet 
til å hjelpe, ikke minst overfor Nav-systemet.

Som pasient- og interesseorganisasjon har NAAF ofte følt 
å komme til kort i vår streben etter å hjelpe gruppen med 
duft- og kjemikalieoverfølsomhet. NAAF har vært opptatt av å 
synliggjøre negative helseeffekter ved bruk av duftkjemikalier, 
og har gjennom sin produktmerkeordning stimulert til utvikling 
av pleieprodukter og rengjøringsmidler uten parfyme eller 
andre helseskadelige stoffer. Mange vil kanskje mene at vi ikke 
har ropt høyt nok opp om forbud, og overfor den enkelte som 

har søkt svar, har vi ofte ikke hatt annet å tilby enn å anbefale å 
holde seg unna det man vet man ikke tåler, eller informere sine 
nærmeste omgivelser og søke tilrettelegging fra arbeidsgiver. 
Det kan bli en vanskelig hverdag for mange. 

Svært etterlengtet og prisverdig er det derfor at Haukeland 
på eget initiativ tar et første skritt på veien gjennom å bygge 
opp sitt eget tverrfaglig tilbud. Tor Aasen understreker at de 
ikke sitter på noen vidunderkur, men håper at tilbudet i seg 
selv kan bidra til å øke fagkompetansen omkring sannsynlige 
årsakssammenhenger, samtidig som pasienten får hjelp videre 
på veien. Det er uansett en start.

Også i Helsedepartementet har et ekspertutvalg som har 
sett på hvordan helsevesenet kan møte pasienter med miljø-
relaterte plager, konkludert med at kunnskapen på området 
er for lav i norsk helsevesen. Og når Helsedirektoratet nå har 
signalisert at de ønsker å inkludere overfølsomhet som eget 
kompetansefelt i de regionale allergisenterne som skal  
opprettes i Helseregionene, er dette godt nytt og gir håp for 
kommende tilbud til en forsømt gruppe.

Prisverdig initiativ

Nina Brun  
Redaktør
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På god vei mot  
allergisenter i Bergen
Helse Vest er den helseregionen som har kommet lengst med å 
bygge opp et allergisenter. Dette brukes som modell for de  
andre regionene.

Tekst: Sissel Fantoft   Foto: Eivind Senneset

Stadig flere rammes av astma, 
allergier og overfølsomhets-
reaksjoner. Ifølge Verdens 
helseorganisasjon vil halvparten 
av oss lide av en slik sykdom i 
2020. En del av Helsedirekto-
ratets satsing på å møte denne 
utfordringen er å opprette 
norske, tverrfaglige sentre 
for Regionale astma, allergi 
og overfølsomhetsreaksjoner 
(RAAO) i hver helseregion. Sek-
sjon for klinisk spesialallergologi 
ved Yrkesmedisinsk avdeling på 
Haukeland Universitetssykehus 
har allerede kommet lang med 
Prosjekt Regionalt Allergisenter.

– Vi har lenge vært i forkant 

i forhold til allergologi her hos 
oss. Mye av årsaken til det er 
professor Erik Florvaag, som 
kom hit fra lungeavdelingen i 
1995. Han så allerede da at en 
tydelig satsing på dette feltet 
var nødvendig og klarte å få 
inn i sin stillingsinstruks at han 
blant annet skulle ha hoved-
ansvar for allergiseksjonen og 
allergiforskningsbiten. Han fikk 
også tittelen klinisk allergolog, 
til tross for at allergologi ikke er 
et formalisert fagområde i Nor-
ge, forteller overlege Torgeir 
Storaas, som er seksjonsleder 
for Seksjon for klinisk spesial-
allergologi på Haukeland.

Vil ha allergisenter. Seksjonsleder Torgeir Storaas ved Seksjon for 
klinisk spesialallergologi på Haukeland sykehus i Bergen håper å ha et 

regionalt allergisenter formelt på plass i løpet av dette året.

Erik Florvaag er nå pensjonist, 
men er fremdeles tilknyttet 
avdelingen som konsulent. 
Han leder også arbeidet med å 
bygge opp Allergisenteret, og 
har med seg spesialsykepleier 
Agnete Eline Hvidsten som 
koordinator. 

Fragmentert fagfelt. Siden 
1995 har Seksjon for spesial-
allergologi bygget opp sin 
kompetanse, med hovedfokus 
på spesielle allergier, tilbud om 
allergivaksinasjon og som et 
kompetansesenter for allergier.

Nøkkeloppgavene for Allergi-
senteret vil være pasientutred-
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Skal redusere forekomsten  
av astma og allergi
De regionale helseforetakene fikk i 2011 i oppdrag å etablere tverrfaglige 
kompetansemiljøer for astma- og allergisykdommer med hovedfokus på 
rådgivning og kompetanseoverføring for best mulig tilbud lokalt.

I statsbudsjettet for 2013 står det 
blant annet:

 «Nasjonal strategi for forebyg-
ging og behandling av astma- og 
allergisykdommer (2008–2012) har 
som hovedmål å stanse økningen, 
og gradvis redusere forekomsten av 
astma og allergi, spesielt hos barn 
under 12 år, og å sikre at alle med 
disse sykdommene kan leve best mu-
lig. De regionale helseforetakene fikk 
i 2011 i oppdrag å etablere regionale 
tverrfaglige kompetansemiljø for 
astma- og allergisykdommer med 
rådgivning og kompetanseoverføring 
som hovedoppgaver. Astma, høysnue 

og andre allergiske sykdommer som 
eksem og matallergier, og sykdommer 
og plager relatert til overfølsomhet er 
blant de viktigste miljøutfordringer for 
folkehelsen i Norge. Det er langt fra 
alle overfølsomhetstilstander som har 
allergi som årsak». 

Oppfølgingen av strategien har 
vært koordinert av Helsedirektoratet. 
Seniorrådgiver og leder for koordine-
ringsgruppa, Anders Smith, er svært 
fornøyd med signalene fra departe-
mentet.

– Dette er et skritt i riktig retning. 
Særlig fordi vi i Norge ikke har den 
medisinske spesialiteten allergologi, 

er det viktig med et samlet miljø av 
fagpersoner som har ulik fagkompe-
tanse relevant for astma-, allergi- og 
intoleranselidelser. Hensikten med 
disse kompetansemiljøene, som etter 
hvert forhåpentligvis blir sentre, er 
først og fremst å bygge kompetanse 
på feltet. De skal bistå med opplæring 
av helsepersonell og av pasienter og 
pårørende. De skal lage veiledere, 
skape grunnlag for forskning, gi råd til 
beslutningstakere, bistå primærhel-
setjenesten, hjelpe publikum og bistå 
blant annet Norges Astma- og Allergi-
forbund i sitt arbeid, sier han.

ning, opplæring, bygging av 
faglige nettverk og forskning/
formidling.

– Vår diagnostiske enhet 
har utviklet spesielle tester 
slik at det er lettere å gjøre 
provokasjoner. Vi har knyttet 
til oss deltidsstillinger fra flere 
avdelinger, og har kompe-
tanse innen øre-nese-hals, 
lungemedisin, gastroentero-
logi og pediatri, og ved  
Yrkesmedisinsk avdeling fin-
nes det også en hudlege som 
kan hjelpe med våre pasien-
ter, sier Storaas.

Siden allergologi ikke er et 
eget medisinsk spesialområde 
i Norge, håper Storaas at Al-
lergisenteret også kan bli et 

sted hvor leger kan skaffe seg 
påbyggingskompetanse innen 
feltet.

– Legeforeningen har tatt 
initiativ til å opprette et kom-
petanseområde innen allergo-
logi, hvor leger med forskjel-
lige spesialistutdanninger kan 
tjenestegjøre hos oss eller 
andre steder med allergolo-
gisk kompetanse i to år for å 
skaffe seg en slik påbygging. 
På sikt håper jeg at mange 
velger å ta videreutdanning 
innen dette kompetanseom-
rådet, sier Storaas.

– Det er veldig tungvint for 
pasientene at dette fagfeltet 
til nå har vært så fragmentert, 
men forhåpentligvis vil dette 

bedre seg med opprettelse 
av slike tverrfaglige sentre, 
legger han til. 

senter for fremtiden. Torgeir 
Storaas forteller at Helse Vest 
har vist stor forståelse for 
viktigheten Prosjekt Regionalt 
Allergisenter.

– Vi trenger slike tverr-
faglige sentre i fremtidens 
medisin. En viktig oppgave 
for oss blir å bygge en bro til 
primærhelsetjenesten. Jeg 
tror det er helt avgjørende at 
vi samler forskjellige fagspesi-
aliteter ett sted, og med felles 
lokaler blir senteret også mer 
robust, sier han.

I løpet av 2014 skal senteret 

altså utvikles videre, og 
representanter herfra skal 
blant annet delta i Helsedi-
rektoratets arbeidsgruppe for 
RAAO’er, videreutvikle samar-
beidet med spesialistmiljøene 
i helseforetakene i Stavanger, 
Fonna og Førde og utarbeide 
ordninger for at fagpersoner 
kan hospitere ved senteret. Et 
annet område som prioriteres 
høyt er å utvikle en søkbar 
nettside, som Torgeir Storaas 
skal være redaktør for.

– Vi håper at Allergisenteret 
hos oss i løpet av 2014 skal bli 
mer formalisert, sier Torgeir 
Storaas.
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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 vaskemidler og hygieneprodukter uten parfyme og 
unødvendige tilsetnigsstoffer. Du får vite mer om Neutral og 
om hvordan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.

ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM.  
DERFOR ER NEUTRAL PRODUKTENE NØYTRALE.

10200_Neutral_Ann_NO_A4.indd   1 14/03/14   09.37
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Slik er status hos de  
andre helseforetakene
Helse Sør-Øst:
I november i fjor startet Regi-
onalt senter for astma, allergi 
og overfølsomhet formelt opp 
på Lungemedisinsk avdeling 
på Oslo universitetssykehus 
(OUS). Senteret har foreløpig 
to ansatte: Lege Eva Stylianou 
(leder), og sykepleier Ingvild 
Gaare-Olstad (koordinator).

– Hos Oslo universitets-
sykehus utredes pasienter 
med allergier ved forskjellige 
avdelinger: Barnemedisinsk 
avdeling, Lungemedisinsk 
avdeling, avdeling for Miljø- 
og yrkesmedisin, Gastromedi-
sinsk avdeling, Hudavdelingen 
og Øre-Nese-Halsavdelingen, 
forteller Eva Stylianou.

– Nå ønsker vi å starte et 
sted for tverrfaglig samarbeid 
mellom disse avdelingene, og 
tanken er at senteret etter-
hvert skal ansette flere fra de 
forskjellige avdelingene. Men 
vi må prioritere hva vi skal 
starte med ut fra de ressur-
sene og rammene vi har, og vi 
har prioritert å starte med å 
bygge opp et tilbud til pasien-
ter med matvareallergier, som 
i dag ikke har et godt tilbud for 
voksne, fortsetter hun.

Senteret skal derfor ansatte 
en klinisk ernæringsfysiolog i 
en deltidsstilling.

– Vi jobber også med å 
knytte til oss gastroeksper-
tise. Tanken er at vi både skal 
være et kompetansesenter og 
samtidig utrede kompliserte 
pasienter, mens de øvrige pa-
sientene fremdeles skal utre-
des på de andre avdelingene. 
Vi har opprettet et arbeids-
forum med representanter fra 
alle disse avdelingene hvor vi 

møtes og drøfter behandlin-
gen av kompliserte pasienter, 
slik at disse pasientene kan få 
en rask og effektiv utredning, 
sier hun.

De fire regionale allergisen-
trene skal også samarbeide 
med hverandre.

– Vi har blant annet planlagt 
et kurs i allergivaksinasjon 
som en del av dette samarbei-
det. Vi møtes jevnlig i regi av 
Helsedirektoratet og jobber 
med å legge en felles plan for 
veien videre, og vi skal hjelpe 
og støtte hverandre, sier Eva 
Stylianou.

Helse Midt-Norge:
St. Olavs Hospital i Trondheim 

har utarbeidet en rapport om 
hvordan et Allergisenter bør 
organiseres.

– Jeg fikk i oppdrag av 
medisinsk fagsjef å opprette 
en arbeidsgruppe som kunne 
lage en prosjektbeskrivelse av 
Allergisenteret. Arbeids- 
gruppa nedsatte en styrings-
gruppe med representanter 
fra flere klinikker. Vi fikk 
500.000 kroner for å kjøpe 
dem fri til å lage en utredning, 
som munnet ut i en rap-
port med forslag til hvordan 
senteret skal være, forteller 
sjef for lunge- og arbeidsme-
disinsk klinikk og medisinsk 
avdeling Orkdal, Anne Hildur 
Henriksen.

Allergisenter i nord. Ved universitetssykehuset i Tromsø har man 
planene klare, men venter på bevelgninger fra Helse Nord, forteller Elin 
Gullhav leder Barne- og ungdomsklinikken. Foto: UNN

Rapporten ligger nå hos 
styringsgruppa.

– Det nesten som skjer er 
at vi skal presentere den for 
sykehusdirektør Nils Kvernmo. 
Vi synes at det tverrfaglige 
senteret de har bygget opp 
i Bergen er veldig bra og ser 
for oss noe lignende, bare i litt 
mindre målestokk. Vi håper 
at dette vil bli gjennomført 
i løpet av 2014 og 2015, sier 
Henriksen.

Helse Nord:
Universitetssykehuset har lagt 
planer for sitt Allergisenter, 
men venter på bevilgninger 
fra Helse Nord før de kan 
gå i gang med å bygge opp 
senteret.

– Vi er i dialog med Helse 
Nord om å få bevilget midler 
til dette senteret. I dag iva-
retas denne funksjonen hos 
Barne- og ungdomsklinikken, 
og inntil det blir avklart hvilke 
økonomiske rammer Allergi-
senteret får, vil det fortsette 
slik, forteller klinikksjef Elin 
Gullhav.

Også mange voksne pasi-
enter med astma og allergier 
behandles i dag ved barnepo-
liklinikken.

– Vår fremste kompetanse 
på dette har overlege Roald 
Bolle ved barneavdelingen, 
slik at voksne som har behov 
for hans spisskompetanse 
kommer hit for behandling, 
sier Gullhav.



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 2 2014     11  

Allergi, kløe og tett nese?
Nå fi nnes 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.

Prøv du også! PHYSIOMER selges på apotek.

Den naturlige og effektive løsningen for din nese

Farvel til tett nese

NATURLIG
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ExtraStiftelsen eier og forvalter over-
skuddet fra TV-spillet Extra som sendes 
på NRK TV. Overskuddet fra spillet går 
til frivillige organisasjoners prosjekter 
innen forebygging, rehabilitering og 
forskning. For 2014 ble 230 millioner 
kroner delt ut. 

Norges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF) er en av medlemsorganisa- 
sjonene i Helse og Rehabilitering og 
berettiget til å søke midler. Prosjektene 
som innsøkes via NAAF skal passe inn 
under vår visjon om å være den frem-
ste pådriver for å øke livskvaliteten 
for alle som er berørt av astma, kols, 
allergi, eksem og overfølsomhet.

årets prosess og frister:
1. april: Frist for å sende inn pro-
sjektskisse for de som ønsker tilbake-
melding på en idé

30. april: Frist for fullstendig søknad 
med prosjektbeskrivelse, budsjett og 
sammendrag
Mai: Søker må være tilgjengelig for 
eventuelle justeringer og utfylling av 
elektronisk søknadsskjema
Ultimo mai: Søknadene vurderes og 
det lages innstilling til Forbundsstyret
Primo juni: Forbundsstyret vedtar 
hvilke søknader som skal sendes  
ExtraStiftelsen

15. juni: Frist for NAAF sentralt å sende 
søknadene videre til ExtraStiftelsen 

Har du en idé – ta kontakt. Vi hjelper 
deg gjerne på veien til en ferdig søknad.  

For spørsmål vennligst ta kontakt  
med prosjektkoordinator i NAAF  
Mari Øvergaard på e-post  
mari.overgaard@naaf.no eller  
tlf 23 35 35 35/29. 

Jeg ønsker å finne et nytt 
hjem til Leonardo, en 18 
år gammel gresk landskil-
padde, som har større 
behov for selskap og å gå 
fritt om sommeren enn 
det han har tilgang på i 
dag. Han er en kul type 
med mye å by på, og har 
bodd med meg siden 
han var 1 år. Avlet lovlig 
i Norge. Ring meg gjerne 
på 41 93 48 66, eller send 
mail til simenaaboee@
hotmail.com  for mer 
informasjon. Må hentes i 
Oslo. Pris: 1500,- 
            Hilsen Simen Aabøe

Har du en prosjektidé?

Nyttig bok i paragrafjungelen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO) gir hvert år ut Jungelhåndboka. Dette 
er den eneste oppdaterte guiden gjennom 
lover og rettigheter innen velferdsretten. 
Boka er populær og et nyttig oppslagsverk 
for funksjonshemmede, kronisk syke,  
pårørende og andre.

Boka er delt inn i flere kapitler, og tar 
for seg: arbeidsliv, trygdeytelser, helse- 
og omsorgstjenesten, tilgjengelighet og 
diskriminering, skole og utdanning, barne-
verntjenesten, boligspørsmål og offentlig 
saksbehandling.

Jungelhåndboka er skrevet av Tove 
Eikrem og er beregnet til bruk både ved 
selvstudium og som kursmateriell. 

Pris og bestilling: 
Ett eksemplar av boka koster 325 kroner + 
porto. Ved bestilling av 10 eller flere bøker 
koster boka 300 kroner per eks + porto. 

Boka kan bestilles via et eget bestillings-
skjema på FFOs web, www.ffo.no, eller 
e-post info@ffo.no

Gresk landskilpadde 
trenger nytt hjem
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✔ Melke-/laktosefrie
✔ Glutenfrie
✔ 0 % kolesterol
✔ Soyabaserte

Egnet for vegetarianere/veganere

Alternativ til cheddar (skivet), mozzarella (skivet og revet),  
smøreoster (naturell, hvitløk, urter og gressløk) samt rømme.

LYSVO
LD

 D
ESIG

N

Kjølevare hos ledende dagligvare- og helsekostbutikker.
Importør: www.alma.no

Delikate alternativer til 

ost og rømme

En hel 
verden  

av sunne 

fristelser

Også egnet for vegetarianere/veganere

Frysevarer hos dagligvare- og helsekostbutikker med bredt vareutvalg
Importør: www.alma.no

Fri for 

melk, egg, 

gluten/hvete 

og nø� er

Et fri-for-alternativ til ostekake med jordbær

Velsmakende og delikat 

jordbærkake 

Et fri-for-alternativ med brokkoli og paprika

Saftig og smaksrik 

grønnsakspai 
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BArneHAgetILBUD

For barn med alvorlig astma, allergi eller eksem kan det være vanskelig å gå i en 
vanlig barnehage. Trosterud senter barnehage i Oslo er Norges eneste kommunale 
spesialbarnehage for barn med disse sykdommene.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

– Her er det veldig lite 
sykefravær, forteller Lena 
Tisland, som er sykepleier i 
landets eneste kommunale 
spesialbarnehage for barn 
med alvorlig grad av astma og 
allergi.

For en utenforstående ser 
det ut som en helt vanlig 
barnehage, med lek og læring, 
sang og samspill. Og det er 
også en helt vanlig barnehage 
hva gjelder pedagogikken. Det 
er heller ikke så lett å se at de 

12 barna på avdeling Løve-
tann alle har alvorlige allergi- 
og astmaplager. For mens de 
høyst trolig ville blitt sykere 
av å gå i en vanlig barnehage, 
blir de heller friskere av å gå i 
denne spesialbarnehagen. 
 
tilrettelagt hverdag.– De 
fleste av barna får medisiner 
hver dag, noen flere ganger 
om dagen. Men det er svært 
sjelden de blir syke eller får 
anfall mens de er her, fordi 

barnehagen er tilrettelagt 
slik at de ikke skal få symp-
tomer, forteller barnehagens 
sykepleier.

I en vanlig barnehage er 
det mange ting som kan gjøre 
at astma- og allergisykdom-
men forverres. For når andre 
barn har husdyr hjemme, 
noen spiser makrell i tomat 
på brødskiven og inneklimaet 
ikke er tilrettelagt for de mest 
sensitive barna, blir barneha-
gehverdagen ofte strevsom 

både for barnet og foreldrene. 
– Flere av barna som går her 

har hatt dårlige erfaringer med 
vanlig barnehage. Alternativet 
for noen er at de ikke kan gå 
i barnehage. Vi mener derfor 
dette er et svært viktig tilbud 
til de som har alvorlig astma og 
allergi, sier Lena Tisland.

spesielle tiltak. I og med at 
Trosterud senter barnehage er 
en spesialbarnehage, er det en 
god del ting som er forskjellig 

Barnehagen der syke barn blir friskere
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BArneHAgetILBUD

fra andre barnehager. Det er 
for eksempel restriksjoner 
på hvilken mat som serveres, 
både fra barnehagens side 
og den maten barna har med 
hjemmefra. Allergener som 
fisk, sitrus og nøtter er ikke 
tillatt. Det er en egen kokk i 
barnehagen som lager mat 
tilpasset matallergier, samtidig 
som barna får dekket sitt 
behov for fullverdig ernæring. 
De ansatte og foreldrene blir 
oppfordret til ikke å bruke 
parfymerte produkter, og det 
er spesielle vaskerutiner slik 
at støvmengden holdes på et 
minimum. I tillegg er det et 
spesielt ventilasjonsanlegg 
som renser luften for pollen. 

Barn med alvorlig allergi og 

astma blir lettere syke enn 
andre barn. Hvis de går i en 
vanlig barnehage, må mange 
holdes hjemme på ekstra kal-
de dager, eller dager med mye 
pollenspredning. Men barna 
i Trosterud senter barnehage 
trenger ikke å holdes hjemme 
selv om de har astma- eller al-
lergisymptomer, de kan heller 
få tilpasset barnehagedagen 
etter formen. 

– Kun når det er snakk om 
smittsom sykdom er det et 
krav at barnet holdes hjemme, 
forteller sykepleier Tisland.

Barnehagen er godt beman-
net med få barn per ansatt, 
og de har for eksempel fysisk 
aktivitet hver dag, enten i 
en gymsal like ved eller ute i 

nærmiljøet. De som trenger 
behandling av fysioterapeut 
kan også få det i barnehage-
tiden.

Kjører drosje. Trosterud 
senter barnehage er en kom-
munal barnehage som tar 
inn barn fra hele Oslo, og de 
som skal søke plass må legge 
ved legeattest. De fleste av 
barna bor ganske langt unna 
barnehagen, og får derfor til-
bud om drosje til og fra. Dette 
oppleves naturlig nok som 
litt skummelt for foreldrene i 
starten, men de ansatte i bar-
nehagen sier drosjekjøringen 
går uproblematisk for barna 
etter kun kort tid. 

– Det er faste sjåfører som 

kjenner barna, de blir godt 
kjent og det oppleves som 
trygt for barna å ta drosje, sier 
Lena Tisland.

Lise Omholt er fagleder 
i spesialbarnehagen. Hun 
mener det er fint for barna å 
oppleve at det ikke er noe rart 
i å være annerledes. Her har 
de fleste bruk for medisiner, 
det blir en helt naturlig del av 
hverdagen. Faglederen tror 
også det er mange som ikke 
er klar over dette barnehage-
tilbudet. 

– Dersom du har et barn 
som kunne hatt nytte av å 
gå i denne barnehagen, er 
det bare å ta kontakt, sier 
Omholt.

Barnehagen der syke barn blir friskere

Kos ved matbordet. Isabella (3), 
Oline (4), Varda (2) og Nauman (6) 
kan føle seg trygge på at de ikke 
blir syke av maten i barnehagen.

Stor gutt. Seks-
åringen Nauman 
er en av de eldste 
i Trosterud senter 
barnehage.

Blid toåring. 
Varda har pyntet 
seg i flott rød 
kjole til ære for 
fotografen.

Hopperommet. 
Denne husken  
er veldig spen-
nende, synes 
Oline, Nauman, 
Hussain, Varda  
og Ibrahim.
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BArneHAgetILBUD

Vaske hendene. Isabella og Nauman vet hvor viktig det er å vaske 
hendene så ingen blir syke.

Personalet må se på barnets 
sykdom som en utfordring og 
ikke et problem. Det er viktig 
for foreldrenes trygghet og 
tillit til barnehagen at de vet 
at de ansatte har grunnleg-
gende kunnskaper om barnets 
sykdom og symptomer slik at 
de kan iverksette nødvendige 
tiltak.

Hvis foreldrene mener de 
ikke når frem med informa-
sjonen, eller barnehagen/

FAKTA trOsterUD senter BArneHAge

Spesialbarnehage i bydel Alna i Oslo, med 19 barn 
fordelt på to avdelinger – en avdeling er prioritert 
barn med alvorlig grad av astma og allergi. I tillegg 
er det en avdeling for barn med diagnoser innenfor 
autismespekteret.
All matservering er tilpasset behovet til  
matallergikere.
De som skal søke plass, må vedlegge legeattest som 
anbefaler barnet plass i barnehagen.
Mer informasjon: www.barnehager.oslo.kommune.no

Medisinskapet. Alle barna har hver sin hylle der 
medisinene deres ligger.

Tilrettelegging i barnehage og skole
Har du et barn med 
astma eller allergi, er det 
viktig at du har en god 
dialog med de ansatte i 
barnehagen eller skolen 
om hva sykdommen 
innebærer for  
ditt barn.

skolen mener de ikke får nok 
informasjon, er det viktig 
å gi tilbakemelding. Forel-
drene bør da ta kontakt med 
behandlende instans. Barnets 
fastlege, spesialist, syke-
pleier eller helsesøster kan 
kontaktes for informasjon til 
barnehagen. 

De fleste barn klarer seg 
gjennom dagen med me-
disiner morgen og kveld. 
Noen må kanskje i perioder 

ta ekstra medisiner i løpet 
av dagen. Mange barn må 
også bruke medisin før fysisk 
aktivitet og gymnastikk. De 
fleste bruker håndpreparater, 
spray, pulver eller lignende, 
mens noen må ha medisiner 
på forstøverapparat i dårlige 
perioder. Håndpreparatene 
administrerer barn selv fra 
ganske ung alder.

Det er viktig at personalet 
kjenner til hvordan og når 
medisinene må tas, teknikk 
og virkning. Hvis barnet har 
behov for ekstra inhalasjoner 
er det en stor fordel at få og 
faste personer har ansvar 
for dette. Det gir trygghet 
for barnet. Dette bør være 
personer som er stasjonære 

og tilgjengelig hver dag (eks: 
kontorpersonell) og som har 
fått en grunnopplæring. Den 
som har daglig ansvar, lærer/
førskolelærer, må også ha 
denne kunnskapen.

All informasjon bør gis både 
muntlig og skriftlig.

Det er en fordel at barnet 
kan tas ut av gruppen eller 
klasserommet slik at medi-
sineringen foregår i rolige 
omgivelser.  At de andre barna 
kjenner til sykdommen og 
hvorfor medisin er nødvendig, 
kan være positivt, medvirke til 
forståelse og til at konflikter 
og erting unngås.

Mer informasjon finner du 
på naaf.no

Rolige forhold. I den lille barnehagen er små forhold og greit å være 
barn med kronisk sykdom. Fra venstre Nauman, Vikky (voksen), Varda, 
Isabella,  og Oline.

Sykepleier. Lena  
Tisland har ansvar  
for den medisinske  
oppfølgingen i Troste-
rud senter barnehage.
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I denne utgaven av AstmaAllergi kan du lese en artikkel med 
intervju av Torgeir Storaas som informerer om Allergisente-
ret som nå etableres i Bergen. Astma- og Allergiforbundet 
har lenge arbeidet for at det skal etableres Regionale sentre 
for Astma, Allergi og Overfølsomhet (RAAO-sentre). Den 
gledelige nyheten er at nå kan vi konstatere at dette er i ferd 
med å bli en realitet. I Bergen og Oslo er man formelt i gang, 
og i Tromsø og Trondheim er planleggingen kommet langt 
på vei.

I oppdragsdokumentet fra Helsedepartementet står det 
blant annet: «Det er et mål å styrke den nasjonale kompe-
tansen innenfor astma, allergi og overfølsomhetssykdom-
mer og utvikle gode rutiner for utredning, diagnostisering 
og behandling av astma og allergisk sykdom/overfølsomhet 
hos barn og voksne.»

NAAF har lenge argumentert iherdig for viktigheten av å 
kunne få slike sentre, ikke minst for å kunne behandle de 
mer komplekse tilfellene. Det er derfor interessant å lese 
hva Helsedirektoratet skriver etter møtene som de i løpet av 
2011 hadde med de fire Regionale Helseforetakene vedrø-
rende departementets beslutning om etablering av disse 
tverrfaglige kompetansemiljøene: «Vi har erfart at miljø-
ene ønsker fysiske sentre der man tar imot den komplekse 
pasient til tverrfaglig utredning.»

Et annet viktig aspekt for NAAF har vært å kunne redusere 
faren for feildiagnostisering. I pressemeldingen som helse-
ministeren sendte ut i forbindelse med kunngjøringen av at 
det skal opprettes tverrfaglige regionale kompetansemiljøer 

Allergisentre – et løft for regionene

Trond Solvang
Generalsekretær  

på astma og allergi, heter det derfor gledelig nok: «Målet 
er å sørge for et tettere samarbeid mellom fagfolkene, for 
å sikre at pasientene får rett diagnose og avdekket eventu-
ell feilbehandling». I tillegg til å redusere faren for feilbe-
handling, vil RAAO-sentrene dessuten bety mye for mange 
pasienter da det inntil i dag har vært en betydelig fragmen-
tering av fagområdene, og mange pasienter har opplevd «å 
falle mellom flere stoler». Å møte en samlende kompetan-
se har inntil i dag vært sjeldent forekommende, derfor kan 
alle medlemmer av NAAF og øvrige personer med astma, 
allergi og overfølsomhetssykdommer nå virkelig glede seg 
over disse RAAO-sentrene. Vi i NAAF er overbeviste om de 
vil få stor betydning og bidra til å gjøre livene for mange av 
våre medlemmer både enklere og bedre.

generALseKretÆrens HjØRNe

Relvar Ellipta er et nytt kombi-
nasjonspreparat som består av 
et inhalasjonssteroid (flutika-
sonfuroat) og et langtidsvirken-
de beta2-agonist (vilanterol) i 
pulverform. Begge virkestof-
fene har en 
24-timers effekt 
og skal bare tas 
en gang daglig. 
Medisinen 
kommer i en ny 
type inhalator 
– Ellipta, som 
klargjøres for 
inhalasjon med 
ett betjenings-
trinn. Ellipta 

Nytt legemiddel for  
behandling av astma og kols

Lanserer allergivennlige  
fiskeburgere

inneholder 30 doser som er nok til en 
måneds bruk. Etter inhalasjon anbefales 
munnskylling med vann uten å svelge. 

Legemidlet er godkjent for regelmes-
sig behandling av astma hos voksne og 
unge over 12 år samt for symptomatisk 

behandling av voksne med 
kols med en FEV1<70 % av 
forventet normalverdi og 
med en sykehistorie med 
eksaserbasjoner.

Relvar Ellipta har forelø-
pig ikke generell refusjon, 
men individuell refusjon kan 
søkes på § 3a. 

Medisinfirmaet Glaxo-
SmithKline distribuerer 
Relvar Ellipta i Norge.

Nå lanserer Lofoten burgere laget av fisk, som også 
er tilpasset dem med matallergier. I sin serie 80%, 
som inneholder 80 prosent fisk, kommer nå to nye 
produkter. I fiskeburger med torsk og sei har pro-
dusenten erstattet helmelk med spansk olivenolje 
og rismelk. I fiskeburgeren med torsk og hyse med 
wasabi, ingefær, chili og koriander, er helmelken 
erstattet med kokosmelk og rismelk. 
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Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

som et godt valg for barne-
familier og andre som har 

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

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

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. 

ANNONSE

Svanemerket
er det offisielle nordiske 
miljømerket,  innført i 1989 
av Nordisk Ministerråd.  

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

1/3 av alle barn risikerer å utvikle 
allergi. Barns hud er ekstra følsom for 

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

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.
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POLLenALLergI

Trær til besvær
Hvorfor er noen pollentyper allergene, mens andre ikke er 
det? NAAFs pollenanalytiker Hallvard Ramfjord forklarer 
hvorfor for eksempel bjørk gir allergi men ikke furu og gran.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Per Harald Olsen

Hallvard ramfjord er leder 
for Astma- og Allergiforbun-
dets pollenlaboratorium, som 
ligger i Trondheim. Her kom-
mer det inn pollenvarsler fra 
10 ulike målestasjoner over 
hele landet. De pollentypene 
som registreres er or, hassel, 
Salix (selje, pil, vier), bjørk, 
gress og burot.  

Allergene pollen. Noen 
pollenallergikere reagerer på 
bare en av disse pollentypene, 
mens andre er allergiske mot 
flere. Men i tillegg til de som 
meldes i pollenvarslingen, fin-
nes det også en hel del andre 
pollenkorn som svever rundt i 
luften i vår- og sommerseson-
gen. Hvorfor blir vi ikke syke 
av disse?

– Furupollen er et eksem-
pel på pollenkorn som ikke 
er allergene. Det handler om 
proteinene i selve pollenet, 
sier Hallvard Ramfjord. 

Heller ikke gran, lerk eller 
andre nåletrær har pollen som 
gir allergi. Du kan imidlertid 
likevel få reaksjoner.

– Spredningen av furupollen 
skjer i store mengder, og i en 

periode da pollenallergikere 
gjerne har sensitive slimhin-
ner på grunn av at de reagerer 
på andre pollenslag. Dermed 
kan man få en reaksjon ved at 
slimhinnene blir irriterte. Men 
da er det ikke snakk om en 
allergi, men om en irritasjon, 
forklarer pollenanalytikeren. 

Varsler ikke alt. Når det 
gjelder løvtrær, finnes det 
flere av dem som gir allergiske 
reaksjoner utover de det gis 
pollenvarsel for. For eksempel 
har eik pollen som er aller-
genbærende. Men siden det 
ikke er så mye eik i de norske 
skogene, blir den totale pol-
lenspredningen likevel for 
liten til at særlig mange blir 
plaget av den i Norge.

– I USA er det veldig mye 
eikeskog av forskjellige typer i 
de midtre og nordlige statene. 
Der meldes spredning av 
eikepollen i pollenvarslingen, 
forteller Hallvard Ramfjord.

I Norge anses det ikke som 
hensiktsmessig å varsle om 
spredning av treslag som eik, 
bøk og ask, siden dette ikke 
er veldig vanlige trær i norsk 

flora. For at et pollenslag skal 
bli med i pollenvarslingen, må 
det altså være en viss mengde 
pollenkorn i luften i løpet av 
sesongen – det meldes ikke 
fra om pollenspredning når 
det er så lite at knapt noen vil 
få allergiske reaksjoner.

Det er også stor forskjell på 
de ulike planteslagene med 
hensyn til hvor langt pollen-
kornene spres med vinden. 
Bjørkepollen, for eksempel, 
flyr langt avgårde og er i prak-
sis umulig å unngå hvis du bor 
i Norge om våren. Mens bu-
rotpollen bare spres noen få 
titalls meter – dermed kan du 
unngå plager hvis du fjerner 
plantene før de blomstrer.

Skal du plante et tre i din 
egen hage, er det greit å være 
oppmerksom på hvilke trær 
og planter du kan få allergire-
aksjoner av. Hallvard Ramfjord 
har sammen med Marianne 
Bjerke skrevet boken «Gode 
råd er grønne», der du kan 
lese om hvilke trær og andre 
planter som anbefales i et al-
lergivennlig utemiljø. 

Pollenallergi gir først og fremst plager fra slimhinnene i nese og øyne, men hos noen også 
i bronkiene og eventuelt i huden. Neseplagene arter seg som renning, kløe, nysing og 
tetthet. Øynene renner, klør, blir røde og kan hovne opp. 

Hvordan vet du at du har pollenallergi?



POLLenALLergI

Selv om du ikke har merket noen særlige symptomer ennå, gjør du klokt i å forberede  
deg på pollenspredningen som kommer.  

l Ta medisin i samråd med lege og start i tide, før symptomene blir for sterke.
l Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager  
 har få eller ingen plager.
l Følg med på pollenvarslingen – enten på nettsiden pollenvarsel.no eller app til  
 din smarttelefon.
l Vær forsiktig med sykling og hard trening i den verste pollensesongen. Ta hensyn  
 til din egen allmenntilstand.
l Vask ansikt og hender når du har vært ute, skyll hår og skift putevar før du legger deg.
l Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra frukt og grønt. Dette kan gi symptomer i form  
 av hevelse i munn, hals og lepper.
l Informer arbeidsgiver/skole om plagene. Husk at du kan søke om utvidet eksamenstid  
 hvis denne faller midt i pollensesongen.
l Ta eventuelt ferie høyt til fjells, langs kysten eller i utlandet når spredningen er  
 som verst.
l Bruk pollenfilter foran dører og vinduer. En pollenmaske kan også være til god hjelp. 

Kilde: NAAF.no

Gode råd før pollensesongen
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POLLenALLergI

– Det er tidlig, men ikke 
rekord. Det har tidligere vært 
registrert spredning av pollen 
fra or så tidlig som 2. februar, 
forteller Ramfjord.

Or og hassel er de to 
treslagene som blomstrer 
tidligst, og blomstringen på 
disse styres først og fremst 
av temperatur. Er det en mild 
vinter med varmegrader, vil 
de blomstre tidligere enn 
normalt. Det kan variere med 
opp til flere uker. 

I 2013 var det svært kaldt 
på våren, da ble det ikke 
registrert orepollenspred-
ning før 6. april, noe som var 
cirka en måned senere enn 
normalen.

– Ulempen for pollenal-
lergikere med en tidlig start 
på pollensesongen er at 
totalsesongen blir lengre. For 
spredningen av pollen fra 
gress og burot varierer rela-
tivt lite fra år til år. Burot, som 
er sist ute, sprer pollen fra 
20. juli til 20. august, opplyser 
pollenanalytikeren. 

Heller ikke bjørkepol-
lenspredningen blir særlig 
påvirket av at det er mild 

vinter og/eller tidlig vår. 
Starten varierer vanligvis ikke 
mer enn 4-5 dager før/etter 
gjennomsnittsdatoen for siste 
tiåret. I Oslo er tiårs-gjen-
nomsnittsdatoen for starten 
på bjørkepollensesongen nå 
24. april. Bjørkens vekstse-
song påvirkes åpenbart mer 
av lysmengde og daglengde 
enn av temperatur. 

Men hva skjer hvis det først 
er mildt og deretter kommer 
en kuldeperiode? Det kom-
mer an på hvor mye pollen 
treet har rukket å spre før 
kulden kommer.

– Orepollensesongen i et 
område varer cirka tre uker. 
Dersom trærne ikke har ruk-
ket å spre så mye pollen, og 
det plutselig blir minusgrader 
igjen, vil spredningen ta seg 
opp igjen når det blir mildt. 
Men hvis det blir en langvarig 
nedbørsperiode midt i pol-
lenspredningen, vil mestepar-
ten av pollenet regne bort, 
vi sier at det vaskes vekk, 
forklarer Ramfjord.

FAKTA ALLergene POLLen

Kan gi reaksjoner  
hos noen:
Osp
Poppel
Bøk
Eik
Ask

Disse treslagene gir  
sjelden/aldri allergi:
Alm
Lønn
Hegg
Rogn
Asal

Disse treslagene har allergene pollen:
Bjørk – inkludert hengebjørk, dvergbjørk  
 og vanlig bjørk
Or –  gråor og svartor
Hassel
Salix –  selje, pil, vier

Einer
Lerk
Gran
Furu

Hestekastanje
Lind

Svært tidlig  
pollenstart i år
De første registreringene av pollen-
spredning kom allerede 8. februar, 
forteller Hallvard Ramfjord i pollen-
varslingen. Det var i Førde i Sogn og 
Fjordane de klarte å fange årets første 
pollenkorn fra or.

Mer informasjon
På nettsiden Pollenvarsel.no finner du rapporter og 
statistikk om pollenspredningen tidligere år, i tillegg til 
den løpende pollenvarslingen for årets sesong.

Pollenvarsel finnes også som applikasjon tilpasset 
smarttelefon.

Tidlig ute. Spredningen av pollen fra hassel startet i år al-
lerede i februar noen steder i landet. Den milde vinteren betyr 
lengre total pollensesong.
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En rask og effektiv løsning ved 

BIHULEBETENNELSE

Endelig en kraftig behandling for 
deg med bihulebetennelse
Sinoclear er en unik behandling som renser bihuler 
og nese for sekret, og gir rask lindring av vanlige 
symptomer, for eksempel nesetetthet og smerte i 
ansiktet. Sinoclear tas som en nesespray en gang 
daglig i 7-10 dager, alene eller i kombinasjon med 
andre behandlinger mot bihulebetennelse. 

Fra 12 år. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

NYHET!

Fås kjøpt hos
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l  Visp eggene sammen. Tilsett litt av melken  
 og ha i melblandingen. 
l  Pisk hele veien mens du tilsetter sukker,  
 salt og resten av melken. 
l  La gjerne røra svelle i 10 minutter,  
 da tykner den noe. 
l  Smelt litt smør stekepannen og stek tynne  
 pannekaker. De kan gjerne ettervarmes i  
 stekeovnen på 50-60 grader dersom du  
 ikke skal spise alle med en gang. 

Bruk oppskriften fra de grove pannekakene 
og server sammen med kjøttet fra i går. 
Pannekaker med stekt entrecote, noen sprø 
grønnsaker og noen dråper soyaolje smaker 
fantastisk!

Tekst og foto: Morten Øverbye

grUnnOPPsKrIFt  
PAnneKAKer

MIDDAgs- 
PAnneKAKer

Pannekaker hele uka

3 egg 
7 dl melk (bruk gjerne soyamelk) 
4-5 dl glutenfri melblanding (prøv 
gjerne grov type) 
2 ss sukker 
½ ts salt  
smør/melkefri margarin til steking

! Prøv deg frem med andre meltyper 
og sammensetninger. Men ikke ta 
det for langt. grove pannekaker 
med bare havregryn og rugmel 
smaker ikke lenger som pannekaker. 
I verste fall vil ikke gjestene ha 
pannekaker i det hele tatt. 

– Å, kjære vakre vene gode snille søte deg, sa den syvende. Husker du eventyret 
om pannekaka? Vel, det er lett å bli innbilsk når alle er ute etter deg.  
Prøv ut noen allergivennlige pannekaker. Gjestene kommer til å bli fornøyde.  
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nAAF-KOKKen

l  Smelt smør og ha i melk. Pisk egg og ha det sammen med  
 melken når alt er avkjølt. 
l  Bland alt det tørre og ha i væsken, litt og litt. Pisk det hele  
 til den er klumpefri. La det gjerne svelle en halvtime før 
 du begynner å steke. 
l  Stek halvstore, tykke pannekaker i en middels varm  
 stekepanne. Du kan flippe kakene når du ser den begynner  
 å bli fast og «tørr». 
l  Avkjøles og serveres med blåbær og litt melis. Eller hva  
 med litt honning, sirup og mandler? Det velger du selv.

l  Pisk alt det tørre med litt melk. 
l  Tilsett litt og litt melk så røren bli klumpfri.  
 Ha i smøret til slutt og stek fine, gylne pannekaker.

AMerIKAnsKe PAnneKAKer

PAnneKAKer Uten egg?

5 dl glutenfri melblanding  
3  egg  
50 gram smeltet smør/melkefri margarin 
3 dl melk, gjerne soyamelk  
2 ss sukker  
1 ts bakepulver 
Litt salt 

200 gram mel (gjerne glutenfri melblanding)  
3 ½ dl melk (evt. soyamelk)  
1/2 ss sukker 
1 ts bakepulver 
2 ss smeltet smør (gjerne melkefri margarin) nAAF-KOKKen Morten

Vår faste matspaltist Morten Øverbye er 
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter. 
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter 
som også kan nytes av deg med matallergi.

l  Rør ut gjæren i lunken melk (ca. 37 grader). Tilsett mel  
 og rør godt. 
l  Skill egget. Ha eggeplomme og salt i deigen, og rør godt  
 igjen. La røra hvile og heve, cirka tre–fire timer. Da får den  
 en tykk konsistens.
l  Pisk fløte og eggehvite hver for seg. Vend begge deler inn  
 i røra med en slikkepott.
l  Stek små, runde pannekaker, cirka 1 cm tykke. En takke  
 gjør jobben enkel, men du kan like gjerne steke dem i 
 pannen. Bruk middels varme, og vend forsiktig. La blinisene  
 avkjøle seg noen minutter.
l  Legg på det du måtte ønske. Fisk, kjøtt og grønnsaker;  
 Det meste passer til blinis. Jeg velger i all sin enkelhet  
 skiver av røkt laks. 

BLInIs
10 gram fersk gjær 
2,5 dl melk, gjerne soyamelk 
175 gram glutenfri melblanding 
1 egg 
0,5 ts salt 
2 ss kremfløte 
Olje til steking
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InneKLIMA

Kommunenes oppgaver 
innen miljørettet helsevern 
i barnehager og skoler skal 
virke både beskyttende og 
helsefremmende. Det er 
derfor svært viktig at det føres 
tilsyn med hvordan kommu-
nene vedlikeholder og utfører 
oppgavene, og at det finnes 
muligheter for å vedta tiltak 
som granskning, tvangsmulkt 
og politianmeldelse om det 
skulle være nødvendig. Men 
slik modellen er i dag, er det 
kommunene selv som utfører 
tilsynet med sitt eget arbeid. 
Betyr det i realiteten at tilsy-
net ikke har noen effekt? 

– Mange har vært i den 
situasjonen at de skal føre 
tilsyn mot seg selv, og det stil-
les mange spørsmål rundt det. 
Fakta er at ikke én kommune 
har inndrevet en tvangsmulkt 
til seg selv, noensinne. Det 
blir aldri en realitet. Sitter 
vi da med en «bukken og 
havresekken»-situasjon? Spør 
Anders Smith.

Fagdag om inneklima. Tema-
et ble tatt opp og diskutert 
av flere da KLP arrangerte 
fagdag om inneklima for 
bedriftshelsetjeneste, ver-
neombud, rektorer og andre 
involverte, sammen med 
Astma- og Allergiforbundet. 

Så hva kan man gjøre med 
situasjonen? Løsningen, 
fortalte Smith til de frem-
møtte, er å ta tilsynsdelen 
av miljørettet helsevern ut 
av kommunen og overføre 
til staten. Det ble gjort med 

– Kommunene har dobbeltroller
Hvordan skal kommunen kunne føre tilsyn og gi sanksjoner, når det er seg selv de 
skal vedta tiltak mot? – Bukken og havresekken, mener Anders Smith, seniorrådgiver 
i Helsedirektoratet. Han mener tilsynet bør ut av kommunen og bli statens ansvar.

Tekst og foto: Lene Gunvaldsen

Bred mobilisering. inneklima i barnehager og skoler har et stort 
forbedringspotensiale, mener Anders Smith, Helsedirektoratet (t.v.), 
Elisabeth Nesbakken Haugen, SINTEF Energi AS, Conny Tove Bruun, 
Arbeidstilsynet, Nina Sæther, Skåningsrud skole, Geir Grønsholt, KLP-
Skadeforsikring og Kai Gustavsen, NAAF.

Mattilsynet, noe som har 
vært svært vellykket.

– Tilsynsdelen bør slås 
sammen med andre til-
syn, så som Mattilsynet, 
Arbeidstilsynet og Utdan-
ningsdirektoratet. Får vi det 
opp på et statlig nivå, vil det 
skape større avstand mellom 
tilsynsdelen og den som blir 
kontrollert. Da blir det også 
mer makt bak sanksjonsde-
len, fortalte Smith til den 
fullsatte salen.

Lokal handling. En av dem 
som har merket dobbeltrol-
len som oppstår når kommu-
nen skal føre tilsyn med seg 
selv, er Ingun Theiste Østlie 
fra Tønsberg. Hun jobber i 
Viken bedriftshelsetjeneste, 

men har tidligere jobbet 
med miljørettet helsevern. 
Hun kjenner seg igjen i det 
Smith sier.

– Absolutt. At det er slik, 
kan gjøre det vanskelig. 
Hvilken tyngde har man da? 
Man føler ofte at man må trå 
varsomt. Jeg synes det virker 
som en smart løsning å løfte 
tilsynsdelen av arbeidet med 
miljørettet helsevern opp på 
statlig nivå, mener hun.

Anders Smith påpeker 
samtidig viktigheten av lokal 
handling.

– Bare 50 prosent av 
skolene som har fått stem-
pel som godkjent, har en 
vedlikeholdsplan. Det er 
tankevekkende! Det betyr 
at et godkjent-stempel er en 

sannhet med modifikasjoner, 
sier han. 

Conny Tove Bruun fra 
Arbeidstilsynet er enig: 

– Systemene må på plass, 
det holder ikke å bygge nytt 
hvis man ikke har en plan for 
vedlikehold etterpå, fortalte 
hun deltakerne. 

– Forbedringspotensialet 
er stort. Under halvparten 
av skolene vi har undersøkt 
har gjennomført en risiko-
analyse, og det er mange av 
dem som er bygget av tre og 
har flate tak. Det blir det mye 
vannskader av. Har godkjen-
ning blitt en sovepute? spør 
Bruun.

Rektor Nina Sæther ved 
Skåningsrud skole var en av 
de andre foredragsholderne. 
Sæther delte av sine positive 
erfaringer fra samarbeidet 
med Astma- og Allergifor-
bundet og den store effekten 
iverksetting av systematiske 
og praktiske tiltak har hatt på 
deres skole. 

NAAF bistår kommuner, 
skoler og barnehager slik at 
de kan jobbe systematisk 
med inneklima og HMS med 
egne ressurser. 

– Skåningsrud skole er et 
flott eksempel der rektor har 
tatt initiativ til å iverksette 
lokale prosesser. Det har ført 
til at ansatte har fått prak-
tisk kunnskap om inneklima 
og HMS, slik at de selv kan 
iverksette helsefremmende 
aktiviteter på skolen, mener 
Kai Gustavsen, seniorråd-
giver inneklima i NAAF.
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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. Våre 
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!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER MATGLEDE!
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DUFtOVerFØLsOMHet

Pasienter som reagerer på for 
eksempel parfyme og andre 
dufter, eller har en annen 
form for kjemisk overfølsom-
het, kommer ofte dårlig ut i 
møte med helsevesenet.

– Duftoverfølsomhet er en 
dårlig definert sykdom, og 
ingen anerkjent diagnose. 
Dermed blir pasientene stå-
ende uten rettigheter, sier 
avdelingsoverlege Tor Aasen 
ved Yrkesmedisinsk avdeling 
ved Haukeland Universitets-
sykehus.

Blir ikke hørt. Han kom hit fra 
lungeavdelingen på 1990- 
tallet, og har siden den gangen 
med jevne mellomrom vært i 
kontakt med denne pasient-
gruppen.

– Mange av dem har en 
opplevelse av at de aldri har 
blitt lyttet til. Det er viktig å 
høre hva de selv har å si, og 
undersøke om det kan være 
andre ting som er årsaken til 
deres plager, fortsetter han.

Mange av pasientene som 
kommer til avdelingen er 
henvist hit av fastleger som 
mistenkte at det kan være 
astma som var problemet.

– Reaksjoner på kjemisk 
overfølsomhet kan ofte minne 
om allergiske reaksjoner, med 

– Fortjener hjelp  
fra helsevesenet
Helsevesenet har frem til nå hatt lite å tilby pasienter med duftoverfølsomhet.  
Nå bygger Helse Vest endelig opp et skikkelig tilbud til denne gruppen.

Tekst: Sissel Fantoft  Foto: Eivind Senneset

for eksempel kvalme, hoste 
og uvelhet. Dermed er det 
fort gjort å anta at det er en 
form for allergi, og begynne 
å unngå det man reagerer 
på. Etter hvert blir situasjo-
nen mer og mer håpløs, sier 
Aasen, som er overbevist om 
at allergi er galt å bruke som 
begrep om disse plagene.

– Begrepet allergi gir feil 
forestillinger, man skal jo 
unngå det man er allergisk 
mot, men spørsmålet er 
om det ikke er akkurat det 
motsatt av hva man bør gjøre 
når det gjelder overfølsomhet 
– kanskje man heller burde 
konfrontere det man reagerer 
på isteden, sier han. 

Ingen psykisk sykdom.  
Pasienter med overfølsom-
hetsreaksjoner som ikke får 
hjelp av helsevesenet, blir 
overlatt til sine egne og sine  
lidelsesfellers måter å hånd-
tere problemene på.

– Tilværelsen blir ofte mer 
og mer dysfunksjonell og nes-
ten umulig å håndtere etter 
hvert. Dette kan ikke define-
res som en psykisk sykdom, 
men den kan definitivt få 
psykiske konsekvenser. Uten 
en diagnose får ikke denne 
pasientgruppen noen støtte 

fra Nav, og dermed blir det jo 
også en økonomisk tragedie, 
det går utover familielivet og 
ender gjerne med isolasjon, 
sier Aasen.

Det er lite å finne i littera-
turen om måter å behandle 
denne pasientgruppen på, 
men Yrkesmedisinsk avdeling 
samler nå kompetanse fra 
flere fagområder for å forsøke 
å gi disse pasientene et ade-
kvat tilbud. De har blant annet 
ansatt en klinisk psykolog som 
begynner i mai.

– Selv om vi ikke mener at 
dette er en psykisk sykdom, 
men en feilfunksjon, så har vi 
tro på at å gå inn med kognitiv 
terapi i en tidlig fase, kan 
være positivt. Det handler 
om å få kanalisert tankene 
sine til noe som kan bringe 
en videre. Vi har tidligere hatt 
gode erfaringer med å bruke 
nevropsykologer i forhold til 
løsemiddelskadde, sier Aasen.

 
Reelle plager. Tor Aasen un-
derstreker at avdelingen ikke 
sitter på noen vidundermidler.

– Men det er viktig å 
begynne et sted og ta fatt i 
denne pasientgruppen som 
ikke har blitt tatt tilstrekkelig 
på alvor tidligere. Helsedirek-
toratet ønsker disse innbakt i 

allergisektoren, og her hos oss 
har vi et tverrfaglig miljø hvor 
vi kan gjennomføre en rekke 
tester for å forsøke å finne 
årsaken til deres plager. Og 
vi har god tro på at kognitiv 
behandling i en tidlig fase kan 
ha gode resultater, sier han.

Etter å ha vært i kontakt 
med denne pasientgruppen i 
mange år er Tor Aasen glad for 
at det nå er mulig å gi dem et 
bedre tilbud.

– Jeg har betydelig respekt 
for disse pasientene. De har 
en så vanskelig livssituasjon at 
de fortjener hjelp, og det har 
vært vanskelig å oppleve at vi 
ikke har kunnet gjøre noe for 
dem. Først nå har vi fått en  
reell mulighet til det. Hvor 
stort dette tilbudet blir, vet vi 
ikke ennå, men ved å samle et 
solid fagmiljø og en forsker-
stab er i hvert fall utgangs-
punktet godt. Én ting vi kan 
gjøre er jo å sette lys på dette 
i forhold til Nav og støtteap-
paratet. Dette er mennesker 
med reelle plager, og selv om 
vi ikke kan klassifisere eller 
forklare dem, skal vi forholde 
oss til dem på en rasjonell 
måte, sier Aasen, som under-
streker at dette er et forsøk, 
og at han ikke vet hvor effek-
tivt det vil bli.
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DUFtOVerFØLsOMHet

Vil hjelpe. Avdelingsoverlege Tor Aasen håper å kunne gi 
et bedre tilbud til pasienter med duftoverfølsomhet  

ved Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland  
Universitetssykehus.
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DUFtOVerFØLsOMHet

Velkommen til

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

For mer informasjon kontakt NAAF  
på tlf. 23 35 35 35 / 0034 92 8150 222 (booking)
eller send e-post til: vallemarinadnh@gmail.com 

www.naaf.no/vallemarina

– Pasientens opplevelse av 
plagene er reell, og disse pasi-
entene skal tas på alvor, sier av-
delingsoverlege Jan Vilis Haanes 
ved Arbeids- og miljømedisinsk 
avdeling ved Universitetssyke-
huset i Nord-Norge.

Han har vært med i et ek-
spertutvalg nedsatt av Helse-og 
omsorgsdepartementet om 
blant annet overfølsomhet i 
forhold til svak høyfrekvent 
stråling fra elektromagnetiske 
felter, som for eksempel mobil-
telefoner og trådløse nett.

– Det er veldig mange likheter 
mellom de forskjellige over-
følsomhetsreaksjonene på 
miljøfaktorer, inkludert  

duftoverfølsomhet. I november 
i fjor bisto jeg da Helsedirekto-
ratet arrangerte en fagdag om 
dette, sier Haanes, som tidligere 
har jobbet sammen med Tor 
Aasen på Haukeland sykehus.

– Der kom jeg i kontakt med 
pasienter med duftoverfølsom-
het og jobbet klinisk med dem. 
Utfordringen her er at kunnska-
pen i helsevesenet er for lav i 
forhold til overfølsomhet, og 
det er behov for bedre kompe-
tanse, slik at vi kan møte disse 
pasientene på en bedre måte, 
sier han.

For selv om det ikke er sikker 
kunnskap om årsaken til disse 
plagene, vet man likevel en 

god del om mulige bidragende 
årsaker.

– Hos noen kan forklaringen 
være allergier og irritasjon, 
spesielt de som får reaksjoner 
i luftveier og slimhinner, men 
dette gjelder mindretallet. I 
rapporten fra ekspertutvalget 
introduserer vi begrepet  
«helseplager tilskrevet miljø- 
faktorer», ment som et mest 
mulig nøytralt begrep. Det 
er ingen diagnose, men en 
beskrivelse av en problemstil-
ling. Ord som overfølsomhet 
og intoleranse gir assosiasjoner 
til allergier og immunologiske 
aspekter, og det gjelder som 
sagt kun mindretallet av  

disse pasientene, sier Haanes.
Helse- og omsorgsdeparte-

mentet har hatt mest fokus på 
astma og allergier i etableringen 
av regionale allergisentre i hver 
helseregion. Helsedirektoratet 
ønsker også å inkludere over-
følsomhet her, slik at også disse 
pasientene får et tilbud. 

– Som leger og helsevesen 
må vi klare å ha to tanker i ho-
det samtidig: Både at vi skal ta 
pasientene og deres opplevelser 
alvorlig, og at vi skal bruke den 
fagkompetansen vi har til å se 
på sannsynlige årsakssammen-
henger mellom eksponering 
og helseeffekter, sier Jan Vilis 
Haanes.

Skal ta pasientene på alvor
Pasienter med overfølsomhetsreaksjoner skal møtes på en bedre måte i 
helsevesenet fremover, selv om man ikke finner noen klar årsak til problemene.
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Blenda Sensit ive 
er helt uten parfyme 
og fargestoffer, og 
anbefales derfor t i l 
følsom hud.

Blenda Sensit ive er 
anbefalt av Astma- 
og Allergiforbundet. 

Jeg velger Blenda 
Sensitive, fordi jeg synes 
det er et skånsomt valg 

for hele familien og 
i tillegg gir det et 

godt vaskeresultat.
Camilla Underland, 
lege og mor

 Parfymefritt 
       vaskemiddel

Kjekt å vite...

- et skånsomt valg for følsom hud

FOR MER 
INFORMASJON 

BESØK 
KLESVASK.NO
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Turrsvevegen 3A, 2656 FOLLEBU  

Telefon:
61 11 73 00

Telefaks:
61 11 73 16  

     

Internett:
www.granheim.no

Granheim Lungesykehus
Spesialsykehus og rehabiliteringssenter 
for lungesyke

Sykehuset gir et tverrfaglig behandlingstilbud til 
mennesker med astma, kronisk bronkitt, emfy em 
og andre kroniske lungesykdommer (KOLS). Ved 
trening, undervisning og informasjon ønsker vi å 
lære pasienten å mestre sykdommen. 
Sykehuset tar imot pasienter fra hele landet etter 

Ingen egenandel.

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

Divisjon Habilitering og rehabilitering
“et pusterom i livet ditt”

HELSE SØR-ØST

søknad direkte fra fastlege. 

s
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KAKER SOM ALLE  
KAN SPISE, OGSÅ  
ALLERGIKERE

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT  
OG ÅRETS NYSKAPER 2010

Italiensk is på sitt beste
Inneholder ikke melk/laktose, egg eller gluten. Kun vegetabilske ingredienser.  

Også egnet for intolerante og vegetarianere/veganere.

Melkefri

Frysevarer hos dagligvare- og helsekostbutikker med bredt vareutvalg.
Importør: www.alma.no

RYS er en utsøkt serie risbasert is

Smakfull italiensk is

Fire delikate varianter med bourbonvanilje,  

sjokolade , jordbær og skogsbær
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ANBEFALT AV

Ajax og Softlan Pure&Clear er en 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. Softlan produkter og kan brukes på alle vaskbare overflater. 
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MestrIng

Sprenger grenser på Voss
Av og til er ikke sosiale medier sosiale nok. Noen ganger er det behov for å møtes, 
bli kjent og utveksle erfaringer uten å skjule seg bak en skjerm. Men etterpå er det 
greit å holde kontakt med en kjapp oppdatering som tikker inn på Ipad’en. 

Tekst og foto: Susanne Rislå Andersen

Sosial samling. Viktig påfyll og starten på nye vennskap for ungdom med kronisk sykdom som møttes til kick-off på Voss. 

Det sosiale står helt sentralt 
når ungdommene skal føle 
felleskap og trygghet til å dele 
egne erfaringer med hver-
andre. Likevel ivaretar ikke 
Facebook og sosiale medier 
dette felleskapet godt nok. 

Mange kronisk syke 
ungdommer føler seg ofte en-
somme i sin situasjon. Redde 
for å utfordre seg selv. Og 
ofte er det foreldre og pårø-
rende som setter unødvendig 
strenge grenser.  

Aktive ungdommer. – Vi 
ønsker aktive ungdommer som 
opplever mestring og følelsen 
av at de strekker til, poengte-
rer Elin Brodahl, leder i Bergen 
og omegn Astma- og Allergi-
forening (BAAF). Lokallaget har 
de siste årene satset aktivt på 
å tilrettelegge for aktiviteter 
som kan gi økt mestringsfø-
lelse blant ungdommer. 

Takket være tildelinger 

fra Extrastiftelsen Helse- og 
Rehabilitering har det vært 
mulig å gjennomføre samlin-
ger med kronisk syk ungdom. I 
prosjektet «Spreng en grense 
på Voss» ønsket foreningen å 
gi unge et nettverk med andre 
i samme situasjon. De skulle 
utfordre sine egne grenser. 
Gjennom en helg preget av 
adrenalinkick og vennskaps-
dannelse med sunn og god 
mat.

 – Dette er et lite, men 
likevel svært viktig prosjekt 
for en gruppe med helt unike 
og flotte ungdommer med 
mange felles erfaringer, 
utdyper Brodahl. – De er let-
tet over å kunne snakke og 
være sammen med likesin-
nede. Ungdommene får gode 
minner gjennom en aktiv helg 
som de mestret godt, og vi 
ønsker de skal ta et skritt vi-
dere for å leve best mulig med 
sykdommen sin.  

Fikk utfordringer. En helg i 
september dro hun sammen 
med tre andre ildsjeler på 
kick-off med gjengen av 
spente tenåringer. Ønsket for 
prosjektet «Spreng en grense 
på Voss» var å gi en større 
ballast til å mestre hverdagen 
med kronisk sykdom gjennom 
erfaringsutveksling, faglig på-
fyll og fysiske aktiviteter som 
rafting og klatring. Aktiviteter 
de færreste utfordrer seg 
med til daglig. Det er samtidig 
viktig med påfyll og energi i 
fra et sunt og godt kosthold, 
tilberedt på en allergivenn-
lig måte. Fellesmåltidene ble 
derfor tilberedt på et praktisk 
allergikokkekurs for delta-
kerne. 

– Men det aller viktigste for 
prosjektet var å lage en arena 
hvor man treffer andre med 
samme utfordringer og erfa-
ringer som man selv sitter på. 
Dette er noe flere ungdommer 

ønsker. De har behov for det, 
men de vet ikke hvordan de 
skal komme i kontakt med 
andre i samme situasjon, sier 
den ivrige lokallagslederen. 

– Et slikt kick-off var starten 
på et grensesprengende 
nettverk!

I klatreparken. Ungdommene 
utfordret egne grenser gjennom 
klatring og rafting. Det ga god 
følelse av mestring. 
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MestrIng

Tromsø og omegn Astma- og 
Allergiforening (TAAF) har øn-
sket å satse på fysisk aktivitet 
for barn og ungdom, og gjen-
nom midler fra Extrastiftelsen 
er prosjektet «Hopp i det» 
blitt en realitet.  Prosjektet er 
igangsatt av tidligere leder av 
TAAF; Mari-Ann Benonisen 
som bor i Lakselvbukt. Alle 
hennes tre barn har vært til 
dels svært plaget med allergi 
og astma. Med en slik erfaring 
vet hun hvilken betydning ak-
tivitet har i det forebyggende 
arbeidet. Tilbudet til barn og 
unge kan mange ganger være 
dårlig når du kommer utenfor 

I Lakselvbukt er barn og ungdom med astma og allergi snart 
klare for «sirkusforestilling». Gjennom prosjektet «Hopp i 
det» har de fått lære å mestre akrobatikk, sjonglering og 
balanse under god veiledning av ekte sirkusinstruktører. 

bykjernen. Lakselvbukt ligger 
sju mil fra Tromsø sentrum, 
og det er begrenset med 
aktivitetstilbud for barn og 
ungdom her. 

Etter mye «frem og tilbake» 
fikk vi etablert et samarbeid 
med Kulta i Tromsø. Kulta 
er et nordnorsk kompetan-
sesenter i sirkus, teater og 
sceneteknikk i Tromsdalen i 
Troms. Vi var så heldige å få 
kontakt med to fantastiske 
sirkusinstruktører, Sigrid og 
Åse Lill. Åse Lill er i tillegg 
turninstruktør. Begge har vært 
til stor inspirasjon for barna, 
de har fått til mye og ungene 

Sirkustroppen. Barn og unge i Lakselvbukt er snart klare for sirkusoppvisning. 

har gledet seg stor til sirkus-
treningene. Sirkustreningene 
har for mange av barna vært 
høydepunktet i uka. Åse Lill og 
Sigrid har jobbet med mange 
barn i sin karriere, men opp-
lever barna i Lakselvbukt som 
utrolig motivert og positiv. 

Sirkustreningen er svært 
variert og inneholder øvelser 
innen akrobatikk, sjonglering, 
balanse, rytme og rå kraft. 
Uten at ungene er klar over 
det, får alle som deltar, en 
skikkelig god og hard trenings-
økt. Mens for ungene opple-
ves det som lek og moro. 

I juni planlegges det en 

Lærer akrobatikk. Deltakerne 
får kyndig veiledning av ekte 
sirkusinstruktør.

Tekst og foto: Mari-Ann Benonisen

forestilling. Ungene må på 
audition for å få roller og 
oppgaver. Her vil alle få mulig-
heten til å fortelle og vise hva 
de selv føler at de mestrer og 
behersker. Mestringsfølelsen 
er helt sentralt i opplegget 
rundt barna. 

Luftakrobatikk i Lakselvbukt
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OptiChamber Diamond 
refunderes på blå resept.

OptiChamber Diamond er et inhalasjonskammer 
som anbefales for alle som benytter spray. 

Kammeret passer for alle spraytyper, er antistatisk og 
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes med maske.

Liten, lett og praktisk nyhet 
for deg som bruker spray

NYHET!
OptiChamber Diamond

Nigaard Pharma as: 
Norge • Sverige • Danmark • Finland • Island

post@nigaard.com, www.nigaard.com
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm, Tlf.: +47 81 53 00 30

Produkt Varenummer

OptiChamber Diamond 868597
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite small (0 – 18 mnd)  839949
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite medium (18 mnd – 6 år)  906511
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite large (over 6 år)   876192
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FOrBrUKergUIDe

sOVePLAssen. Velg en dyne som  kan vaskes ved 60°, slik at du 
kan redusere forekomsten av sengemidd i din babys seng. Ved 
60° dør nemlig midden. Vask gjerne dynen hver tredje måned. 
Vær oppmerksom på at en vognpose i ull ikke kan vaskes på så 
varme temperaturer. Er det riktig kaldt ute, kan du henge ut 
sengetøyet.  Midd dør også ved sterk kulde. La det henge ute  
i flere timer og rist sengetøyet før det tas inn.

BArnerOMMet.  Unngå å male barnerommet rett før babyen 
kommer, da de fleste typene maling på markedet inneholder 
det sterkt allergifremkallende stoffet Methylisothiazolione – 
også kalt MI. Forskere har påvist at stoffet avdamper fra malin-
gen og kan legge seg på huden, noe som kan gi sterke allergiske 
reaksjoner. Det finnes imidlertid flere typer innendørs-
maling uten disse skadelige stoffene – oversikt over merker  
og produkter finner du på nettsidene naaf.no.

KLÆr sOM KLØr. Unngå ulltøy direkte på huden dersom ditt 
barn har tørr hud og tendens til barneeksem. Ullens grove 
struktur kan nemlig klø og irritere babyens følsomme hud. Av 
samme grunn kaller man ofte eksembarn for bomullsbarn. Til 
gjengjeld har ull noen fine egenskaper i forhold til temperatur-
regulering. Ull kan for eksempel være fuktig uten at den føles 
kald mot huden.

Allergisjekk din  baby
Venter du ny baby og ønsker å forsikre deg om at hjemmet er trygt og 
allergivennlig? Her får du gode tips og råd til produkter og andre ting  
du kan gjøre før og etter fødselen.

Tekst: Astma-Allergi Danmark, oversatt og tilrettelagt av Bjørnhild Fjeld   
Foto: Colourbox

FOrMIDDAgsLUren. Er det så lurt at barnevognen står under 
et bjørketre? Det finnes ikke noen offisielle anbefalinger om 
hvordan du kan forebygge bjørkepollenallergi.  Men et bjørke-
tre sender ut veldig mange pollenkorn og det er størst konsen-
trasjon rett under treet. Bjørkepollensesongen varer vanligvis 
fra april-juni.

NYTT BABYTØY. Vask alltid nytt babytøy før det tas i bruk! Klær 
kan nemlig inneholde ett overskudd av kjemikalier fra både 
produksjon og etterbehandling. Klærne kan for eksempel være 
behandlet med midler som skal hindre at de krymper og krøller, 
eller at det går mugg i dem under transport. Andre kjemikalier i 
tøyet kan være overskytende fargestoffer. Hvis du vasker tøyet 
får det tas i bruk, vil en stor del av restkjemikaliene 
bli vasket vekk og du unngår derfor å 
utsette barnet for unødige 
allergifremkallende stoffer. 
Ta også av merkelapper 
som kan irritere 
huden og 
utløse kløe.

….cirka hvert fjerde barn som blir testet for allergi 
overfor kjemiske stoffer, får påvist at de har allergi? 
Især nikkel, planter i kurvblomster, isothiazolioner 
(konserveringsmidler), krom og kobolt er de hyppigste 
årsaker til allergi blant barn fra 1–4 år. 

VIsste DU At…

Kilde: Videncenter for allergi
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Allergisjekk din  baby
FOrBrUKergUIDe

sJeKKLIste
l  Følg prinsippet: «Less is more», hvis du 
 vil forebygge allergi. Jo kortere varede-  
 klarasjonen på produktet er, jo bedre, for jo  
 færre unødige  stoffer inneholder produktet.
l  Unngå helt alle produkter med parfyme og  
 fargestoffer. Se etter ord som Perfum, Fragrance  
 og CI (står for Colour Index og betyr at det er  
 fargestoff i).
l  Vær spesielt på vakt når du kjøper produkter  
 som skal brukes direkte på huden, som kremer,  
 oljer og våtservietter. Det er disse produktene  
 som utgjør størst risiko for allergi. 
l  Velg produkter som er anbefalt av NAAF, disse er  
 testet og godkjent som allergivennlige.   
 Se etter merking på produktet.  
 Oversikt over alle anbefalte produkter finner du  
 på nettsidene naaf.no.

VAsKe stUMPen. Skal du bruke vaskekluter eller våtser-
vietter? Når du er ute på tur er det greit å bruke våtserviett, 
hvis du velger en type som er anbefalt av NAAF. Dette gjelder 
våtservietter fra Neutral, Unik, Dr. Greve og Bamse. Men til de 
fleste bleieskiftene bør du uansett bruke vaskekluter og rent 
vann, eventuelt med litt babyolje hvis det trengs. Våtservietter 
inneholder konserveringsmid-
del. Noen av disse (isothiazoli-
noner) er allergifremkallende.

BLeIene. Babyen har bleie 
på de fleste av døgnets 
timer. Derfor er det spesielt 
viktig at du her velger produkter 
som ikke er irriterende for huden 
eller allergifremkallende. NAAF 
anbefaler Pampers sine bleier 
både til nyfødte og litt større 
barn. Du kan også bruke tøyblei-
er, så lenge du bruker vaskemidler 
for sensitiv hud. 

sOrte PrIKKer På BArneVOgn. Hva gjør du hvis du får sorte 
prikker på barnevognen? Det kommer av at vognen har stått 
fuktig – dette er svertesopper og kan i noen tilfeller utløse al-
lergi. Det er ikke så lett å bli kvitt, men du kan forsøke å fjerne 
synlige flekker med klorin, dersom det 
kun dreier seg om mindre infiserte 
områder på vognens glatte overflate 
og mugglukten forsvinner etter vask. 
For øvrig anbefaler NAAF  å være 
varsom med bruk av klær og utstyr 
som har hatt sopp- og muggskader til 
små barn. Mer om fukt og mugg i klær 

og interiør under 
Spørsmål og svar 
side 46.

KreM eLLer IKKe? Har barnet tørr hud, 
er det lurt å smøre det inn i en fet uparfy-

mert krem eller lotion hver dag. For barn som ikke 
har tørr hud, er det ikke nødvendig med krem hver 
dag, smør inn barnet etter behov.
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AKtUeLt

I VG 19. februar 2014, 
advarer Miljødirektora-
tet mot tøymyknere med 
henvisning til at de kan være 
allergifremkallende og en 
utfordring for miljøet fordi 
mange inneholder parfyme 
og såkalte kationiske tensi-
der. Enkelte av de kationiske 
tensidene er stoffer som kan 
bruke svært lang tid på å 
brytes ned i miljøet og være 
giftige for livet i vann.  

Parfymefrie. – NAAF søker 
å tenke både helse og miljø. 
Dessverre opplever vi noen 
få ganger at helse og miljø 
står i kontrast til hverandre. 
Da er Astma- og Allergifor-
bundets jobb å sette helse 
først, sier kommunikasjons-
sjef i Astma- og Allergifor-
bundet, Bo Gleditsch. 

Av den grunn anbefaler 
Astma- og Allergiforbundet 
Blenda Sensitive, Softlan, 
Neutral og Unik som alle er 
parfymefrie tøymyknere. 
De inneholder heller ikke de 

Hvorfor anbefale tøymyknere
Det finnes utsatte grupper som på bakgrunn av sin hudsykdom er nødt til å 
redusere den mekaniske irritasjonen fra klærne sine. Da kan tøymyknere anbefalt 
av NAAF være et effektivt og helsevennlig valg.

gruppene kationiske tensider 
som anses som de mest 
skadelige.

– Vi kunne valgt den enkle 
løsningen, å droppe tøymyk-
nere helt, men da gjør vi 
ikke jobben vår, og er ikke til 
hjelp for dem som sliter med 
overfølsom hud. Derfor har 
vi valgt å gå inn i materien 
med all den fagkompetansen 
som forbundet innehar, og 
kommet opp med helse-
vennlige alternativer som gir 

reell valgfrihet i hverdagen 
for alle som er opptatt av 
helse, forklarer Gleditsch.  

Fjerner mekanisk irritasjon. 
Kationiske tensider er et av 
stoffene Miljødirektoratet 
trekker frem i sin advarsel 
mot bruk av tøymyknere. 
De brukes blant annet for 
å fjerne statisk elektrisitet 
eller for å løfte annen skitt ut 
av tøyfibrene.

– For dem som har hud-

problemer, kan undertøy og 
annet kroppsnært tøy være 
kilde for både kjemisk og 
mekanisk irritasjon. Disse 
gruppene kan ha stor nytte 
av å bruke tøymyknere for 
å fjerne den mekaniske ir-
ritasjonen. NAAFs anbefalte 
varianter er laget for å holde 
risiko for annen kjemisk 
irritasjon på et absolutt 
minimum, påpeker senior-
rådgiver Kent Hart i NAAF.

– Det er alltid vanskelig 
å kommunisere kompleks 
kjemi, det oppstår lett mis-
forståelser, men enkelt sagt 
er det slik at ikke alle tensi-
der er like. Det finnes mange 
forskjellige typer kationiske 
tensider, og alle disse blir 
dessverre oppfattet som én 
gruppe. De som finnes i våre 
anbefalte tøymyknere er 
der av en grunn, de gjør mer 
nytte enn skade, forutsatt 
at man er i målgruppen og 
bruker dem riktig, under-
streker han.

Grazax er et legemiddel som benyt-
tes mot gresspollenallergi. Dette er 
en form for allergivaksinasjon, men i 
tablettform, der en smeltetablett tas 
daglig i tre år. Behandlingen bør star-
tes fire måneder før pollensesongen. 

Grazax er tilvirket av fiskegelatin, og 
Rådgivningstjenenesten i NAAF har 

fått spørsmål om dette kan dreie seg 
om proteiner fra fisk.

Produsenten, ALK Albello opplyser 
at gelatinen som finnes i Grazax kan 
inneholde fiskeprotein både fra hvit 
fisk og all slags kaldtvannsfisk som 
leveres til fiskemottak. Tabletten  
skal derfor ikke benyttes ved  

alvorlig fiskeallergi, noe som også er 
tydelig anført på pakningsvedlegget.

Pasienter med kjent allergi overfor 
fisk bør diskutere dette med behand-
lende lege for å vurdere om de må 
avstå fra behandling med Grazax.

Grazax inneholder fiskeprotein

Tekst: Nina Brun  Foto: Colourbox
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Frysevarer hos dagligvare- og helsekostbutikker med bredt vareutvalg.
Importør: www.alma.no

MELKE- OG GLUTENFRI

PINNEIS
med sjokolade

Kremaktig vaniljesmak  
i  kombinasjon med fyldig, 

mørk sjokolade.

Italiensk is på sitt beste!

Hos Fria baker vi vår poplulære Brownies med en for-

treffelig smak som hele familien setter pris på. Det

er like mye barnas favoritt som for de voksne. Med

Fria Brownies ønsker vi å inspirere deg til mange

fristende dessertvarianter som setter prikken

over i-en for enhver fest. Våre produkter er både

gluten- og melkefrie. Du finner dem i frysedis-

ken 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

Importør: Alma Norge AS • www.alma.no

Alle barnas favoritt!
For den perfekte glutenfrie festen.

Glutenfri
Brownie

FriaGlutenFree   FriaGlutenFreeFood   FriaGlutenFree

Friabr_20130304 Mamma 1-2 kladd  13-03-04  16.17  Sida 1
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Atopisk eksem  
vil man unngå.

Lenge.

Canoderm karbamid 5%  
er en mykgjørende  

legemiddelkrem  
for tørr hud.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk av  
legemidlet Canoderm. Mer informasjon 

 www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no;  
Relativ risikoreduksjon i studien =53%.  

Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta  

kontakt med din fastlege.
Canoderm® 5% krem (karbamid) , Rx/OTC. 

ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende 
behandling av tørr hud av ulike årsaker.

Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpefl aske.  
Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne flere 

ganger daglig og alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive  

ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene.  
Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris finnes

på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang  
av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige  

forpakninger oppfyller legemiddelformålene. 

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

maling 
anbefalt av 

NAAF!

www.gjoco.no

 

 

 

23.11.12   11.51

NY
helsevennlig 

maling 
anbefalt av 

NAAF!

www.gjoco.no

 

 

 

23.11.12   11.51

Nå kan alle male med  
helsevennlig maling

www.gjoco.no

Er du opptatt av godt inneklima, og  
har fokus på helse? Nå trenger du ikke 
lenger å bekymre deg for helseskadelig 

avdamping og lukt når du maler.  
Bliss er spesielt utviklet med de beste 
råvarene for å kunne gi deg et trygt  

og helsevennlig produkt.
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Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

SUKSESSEN
FORTSETTER

l UNIKT STØVOPPTAK

l UNIK FILTRERING

l LAV VEKT

l LANG LEVETID

l SE DEN!

l PRØV DEN!

l OPPLEV FOR- 
    SKJELLEN HJEMME!

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

NYHET
Norges Astma-  
og Allergi Forbund
anbefaler nye Jif 
Mopp Startpakke.
 
Aldri har effektiv  
gulvvask fra Jif  
vært enklere!

FLOORS  
    FOR LIVING
Førsteinntrykket av ditt hjem skapes 
av gulvet, det definerer din stil og 
atmosfære. Alloc gjør ingen kompro-
miss - den vakre overflaten har solid 
indre styrke. Vi skaper rom som gleder 
sansene i lang tid. Velg Alloc og vær 
stolt og trygg.

Alloc AS 
Tel 38 34 22 00 - www.alloc.no
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Enkelt å bake 
 fantastisk å smake

Orgran
En god glutenfri

bakst med

Importør: Alma Norge AS – www.alma.no Hudvask på kroppens egne vilkår

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

MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en 
enklere hverdag med gode matopplevelser. 

Hos Ultra, Jacob´s og  Centra finner du derfor 
over 250 ulike produkter for deg med allergi 

eller matintoleranse. 

Velkommen til en allergivennlig handel!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER

CUTRIN
SENSITIVE

HÅRPLEIESERIE  
FOR FØLSOM OG  
ALLERGISK HUD

Trygt og skånsomt for  
sensitiv hodebunn 

10 rene basisprodukter  
av høy kvalitet 

Utviklet i tett samarbeid  
med det finske

astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

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

Ny studie kan gi  
allergibehandling
Går det an å behandle peanøttallergi ved å la de som er allergiske spise peanøtter? 
Dette skal undersøkes i løpet av en fem år lang studie ved Oslo universitetssykehus.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

Peanøttallergi er en av de 
vanligste matvareallergiene i 
Norge, og dessuten blant de 
allergiene som kan gi sterke 
reaksjoner og i verste fall 
anafylaktisk sjokk. Man regner 
med at 0,5-1 prosent av befolk-
ningen er allergiske mot pea-
nøtter. Siden peanøtter ofte er 
en skjult ingrediens i mange 
kaker, is og sjokolade, kan det 
være vanskelig for de som er 
allergiske å unngå å få i seg 
peanøtter. I for eksempel Asia 
og Afrika er dessuten peanøt-
ter mye brukt i matlaging, slik 
at ferieturer dit gjerne utgår, 
for de med peanøttallergi.
 
gradvis tilvenning. I en 
ny studie skal overlege Geir 
Håland og doktorgradsstipen-
diatene Tonje Reier-Nilsen og 

Merethe Melbye Michelsen 
ved Barnesenteret på Oslo 
universitetssykehus undersøke 
om det er mulig å bli kvitt 
peanøttallergien ved å gradvis 
tilvennes å spise peanøtter. 
Studien skal gå over fem år 
med 60 deltakere i alderen 5 
til 15 år.

– Det viktigste ved studien 
er at denne behandlingsmeto-
den forhåpentligvis kan kurere 
peanøttallergi hos pasienter 
som potensielt kan dø av sin 
sykdom. Men også de som ikke 
har så alvorlig sykdom, vil få 
hevet sin livskvalitet. Mange er 
veldig engstelige for at de skal 
få i seg peanøtter, for eksem-
pel i bursdager eller på ferie-
turer. Dette kan være svært 
hemmende for livsutfoldelsen, 
sier Tonje Reier-Nilsen.

Peanøttallergi er heller ikke 
en allergi man vokser av seg 
i særlig grad – de fleste som 
er allergiske som barn, er det 
også som voksne. Men hittil 
har det ikke vært noen annen 
behandling av allergien enn å 
holde seg unna peanøtter.

De 60 barna i studien blir 
delt inn i to grupper, der 40 av 
dem skal møte på sykehuset 
hver andre uke i ett år. Be-
handlingen de skal gjennomgå 
går ut på at de spiser en grad-
vis større dose peanøtter. 

– Vi starter med en veldig 
liten dose, 5 mg peanøtter. Det 
tilsvarer 1/50 av en peanøtt, 
altså en bitteliten bit. I løpet 
av ett år skal dose opp i en 
mengde som tilsvarer 20 pea-
nøtter om dagen, forteller Geir 
Håland.

Den gradvise tilvenningen skjer 
for så vidt etter samme prinsipp 
som ved pollenallergivaksina-
sjon (hyposensibilisering) – der 
pasientene får en dose allergener 
med jevne mellomrom over en 
periode på tre år. 

Peanøttmel. I stedet for rene 
peanøtter vil barna i studien få 
peanøttmel, som for eksempel 
kan blandes i yoghurt. Dette gjør 
det lettere å klare å spise den 
mengden de etter hvert skal opp 
i per dag.

Barna vil først få dosen når de 
møter på sykehuset, deretter skal 
de spise samme mengde hver 
dag hjemme helt til neste gang 
de skal på sykehuset. Hvis de 
kan spise denne mengden uten å 
få reaksjoner, økes dosen neste 
gang de møter på sykehuset.

Forskningsteamet. Overlege Geir Håland og doktorgradsstipendiatene 
Merethe Melbye Michelsen (til venstre) Tonje Reier-Nilsen ved Barnesenteret 
på Oslo universitetssykehus.

Forskningsprosjekt over fem år i regi av 
Barnesenteret ved Oslo universitetssyke-
hus. Formålet er å utvikle behandlings-
metode for peanøttallergi.
Forskningsteamet består av overlege 
Geir Håland og doktorgradsstipendiatene 
Tonje Reier-Nilsen og Merethe Melbye 
Michelsen. 
60 barn mellom 5 og 15 år skal delta.  
Vil du delta? Ta kontakt med Geir Håland 
på epost geir.haland@medisin.uio.no.
Studien er støttet av Norges Astma- og 
Allergiforbund gjennom Forskningsfondet 
og Extra-stiftelsen.

FAKTA PeAnØttALLergI-stUDIe
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PeAnØttALLergI

Ville gjerne  
delta 

– Det er ganske slitsomt hele 
tiden å måtte passe på og 
spørre slik at jeg ikke spiser 
peanøtter, sier hun.

Hvis hun får i seg peanøtter 
uten å vite om det, begynner 
hun raskt å klø i munnen og 
hovne opp. Heldigvis er hun 
ikke allergisk mot noe annet 
enn peanøtter.

Emily deltok tidligere i 
studien til Helene Lindvik, slik 
at hun har fått godt kartlagt 
hvordan  hennes allergi arter 
seg. Mamma Stine Renden 
sier også at datteren er veldig 
flink til selv å spørre om det 
er peanøtter i en matvare, 
før hun takker ja. Men hun 
er enig i at det hadde vært 
veldig greit å slippe allergien, 
selv om dette krever at de 
møter ofte på sykehuset i den 
tiden studien pågår.

Ti år gamle Emily 
Gahone Renden fra 
Lørenskog vil gjerne 
være med i studien 
slik at hun en dag 
kanskje skal bli kvitt 
peanøttallergien.

Glad for å delta. Emily Gahone 
Renden (10) tar gjerne turen fra 
Lørenskog for å delta i studien 
som kanskje skal gjøre at hun blir 
kvitt peanøttallergien.

De vil også være en kon-
trollgruppe med 20 barn som 
ikke skal spise peanøtter i den 
samme perioden, slik at man 
er sikker på at effekten kom-
mer av behandlingen.

Deltakerne i studien blir re-
kruttert gjennom poliklinikken 
på OUS og privatpraktiserende 
leger. I tillegg er et utvalg av 
deltakerne i en tidligere studie 
av peanøttallergi, forespurt om 
de vil delta. Den tidligere stu-
dien gikk ut på å finne bedre 
måter å diagnostisere peanøt-
tallergi, og ble utført av Helene 
Lindvik. 

– For å kunne delta må du 
ha fått påvist peanøttallergi 
ved prikktest eller blodprøver. 
Du må også tåle den minste 
dosen peanøtter, forklarer 
Tonje Reier-Nilsen.

De som får reaksjoner av 
spor av peanøtter, eller av at 
det er peanøttstøv i luften, kan 
dessverre ikke delta. 

gjennomgår tester. Ved 
første gangs konsultasjon gjen-
nomgår barna en rekke tester, 
inkludert prikktester av både 
peanøttallergi og andre aller-
gier. Det blir også tatt blodprø-

ver og spirometri. Deretter blir 
de som blir plukket ut, innkalt til 
å møte på sykehuset hver andre 
uke gjennom hele det første 
året. Deretter kan de møte noe 
sjeldnere, helt til studien er 
avsluttet etter fem år. 

Sikkerheten til deltakerne 
blir godt ivaretatt, forsikrer 
forskningsteamet. – Alt vil skje 
under kontrollerte former, og vi 
vil følge nøye med på om de får 
allergiske reaksjoner, understre-
ker Geir Håland.

Hvis en deltaker er syk, vil det 
bli en pause i opptrappingen til 
vedkommende er frisk igjen.  

Samarbeidsprosjekt. Studien 
gjennomføres i samarbeid med 
SIAF-laboratoriet i Sveits, der 
blodprøvene blir analysert for 
å sjekke om det skjer endringer 
i immunforsvaret. Denne delen 
av studien er det Merethe Mel-
bye Michelsen som har ansvar 
for. Forskerne samarbeider også 
med Folkehelseinstituttet.

– Det er gjort lignende studier 
i utlandet, men ikke i Norge tidli-
gere. Dersom det viser seg at vi 
får de resultatene vi tror og  
håper på, vil resultatet bli en 
helt ny måte å behandle pea-
nøttallergi på, sier Geir Håland. 

Prikktest. Forskningssykepleier Liv Julie Sørbye i ORAACLE (Oslo  
Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Envi-
ronment) gjør prikktester av alle deltakerne i peanøttallergistudien.

Pust ut! Forskningssykepleier Liv Julie Sørbye heier på Emily Gahone Renden under spirometritesten.
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SPØR  NAAFS RÅDGIVERE

grethe Amdal
sykepleier, seniorrådgiver

Helle s. grøttum
sykepleier, fagsjef matallergi

rose Lyngra
sykepleier, seniorrådgiver

Kai gustavsen
Inneklimaekspert, seniorrådgiver

nils Ledermann
Inneklimaekspert, seniorrådgiver

Kan pollenallergi være  
grunnlag for omskolering?
Jeg jobber til daglig som anleggsrørlegger og 
jobber ute hver dag. Jeg sliter noe voldsomt 
med pollenallergi og må ta øyendråper hele 
tiden, samt sprøyter. Er mye plaget med 
hodepine grunnet høyt aktivitetsnivå når 
pollenstøvet er som verst.  
Er dette noe argument for omskolering/
attføring for å skifte jobb? Legen min er godt 
kjent med problemet.

Anonym

Svar:
Ved pollenallergi er det viktig å få en best mulig tilpasset behandling 
hvor alle symptomer skal behandles. Det er vanlig å bruke allergita-
bletter og også øyendråper ved øyebesvær og kortisonspray til nesen 
om du har plager derfra. Når du nevner sprøyter, vil jeg anta at det 
er kortisonsprøyter, noe som ikke er anbefalt å ta over tid og heller 
ikke som noe erstatning for en best mulig individuell behandling. 

Ettersom du jobber ute, vil du være veldig utsatt for pollenspred-
ning. Har legen din vurdert deg som kandidat til allergivaksinasjon? 
En slik behandling er tidkrevende og strekker seg over tre år, men gir 
hos de aller fleste meget god effekt. Hvis det gjelder gresspollenal-
lergi, kan du begynne med en tablettvaksinasjon nå. Denne admi-
nistreres hjemme etter oppstart hos lege og kan gi effekt allerede i 
kommende sesong. Ved allergivaksinasjon mot bjørk, som foreløpig 
kun finnes i sprøyteform, anbefales oppstart fra høsten. Du kan også 
forsøke å bruke en pollenmaske når spredningen er på sitt verste. 
Den vil hindre at pollenkorn kommer i kontakt med slimhinnen i nese 
og luftveier og skape plager, i tillegg til bruk av briller som i størst 
mulig grad skjermer øynene. Det kan være at noe av dette er løsnin-
gen for deg, før det vurderes tiltak i forhold til din arbeidssituasjon. 

Du kan også ringe oss på rådgivningen for mer informasjon  
om allergivaksinasjon. 

 Les om allergivaksinasjon og pollenmaske på  
www.naaf.no/pollen  

Grethe

soyalecitin og soyaolje
Jeg er allergisk mot soya og har hørt at jeg kan bruke produkter 
med soyalecitin og soyaolje. Stemmer det?

V.I
Svar: 
Det stemmer. Ved allergi er det proteinet i maten man reagerer 
på.  Soyaolje og -lecitin er renset for proteinet og inneholder kun 
rester av soyaprotein. Det betyr at de alle fleste med soyaallergi 
tåler dette. Kun de med svært alvorlig reaksjon på soya, kan få 
råd om å unngå lecitin og olje av soya. 

Helle

Mugg på møbler 
og annet interiør
Hvordan kan man mest  
effektivt fjerne muggflekker 
fra møbler eller tepper?

Vegard

Svar
Porøse materialer som tepper, 
isolasjon, bygningsplater, papir-
produkter, tekstiler og polstrede 
møbler som har blitt fuktige og 
utsatt for mugg, kan neppe bli 
effektivt rengjort, og må vanlig-
vis skiftes ut. Selv om organis-
mene drepes, vil det fortsatt 
kunne være igjen allergener og 
potensielt skadelige forbindelser 
i produktene.

Er det oppstått muggsopp 
på glatte overflater eller ikke-
porøse materialer forurenset av 
mikroorganismer, er det viktig 
å fjerne muggsoppen mekanisk 
(skrape eller pusse). Når du gjør 
denne jobben, så husk å bruke 
støvmaske og arbeidsklær som 
du ikke skal oppbevare inne 
i boligen. Dersom et større 
område er skadet, må du påse 
å dekke arbeidsområdet til med 
plast slik at støv fra sanerin-
gen spres rundt i huset. Noen 
ganger kan det være nødvendig 
å ha eget avtrekk direkte ut 
fra området som skal rengjø-
res. Forsøk å låne eller leie en 
støvsuger med Hepafilter som 
er egnet til å fjerne forurenset 
materiale slik at støvsugeren du 
bruker daglig ikke blir ødelagt.  
Deretter utfører du våtvask 
(desinfeksjon) av området med 
vann som er tilsatt 10% klor. Slik 
kan forurenset treverk renses, 
rehabiliteres og fortsatt brukes 
så lenge nedbrytningsprosessen 
ikke har trengt seg inn i selve 
veden. 
 
                                                  Kai
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KOntAKt
råDgIVnIngstJenesten

Mandag og tirsdag betjenes 
telefonen av sykepleier.  
Fredag av eksperter på 

inneklima/uteluft.

åpent: 09.00–11.00  
og 12.00–14.00

rådgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no
Matallergener  
i tannkrem
Er det mulig at det er mat-
allergener i tannkrem?

Kari
Svar:  
Ja, det er melk og egg i 
Zendium tannkrem. Det står 
i deklarasjonen. Foreldre til 
barn med allergi overfor melk 
og/eller egg bør derfor også 
sjekke innholdet i tannkremen, 
og også være obs når det deles 
ut små prøvetannpastatuber, 
enten hos tannlegen eller an-
net sted. På de små tubene kan 
teksten være vanskelig å lese. 

Helle

Fortsatt nei 
til tepper?

I forbindelse med oppføring av nytt kontorbygg i min hjemkom-
mune er det bestemt at det skal legges tepper på gulv i felles-
arealer og kontorer, som støydempende tiltak. Det argumente-
res også med at det finnes sikker dokumentasjon på at de nye 
teppene er helsemessig gunstige for astmatikere og allergikere 
(mye er visstnok skjedd de siste 2–3 år). Primært sies det at 
andelen svevestøv reduseres vesentlig med tepper (forutsatt  
at det er godt renhold).

På hjemmesiden til NAAF finner jeg kun informasjon som sier 
at tepper er ugunstig og harde gulv er best i forhold til inne-
klima. Jeg sliter med allergi mot husstøvmidd. 

Hva vil NAAF anbefale av tepper kontra harde gulv?
Harald

Svar:
Astma- og Allergiforbundet (NAAF) fraråder bruk av heldek-
kende tepper. Årsaken til dette er at det er godt dokumentert at 
tepper gir økte helseplager for brukeren, og spesielt for personer 
med astma og allergi. Vår anbefaling er i samråd med lege Jan 
Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet som har doktorgrad innen inne-
klima og helse. Han har skrevet flere artikler om tepper og deres 
negative helseeffekter. Med jevne mellomrom har Bakke sjekket 
om det er kommet nye vitenskapelige undersøkelser/artikler som 
rokker ved våre konklusjoner. Så langt har det ikke det. Det sven-
ske astma- og allergiforbundet har for øvrig samme syn på bruk 
av tepper som NAAF.  
Vi er kjent med at tep-
peleverandører hevder 
at de har allergivennlige 
tepper, men vi har ikke 
sett dette dokumentert 
i vitenskapelige studier. 
Derimot er vi godt kjent 
med at heldekkende 
tepper gir økte helse-
plager for personer med 
allergi – hvilket ikke er 
en ubetydelig andel av 
befolkningen.

Vår klare anbefaling er 
å satse på renholdsvenn-
lige gulv som gjør daglig 
rengjøring langt enklere 
og bedre. 

Kai

Mugg- og fuktskade på klær
Er det farlig å benytte klær eller madrasser som har vært  
utsatt for mugg og fukt selv om de er godt rengjort?

Tiril
Svar:
Muggvekst og restprodukter etter fuktskader på klær og utstyr 
til barn vil kunne trekke dypt inn i mellom kles- og stoffibre og 
derfor være vanskelig å få fjernet. Det vil derfor etter vår oppfat-
ning være en risiko for at det etter rengjøring vil ligge igjen 
rester som kan ha skadelig helseeffekt i ettertid. Spesielt gjelder 
dette alle med astma, allergi og andre overfølsomhetsplager.

Vi vil spesielt advare mot bruk av sopp- og muggskadede klær 
og andre produkter laget av fibre som er ment for små barn. 
Små barn kan være mer følsomme for partikler og gasser som 
oppstår etter fuktskader hvor blant annet sopp- og muggskader 
oppstår.

Vi har ingen sikker dokumentasjon på helseskader i forbindel-
se med bruk av rengjorte klær og andre fiberprodukter som er 
sopp- og muggskadet, men det er en betydelig usikkerhet rundt 
problematikken og vi har god dokumentasjon som viser økte 
helseproblemer når mennesker oppholder seg i boliger  
med fuktskader og medfølgende sopp- og muggskader. 

Vi anbefaler at klær og fiberstoffer som har sopp- og mugg-
skade og som er ment for bruk av små barn, ikke benyttes, men 
kastes.

Nils
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nAAF-nYtt

Region Oppland har utarbeidet 
en brosjyre som er nyttig både 
for deg som er allergisk og skal 
på besøk, eller hvis du skal ha 
besøk av noen med allergier.

– Brosjyren er laget for å 
gjøre det enklere for alle, 
det kan være litt skummelt å 
invitere hjem en venn som har 
behov for tilrettelegging og 
kan bli syk under besøket. Vi 
ønsket å hjelpe denne gruppen 
som også synes det er hyggelig 
å være gjest i andres hjem, 
forteller regionssekretær Tove 
Løkken i Region Oppland.

I brosjyren finner du en 
oversikt over ulike allergier 
med mulighet til å krysse av 
det som er aktuelt for den 
enkelte. Under hvert punkt 
finner du nyttig informasjon 
om allergien og tips og råd til 
hvordan man kan sørge for at 
besøket blir best mulig. 

Det er også plass til en kort 

forklaring av hva man skal 
gjøre hvis gjesten får en al-
lergisk reaksjon under besøket, 
og man kan oppgi kontakt-
informasjon til nærmeste 
pårørende. 

Brosjyren er støttet med 
midler fra Extrastiftelsen 
Helse- og Rehabilitering. Den 
kan lastes ned fra www.naaf.
no/bestill

I over 20 år har det vært arran-
gert basar i regi av Kvinnherad 
Astma- og Allergilag. Også i 
år har styret stått på for å få 
dette til. Her var alle aldre 
samlet til god gammeldags 
basar. Kjekt for de unge å få 
oppleve den spenningen som 
følger med trekningen!

Her legges det ned utallige 
dugnadstimer. Inger og Anne 
Jorunn har gjennom mange år 

strikket gensere, sokker med 
mer som de gir til dette for-
målet. I tillegg til dette flotte 
håndarbeidet var det også 
mange andre fine gevinster. 
Det lokale næringslivet hadde 
også støttet opp med å gi ga-
ver til utlodningen. I tillegg til 
basaren var det satt fram kaffe, 
saft og kaker som folk kunne 
kose seg med. Inntektene går 
til Geilomo Barnesykehus.

   
 

Navn: Hilde Sofie 
Hamre
Bosted: Oslo  
Verv: Styremed-
lem i Region Oslo 
og Akershus (hatt 
ulike verv, også 
leder, gjennom 
årene). Repre-
senterer i tillegg 
NAAF i Bruker-
utvalget (BU) på 
Diakonhjemmet 
sykehus ved å 
være leder av  
BU ved dette 
sykehuset.
Medlem i NAAF  
i nærmere 30 år 

HALLO
Der!

1. Hvorfor ble du tillitsvalgt  
 i nAAF?
 Ønsket å engasjere meg i en   
 brukerorganisasjon som nett-
 opp jobber for den sykdoms-  
 gruppen min familie og jeg  
 er sterkt berørt av. Etterhvert  
 som jeg ble mer skolert i  
 forhold til astma og allergi  
 ønsket jeg å kunne hjelpe  
 andre gjennom den erfaring jeg  
 selv har tilegnet meg, både ved  
 å være pasient og pårørende  
 og gjennom min utdanning.
 Jeg er opptatt av brukermed-
 virkning og ønsker også gjennom   
 tillitsverv å kunne påvirke den  
 retningen NAAF staker ut. Det er  
 også veldig hyggelig å bli mer   
 kjent i organisasjonen, og jeg har  
 fått mange gode venner i NAAF   
 opp gjennom årene.
 
2. Hvor mye tid bruker du på  
 vervet ditt? Varierer, men  
 deltar på Regionens styremøter  
 og representerer NAAF gjennom   
 å være leder av Brukerutvalget  
 på Diakonhjemmet sykehus. Her  
 nedlegger jeg mye arbeid hver  
 uke. 
 
3. Hva føler du at du får igjen for å være tillitsvalgt? 
 Jeg blir kjent med nye mennesker gjennom å utvide  
 mitt nettverk. I tillegg lærer jeg mye gjennom å lese 
 meg opp på helsepolitiske saker som NAAF er  
 opptatt av. Men det er også viktig å nevne at  
 gjennom tillitsverv får jeg gode venner som betyr   
 mye for meg. 

4. Hvilken sak er den viktigste for deg?
 Tilgjengelighet for alle, også for de som berøres av  
 allergier og stoffer som finnes i luften, for eksempel  
 sterke lukter som parfyme, rengjøringsmidler,  
 dyrehår, røyk etc. I tillegg er jeg opptatt av merking  
 av matvarer og at denne må skrives med større  
 skrift slik at den lett kan leses. I dag er det ofte svært   
 vanskelig å se hva som står på varedeklarasjonen i  
 forhold til om varen inneholder nøtter, melk, gluten etc.  

5. Vil du anbefale andre å ta på seg verv?  
 (I så fall hvorfor?)  
 Ja, absolutt. Jeg har en datter på 21 år som jeg nå   
 har motivert til å engasjere seg i NAAF. Hun studerer  
 jus og jeg tenker at hun på sikt også kan bidra med   
 sin kunnskap gjennom utdanningen. Jeg har sagt til   
 henne at NAAF er «en døråpner» i forhold til å lære  
 mye nytt samtidig som hun kan få mange hyggelige   
 gode venner. Hun har hatt astma og allergi hele sitt   
 liv og har mye erfaringskunnskap som kan hjelpe   
 andre i samme situasjon. 

Den årlige basaren i Kvinnherad

Koste seg. Mange kom på basaren i Kvinnherad Astma- og Allergilag 
for å ta lodd og spise kaker.

Allergibrosjyre til hjelp ved besøk

KVInnHerAD
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Anbefalt av

En sann drøm
Naturkrepp fra Høie kjennes sval om sommeren og lun om vinteren - hvit og ubleket er i tillegg 
anbefalt av NAAF. Hemmeligheten? Sengetøyet blir ikke fremstilt kjemisk, men gjennom avansert 
veveteknikk og godt håndlag – det gir deg en ren natts søvn. Se mer på hoie.no. 

Tønsberg og omegn lokalfo-
rening valgte på årsmøtet 
å bevilge 10.000 kroner til 
barnesykehuset Geilomo, og 
pengene skal gå til utstyr for 
barna. 

– Vi valgte å bevilge penger 
til Geilomo fordi vi vet hvor 
god jobb sykehuset gjør med 
barna våre. Geilomo er et godt 
sted å komme for å lære og 
takle en trøblete hverdag med 
sykdom, medisiner, skole og 
andre ting. Sykehuset klarer 
å bygge opp elevenes trivsel, 
skoleglede og selvbilde, 
og dette trengs for å møte 
verden videre, forteller Britt 
Wennerød, leder i lokalfore-
ningen.

Hun oppfordrer også andre 
lokalforeninger og regioner til 
å bidra hvis de har mulighet.

– Vestfold har i mange år 

Lokalforeningen gir bort 10.000 kroner til Geilomo!

Kjærkomment. Årlig besøker mange barn med astma og allergi Geilomo barnesykehus for kortere og 
lengre opphold.

sendt mange barn og unge til 
Geilomo og alle har kommet 
styrket tilbake. Region Østa-
fjells var på besøk på Geilomo 
i høst, og fikk se hvor flott 
sted vi har som er viktig å ta 
vare på. De som jobber der 

gjør en fremragende jobb, 
men de trenger også utstyr så 
de kan få gjort det de ønsker. 
Her kan lokalforeninger rundt 
om i hele landet virkelig 
hjelpe til hvis de har midler til 
overs! Midlene trengs – og vi 

vet de kommer med, forsikrer 
Wennerød entusiastisk.

Astma- og Allergiforbun-
det setter svært stor pris på 
denne gaven fra Tønsberg og 
omegn lokalforening. 

tØnsBerg
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Os
kommune

os.kommune.no

... for et bedre inneklima

Giske
kommune

Psykisk helsearbeid
giske.kommune.no

Herøy
kommune

heroy.kommune.no

vennesla.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

nore-og-uvdal.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

Lunner
kommune

lunner.kommune.no

Aure
kommune

aure.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
 fedje.kommune.no

Kvalsund
kommune

kvalsund.kommune.no

Levanger
kommune

Psykisk helse og
oppfølgingsteneste

levanger.kommune.no

Loppa
kommune

loppa.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
evenes.kommune.no

Leka
kommune

leka.kommune.no
meldal.kommune.no

Vadsø
kommune

 vadso.kommune.no

Matallergi
Husker du å be legen din melde
alle sterke reaksjoner på grunn av

matallergi
til det nasjonale Matallergiregisteret? Legen vil få utførlig

tilbakemelding med testresultater og vurdering.
Informasjon og skjema finnes på nettet.

www.fhi.no/matallergiregisteret

Matallergiregisteret
Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO
Tlf. 21 07 70 00 Ellen Namork
matallergiregisteret@fhi.no

Frøya  Hitra Psykisk helsetjearbeid

Roger Jenssen

Fagleder psykisk helsearbeid

Frøya kommune Tlf. 72 46 33 82 - Mob. 975 36 376

roger.jenssen@froya.kommune.no

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP

Tlf. 69 34 53 35

Fræna vidaregåande skole
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 64 00

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn

 Dokkvegen 8, 3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Ubri Medical Ltd.
 3740 SKIEN

Tlf. 35 59 59 72
E-post: ubrimedical@sf-nett.no

Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00
www.bergesenstiftelsen.no

Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL

Tlf. 75 18 50 00

Telebygg Bratsberg & Mæland AS
 Holmsvegen 155, 3690 HJARTDAL

Tlf. 959 45 691
Vålaugsvegen 138, 2032 MAURA - Tlf. 63 99 77 90

Bygger’n
Lofot Entreprenør

Sjøveien 101, 8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Astma og allergisenteret AS
Skippergata 3/5, 4611 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 09 57 05
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Tour of Norway for kids er 
et sykkelritt for barn fra 
0-14 år med til sammen 16 
000 deltagere. Sykkelpro-
sjektet er i regi av Norges 
Cykleforbund som arrange-
re rittene i samarbeid med 
lokale sykkelklubber på  
50 steder i Norge fra  
24. mai – 26. juli. 

Det er stor oppslutning 
fra lokalpressen samt at  

Bli med NAAF på årets morsomste sykkelritt!
TV 2 satser stort på dekning 
av alle arrangementene i 
tilknytning til sine daglige 
sendinger fra Tour de France. 
Vil du vite mer, kan du gå inn 
på nettsiden www.tourkids.
no.

NAAF har fått prosjektmid-
ler fra Extrastiftelsen til å del-
ta på Tour of Norway for kids, 
og deltar på arrangementene 
med aktiviteter, samt bred 

profilering på T-skjorte og  
give-aways til alle barna, logo 
på bannere, startnumre,  
15 meter arenareklame etc.

 NAAF ønsker gjennom 
dette arrangementet å jobbe 
for:

– Å hindre at barn med 
astma blir holdt utenfor fysisk 
aktivitet i skole og fritid på 
grunn av manglende kunn-
skaper hos de voksne.

– Enkel tilrettelegging 
gjør at barn med astma kan 
delta i fysisk aktivitet på lik 
med alle andre

– Å vise at alt er mulig 
selv med astma. 

Det er gratis å delta og i 
tillegg får alle deltakerne 
flotte premier. I snitt er det 
320 deltakere på hvert sted 
over hele landet.
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Titt-Inn
Brio Leker

1400 SKI
Tlf. 64 85 77 77

Salong
Evy Frantzen

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 01

Bilia Haslum
1344 HASLUM

Tlf. 53 02 55 50

Varanger
Vernesenter AS

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 89 38

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

Kjell Arne
Schjørn AS

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Centrum Bil DA
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Forfatter
Kjersti Scheen

1160 OSLO
Tlf. 22 28 91 05

Langestrand
Fysioterapi
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Kiwi
Bjørnstad
3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 26 10

Mesta
Verksted AS

avd Molde
Tlf. 952 95 234

Harald Tandberg
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 63 35

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Maskinsentralen A/S
 8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Ren Trivsel
3253 LARVIK

Tlf. 907 66 455

Matkammeret AS
 3734 SKIEN

Tlf. 35 58 48 70

Kiosken på
Nesset

1407 VINTERBRO
Tlf. 64 94 65 58

Ringebu Fåvang
Innkjøpslag SA

3634 FÅVANG
Tlf. 61 28 13 33

Peder Haakestad
& Sønn AS
3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38

Trysil
Septikservice AS
 2429 TØRBERGET

Tlf. 62 45 47 12

6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Vadsø
videregående skole

9800 VADSØ
Tlf. 78 96 36 00

Vik
Transport AS

2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

NLP Nor
 8050 TVERLANDET

Tlf. 993 77 525

Optikeren
 4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

3236 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 49 90

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 26 53 30

9910 BJØRNEVATN
Tlf. 934 14 356

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Stensrud
Musikk

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Norsk Hussopp
Forsikring
1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

SpareBank 1
Leknes

8376 LEKNES
Tlf. 02 244

Re Revisjon AS
Næringsbygget
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 10

Kiwi Vik
 Vik Senter

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Typonor AS
9600 HAMMERFEST

Tlf. 905 04 031

YX
Valestrandsfossen

5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Leif Gromstads
Auto A/S

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Wollenbergs
Ortopediske AS

3726 SKIEN
Tlf. 35 91 53 91

www.wollenberg.no

1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

Vitusapotek
Enebakk

1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 38 00

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Mosjøen
Helsekostsenter AS

 8656 MOSJØEN
Tlf. 75 17 27 77

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

3248 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Tynset
Drosjesentral

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

Sørhaug Transport
v/Erling Sørhaug

 1963 FOSSER
Tlf. 922 37 459

ACO Hud Norge AS
0484 OSLO

Tlf. 23 00 70 40

Alloc AS
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 22 00

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

Frisørkjelleren
6700 MÅLØY

Tlf. 57 85 00 53

Zoologen AS
3733 SKIEN

Tlf. 35 52 70 80

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 5627004 TRONDHEIM

Tlf. 73 86 60 00

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Apotek 1
Grønland
0190 OSLO

Tlf. 22 17 40 41

Apotek 1
Oslo City
0050 OSLO

Tlf. 22 17 68 00

Anticimex
0180 OSLO

Tlf. 815 48 250

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Helje Medalen
3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Oppdal
Everk AS

 7340 OPPDAL
Tlf. 72 40 01 50

Apotek 1
Brønnøy

8900 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 00 71 90

3271 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 59 00

7541 KLÆBU
Tlf. 04 358

8514 NARVIK
Tlf. 76 92 38 00

6411 MOLDE
Tlf. 907 46 588

Tele Blikk AS
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 17 53

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Vitusapotek
Tiller

7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

Coop Extra
Leknes

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 42 20

Høreapparatets
Energisenter
8680 TROFORS
Tlf. 75 18 12 45

www.energisenteret.no
Batteri til høreapparat
ga.hopen@online.no

6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Anleggsgartner
Nordengen AS
3936 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 70 00

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00
www.dnvgl.com

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

SKL Energi til utvikling
5401 STORD

Tlf. 53 49 60 00

MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING
Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf. 63 96 43 80 - Mobil 951 91 421

Det Nasjonale Aldershjem
for Sjømenn
3290 STAVERN
Tlf. 33 16 53 50

DISTRIKTETS LEDENDE BOLIGLEVERANDØR

Novikveien 47
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 65 33 00
www.sandnessjoen.vgs.no

Hansjordnesgt 9, 9257 TROMSØ - Tlf. 979 91 550
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Den meget triste melding er kommet til oss om at Kjell 
Klonteig er død. Han ble 83 år gammel.

Jeg møtte Kjell tidlig i 1980-årene der han var deltaker 
på et kurs for voksne med astma ved Frambu helsesenter. 

Norges Astma- og Allergiforbund fikk på alle kurs ved 
Frambu anledning til å profilere seg, og grunnlaget ble lagt 
for oppstart av mange lokale astma- og allergiforeninger. 
Blant deltakerne fant forbundet mange personer som selv 
ønsket å arbeide aktivt for NAAF, og mange gode ledere 
og senere sentrale tillitsvalgte ble rekruttert her.

Kjell var en av disse. Han ble tidlig leder i den nystartede 
forening på Rjukan. Kort tid senere ble han også innvalgt 
i styret for fylkeslaget i Telemark. Med stor iver startet 
han arbeidet for å verve nye medlemmer og starte lokale 
foreninger.

Han hevdet med stor tyngde at lokalforeningens viktige 
arbeid var å nå mennesker som hadde nytte av foreningen 
og forbundet, og knytte disse til seg ved medlemskap.  
Han startet informasjonskampanjer og ved sine mange 
besøk rundt om til foreninger og medlemmer fikk han en 
meget stor kontaktflate.

Med den dyktighet han viste, tok det ikke lang tid før 
han ble valgt inn i forbundets sentrale arbeidsutvalg. Kjell 
var alltid villig til å ta på seg krevende oppdrag for forbun-
det, blant annet som leder for den arbeidsgruppen som 
utredet den organisatoriske tilknytning som fylkessekre-
tærene skulle ha til forbundet sentralt. Han var også leder 
for forbundets valgkomité. 

Med sin store organisasjonsmessige erfaring og kjenn-
skap til forbundet sentralt og lokalt var det et naturlig og 
riktig valg at han skulle lede forbundets kontrollutvalg. 
Dette ble hans siste store arbeid for NAAF.

Mange vil også huske Kjell gjennom den såkalte «Luft-
veisbussen» Han var i flere år fast sjåfør, og sammen 
med lokalforeninger og lokalt helsepersonell kunne han 
arbeide med det han alltid fant meningsfullt; informasjon 
til medlemmer over det ganske land.

Kjell var en ivrig friluftsmann og så den store betyd-
ningen av å være i god fysisk form. I sine unge år var han 
også en habil skiløper.  

Kjell var også meget opptatt av forholdene ved Gei-
lomo barnesykehus. Eksempelvis gikk han Skarverennet 
sammen med en gruppe barn med astma fra sykehuset. 
Alle deltakerne kom i mål og med så god tid at de fikk 
merket.

Et fint menneske har forlatt oss. Det er mange som vil 
minnes Kjell, ikke bare for alle de gode råd han ga og for 
all hjelp som han rikelig delte ut, men særlig for den  
vennlighet som han møtte alle med.

På vegne av alle hans venner i NAAF lyser vi fred over 
Kjell Klonteigs minne. 

Arne Heimdal 
Tidligere generalsekretær

Kjell E. Klonteig til minne

Trygve Stuve til minne
Trygve Stuve døde 11. januar 80 år gammel. Trygve var i 
mange år engasjert i lokal- og fylkeslagets styre. Han var 
en av NAAFS dyktigste loddselgere. Sammen med sin kone 
Gerd, fartet han ofte rundt på Østlandet for å selge NAAF-
lodd. Hans loddsalg bidro i stor grad til å styrke lokal- og 
fylkeslagets økonomi.

På styremøtene møtte Trygve alltid opp med gode 

historier fra sine salgsturneer. Det var alltid glede og moro 
rundt Trygve. På organisasjonskurs underholdt Trygve ikke 
bare NAAFere men alle hotellgjestene med gode historier.

Vi minnes Trygve i takknemlighet. 
Karl Erik Bevolden 

Region Oppland
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Mer pleie. Mindre tilsetninger.
UTENPARFYMEPARABENER &FARGESTOFFNYHET

Bland milde og velkjente ingredienser, så får du gode hudpleie-
produkter. Danatekt produktene er spesielt tilpasset deg med ekstra 
tørr, ømfi ntlig og utsatt hud, og du fi nner verken parfyme, fargestoff 
eller parabener i produktene våre. Produktene er milde og skånsomme, 
slik at de kan brukes hver dag av både store og små. Dessuten er alle 
Danatekts produkter svanemerkede.  

Prøv vår Danatekt krem med 25 % fett til tørr og utsatt hud. Eller
kanskje du har mer bruk for vår nyhet - Danatekt Fet krem 70 %.
En ekstra fet fuktighetskrem med 70 % fettinnhold. For deg med
ekstra tørr, flassende og utsatt hud. Les mer om våre hudpleie-
produkter på www.danatekt.no. Danatekt kjøper du på apoteket!

En ny generasjon hudpleie
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På landsmøtet i 2013 vedtok vi strategi- og handlingsplanen 
for perioden 2013-2016. I strategiplanen har vi satt opp to 
hovedmål: Å redusere forekomstene og redusere sykdoms-
utvikling og symptomer.

Jeg sitter ofte og tenker på hvor stor vår organisasjon er. 
Vi dekker områdene kols, eksem, astma, allergi og overføl-
somhet. Det betyr at aktivitetene ute i lokallagene dekker 
store fagfelter som er av stor betydning for våre medlem-
mer. Min påstand er at de fleste lokallag har medlemmer 
som faller inn under alle ovenfor nevnte områder. Det betyr 
at vi må se til at vi har aktiviteter som dekker de fleste grup-
per over en gitt tid. Jeg er imponert over det aktivitetsnivået 
som er ute i organisasjonen. Noen lag har mange forskjel-
lige aktiviteter, andre lag noen få faste. Min utfordring til 
dere aktive og frivillige: Er det noen måter vi i lokallaget 
kan nå enda flere medlemmer på, med andre utfordringer 
og aktiviteter enn de vi tilbyr i dag? Kan vi samarbeide med 
andre foreninger om aktiviteter? Tanken er å få til en runde i 
lagene hvor vi snakker om hva vi får bra til, er det noe vi kan 
gjøre annerledes og hvordan når vi flest mulig medlemmer? 

Jeg tenker også at det er viktig at vi alltid navigerer etter 
strategi- og handlingsplanen. Kontrollspørsmålet blir «Gjør 
dette Norge friskere?». Det planene ikke sier noe om, er vik-

For et aktivitetsnivå på grasrota!

Gørill Kjeldsen Kasberg
Forbundsleder 

tigheten av de sosiale arenaene, som jeg har sagt noe om 
tidligere. Jeg var i et møte med LHL i februar 2014, og de 
snakket om viktigheten av møteplassen. Hvor aktiviteten 
ikke er i hovedfokus, men samtalen og rommet for samta-
len. Fokuset er erfaringsutveksling mellom medlemmer og 
brukere. Å lære noen å strikke gjør nok ikke Norge friskere, 
men hvis rammen er lagt som en arena, hvor vi snakker 
om utfordringer rundt peanøttallergi, eller at den første 
pollenspredninga er registrert og hvordan vi håndterer det, 
da gjør det Norge friskere. Så jeg oppfordrer til å ha mange 
aktiviteter med tid og rom for mange gode samtaler.

Jeg ser med stolthet på all den gode aktiviteten  
som gjøres ut i lagene, og ser hvordan vi som  
organisasjon gjør Norge friskere!

Jeg ønsker dere en flott vår  
med mange, morsomme og  
innholdsrike aktiviteter!

FOrBUnDsLeDerens HjØRNe
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Medlemspris

Medlemspris

Medlemspris

445

235

265

Ordinær pris

Ordinær pris

Ordinær pris

545

285

315

Pollenmaske med 1 parti kkelfi lter

Parti kkelfi lter 2 stk

Parti kkel- og kjemikaliefi lter 2stk

Masken beskytt er deg mot pollen og/eller andre parti kler i luft en. 
Det kan være svært nytti  g i mange sammenhenger; ti l og fra jobb 
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører 
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i 
pollensesongen.

 
Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene 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 luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

 
Pollenmasken kan brukes med to ulike typer fi lter. 
Et parti kkelfi lter som fi ltrerer bort pollen og annet 
parti kkelstøv ned ti l 0,3 micron. Dett e følger med ved 
besti lling av masken.

 
Kjemikalie- og parti kkelfi lter fi ltrerer i ti llegg bort 
forurensing i gassform, og må besti lles separat. 

 
Begge fi ltrene må bytt es ett er en stund, 
avhengig av bruksmønster. 

Problemer med pusten 
i pollensesongen?
Det kan være svært nytti  g i mange sammenhenger; ti l og fra jobb 
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører 
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i 

Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene 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 luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

Pollenmasken kan brukes med to ulike typer fi lter. 
Et parti kkelfi lter som fi ltrerer bort pollen og annet 
parti kkelstøv ned ti l 0,3 micron. Dett e følger med ved 

Kjemikalie- og parti kkelfi lter fi ltrerer i ti llegg bort 
forurensing i gassform, og må besti lles separat. 

Begge fi ltrene må bytt es ett er en stund, 

eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører 

Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene sikrer 
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at 
det dannes karbondioksid eller vanndamp på 

En neseklype i metall hindrer luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

Pollenmasken kan brukes med to ulike typer fi lter. 
Et parti kkelfi lter som fi ltrerer bort pollen og annet 
parti kkelstøv ned ti l 0,3 micron. Dett e følger med ved 

Kjemikalie- og parti kkelfi lter fi ltrerer i ti llegg bort 
forurensing i gassform, og må besti lles separat. 

Pollenmasken med fi lter 
kan besti lles direkte fra 
Astma- og Allergiforbundets 
nett buti kk: www.naaf.no/nett buti kk, 
tel. 23 35 35 35 eller nett buti kk@naaf.no 

Masken fi nnes i hvit 
og blå i følgende 
         størrelser 
                S-M-L-XL

Allergitrøbbel i OL
Flere deltakere under OL i Sotsji opplevde problemer med 
allergi. Alpin-esset Aksel Lund Svindal valgte å reise hjem  
i stedet for å kjøre storslalåmkonkurransen.
Tekst: Bjørnhild Fjeld

Reiste hjem. Alpinisten Aksel 
Lund Svindal fikk et skuffende 
OL, og tror noe av grunnen var 
allergiproblemene han opplevde. 
Foto: Christian Jansky/ 
Wikimedia Commons

Under TV-sendingene kunne 
vi med egne øyne se at våren 
var i anmarsj mens lekene på-
gikk i den russiske byen Sotsji. 
Men ifølge troppens sjeflege 
Fredrik S. Bendiksen var det 
ikke snakk om pollenallergi. 

– Enten er det byggestøv 
eller en form for partikler som 
gir utslag i en allergilignende 
reaksjon. En del utøvere har 
fått medisiner for det, sier 
Bendiksen til NTB.

Alpinisten Aksel Lund 

Svindal var en av dem som var 
hardest rammet. Han fortalte 
til TV2 under lekene at han ble 
tett, slapp og fikk øyeplager. 
Selv om han ble kvitt de verste 
symptomene ved hjelp av  
allergimedisin, fant han det 
best å reise hjem i stedet for å 
bli i Sotsji og kjøre storslalåm. 
Han tror også allergien var 
medvirkende til at OL gikk  
dårlig for hans del.

– Det er ekstremt mye støv 
her. Jeg vasker rommet mitt 

selv hver dag og kluten blir 
helt svart, fortalte Svindal i 
programmet Senkveld i Sotsji.

Også flere av ishockey-
spillerne skal ha slitt med 
allergiplager. Dette var tydelig 
da det norske laget tapte 6-1 
mot Finland, og målvakt Lars 
Haugen ble satt ut av spill. 
Han ble så plaget av allergi 
at han uttalte at han knapt 
kunne se pucken.

AKtUeLt
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KRYSSORD

Slik svarer du:

Løsningen på kryssordet i AA nr 1 finner du på side xx.

Svarfrist: 10. juni

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter: 
 SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2025. Kr 3,-pr melding.
 Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.
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Pollenmaske med 1 parti kkelfi lter

Parti kkelfi lter 2 stk

Parti kkel- og kjemikaliefi lter 2stk

Masken beskytt er deg mot pollen og/eller andre parti kler i luft en. 
Det kan være svært nytti  g i mange sammenhenger; ti l og fra jobb 
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører 
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i 
pollensesongen.

 
Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene 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 luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

 
Pollenmasken kan brukes med to ulike typer fi lter. 
Et parti kkelfi lter som fi ltrerer bort pollen og annet 
parti kkelstøv ned ti l 0,3 micron. Dett e følger med ved 
besti lling av masken.

 
Kjemikalie- og parti kkelfi lter fi ltrerer i ti llegg bort 
forurensing i gassform, og må besti lles separat. 

 
Begge fi ltrene må bytt es ett er en stund, 
avhengig av bruksmønster. 

Problemer med pusten 
i pollensesongen?
Det kan være svært nytti  g i mange sammenhenger; ti l og fra jobb 
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører 
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i 

Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene 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 luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

Pollenmasken kan brukes med to ulike typer fi lter. 
Et parti kkelfi lter som fi ltrerer bort pollen og annet 
parti kkelstøv ned ti l 0,3 micron. Dett e følger med ved 

Kjemikalie- og parti kkelfi lter fi ltrerer i ti llegg bort 
forurensing i gassform, og må besti lles separat. 

Begge fi ltrene må bytt es ett er en stund, 

eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører 

Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene sikrer 
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at 
det dannes karbondioksid eller vanndamp på 

En neseklype i metall hindrer luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

Pollenmasken kan brukes med to ulike typer fi lter. 
Et parti kkelfi lter som fi ltrerer bort pollen og annet 
parti kkelstøv ned ti l 0,3 micron. Dett e følger med ved 

Kjemikalie- og parti kkelfi lter fi ltrerer i ti llegg bort 
forurensing i gassform, og må besti lles separat. 

Pollenmasken med fi lter 
kan besti lles direkte fra 
Astma- og Allergiforbundets 
nett buti kk: www.naaf.no/nett buti kk, 
tel. 23 35 35 35 eller nett buti kk@naaf.no 

Masken fi nnes i hvit 
og blå i følgende 
         størrelser 
                S-M-L-XL
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▪ regIOn AgDer
Telefon: 94 87 21 07/21 39 81 47
Kontortid: Tirsdag/onsdag/torsdag
regionssekretær: Inger M. Rudnes. 
e-post: region.agder@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/agder 

▪ regIOn HeDMArK
Telefon: 62 42 61 62
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15. 
regionssekretær: Gunn Rauken. 
e-post: region.hedmark@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/hedmark 

▪ regIOn MIDt, MØre Og rOMsDAL
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund.
Kontortid: Tirsdag/torsdag kl. 9-15, 
fredag kl. 11-15
regionssekretær: Monica Dalseth
e-post: monica.dalseth@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/midt

▪ regIOn MIDt, sØr-trØnDeLAg
Telefon: 72 83 10 04/92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu. 
Besøksadresse: Amundalsveien 303, 7540 
Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
regionssekretær: Gina Strøm.
e-post: gina.strom@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/midt 

▪ regIOn MIDt, nOrD-trØnDeLAg
Henvendelser fra medlemmer betjenes 
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.

▪ regIOn nOrD: trOMs/FInnMArK 
Telefon: 91 91 64 10. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta. 
regionssekretær: Anne-Kari Isaksen. 
e-post: region.nord@naaf.no.  
Nettside: www.naaf.no/nord

▪ regIOn nOrDLAnD
Telefon: 95 55 26 90. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00–15.00.
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
regionssekretær: Anna Cecilie Jentoft. 
e-post: anna.cecilie.jentoft@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/nordland

▪ regIOn OPPLAnD
Telefon: 62 42 61 62 /95 84 51 43. 
Kontortid: De fleste ukedager kl. 9-15. 
regionssekretær: Tove Kristin Løkken. 
e-post: region.oppland@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/oppland

▪ regIOn OsLO Og AKersHUs
Telefon: 23 35 35 32 . 
Kontortid: Mandag-fredag. 
regionssekretær: Eva Høili, 
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
e-post: eva.hoili@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

 

▪ regIOn VesT
Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
regionssekretær: Hildur Østbø. 
e-post: region.vest@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/vest

▪ regIOn ØstAFJeLLs, BUsKerUD
Telefon: 32 83 69 10 
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker, 
mandag og onsdag i oddetallsuker.
regionssekretær: Mona H. Larsen,  
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
e-post: mona.larsen@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ regIOn ØstAFJeLLs, teLeMArK
Telefon: 35 52 15 00
Kontortid: Tirsdag/ons/tors i partallsuker, 
tirsdag og torsdag i oddetallsuker
regionssekretær: Eli Mathea Olsen
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
e-post: eli.mathea.olsen@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells 

▪ regIOn ØstAFJeLLs, VestFOLD
Telefon: 33 06 39 50 
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
regionssekretær: Ellen Sørby
e-post: ellen.sorby@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ regIOn ØstFOLD
Telefon: 92 27 82 20. 
Kontortid: Mandag og fredag kl. 08-15.45. 
Adresse: Ilaveien 97, 1605 Fredrikstad
regionssekretær: Mona L. Marthinussen. 
e-post: monam@naaf.no eller  
region.ostfold@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/ostfold

 ▪ VALLe MArInA
Det Norske Helsesenter, Calle Bjorn Lyng 
Adresse: 2 E-35120, Arguineguin Gran 
Canaria. 
Telefon: (00 34) 928 150 222
e-post: naaf_gc@hotmail.com
Nettside: www.naaf.no/vallemarina

KOntAKt DItt regIOnsKOntOr

nOrges AstMA- Og 
ALLergIFOrBUnD
Postadresse: Postboks 6764, St. Olavs 
plass, 0130 Oslo.  
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 
0166 Oslo
Telefon: 23 35 35 35
Faks 23 35 35 30
e-post: naaf@naaf.no
Nettside: www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte 
finner du på www.naaf.no/om_naaf. 

Ønsker du å motta informasjon fra din 
region, trenger vi din e-post. Send en 
mail til det kontoret du tilhører, så leg-
ger de deg inn i mailinglisten sin.

Vi er svært glade for alle som støtter oss gjennom Grasrotandelen. For 

å registrere deg som giver, gå inn på www.norsk-tipping.no/grasrotand-

elen/. Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og regis-

trere ditt spillerkort slik at de mottar støtte fra deg hver gang du spiller.

Medlemsmøter
▪ ØstAFJeLLs, DrAMMen Og OMegn: 
Første lørdag i måneden, kafétreff 
kl. 12.00 på East Lake restaurant i 
Drammen. Likemann er til stede. Info: 
Grete Wang Vines tlf: 91 58 69 26.
▪ ØstAFJeLLs, tØnsBerg Og OMegn: 
Formiddagsmøter på Midtløkken hver 
annen måned, averteres i avisen. 
Leder Britt Wennerød tlf: 33 32 40 20.
▪ ØstAFJeLLs, sAnDeFJOrD: Ons-
dagskafé på «Kafka» på Hvaltorget. 
Annonse i avisen. Likemann er til 
stede. Leder Eldbjørg Steensma tlf: 33 
47 29 29.
▪ ØstAFJeLLs, teLeMArK: Fra januar 
2014 ønsker styret å starte opp et 
fast tilbud for den eldre gruppen av 
medlemmer i Telemark. Det vil være 
jevnlige møter for å treffe andre men-
nesker i samme situasjon. Kontakt 
Turid G. Odberg tlf: 98 64 12 51 for 
mer informasjon. 
▪ OsLO Og AKersHUs, OsLO: For våren 
har formiddagstreffen møter følgende 
mandager: 17. mars, 14. april, 19. mai 
kl. 12.00–15.00 i Grefsenveien 28. 
Kontakt Bjørg Simonsen tlf: 22 64 35 
05/98 84 08 74 /e-post: bjorg.simon-
sen@live.no, eller Ivar Stubberud tlf: 
22 25 09 67/98 82 19 02. 

nAAFs LOKALKALenDer

Fritidsaktiviteter
▪ MIDt: Familieseminar på Dombås 
Hotell 26. – 28. september. Påmel-
ding: region.midt@naaf.no. For mer 
informasjon se http://www.naaf.no/
familieseminar 
▪ MIDt, MØre Og rOMsDAL: Tai Chi. 
Ørsta/Volda: Lisbeth Svendsen Søvik. 

▪ nOrD, HArstAD: Fagdag om inne-
klima, 29.april, se mer informasjon 
www.naaf.no/nord. 

Fagdager

Bli med på 
familieseminar 

på Dombås! Les mer 
under «fritids- 

aktiviteter».

E-post: soevikl@hotmail.com eller tlf: 
93 04 19 64. For mer informasjon se 
http://www.naaf.no/taichi 
▪ MIDt, sØr-trØnDeLAg: Klatrekveld 
fredag 4. april kl. 18 – 20. Sted: Ute-
hallen på Lade i Trondheim.
▪ MIDt, nOrD-trØnDeLAg:  
Klatrekveld i april. Følg med på 
Facebook og hjemmesiden for mer 
informasjon.
▪ nOrD, MåLseLV Og sØrreIsA: Akti-
vitetsdag for barn, isfiskekonkurranse 
ved Andsvatnet. 26 april. For mer 
informasjon se www.naaf.no/nord.
▪ nOrD, MåLseLV Og sØrreIsA: Fa-
miliesamling «Aktiv på ski» i  Målselv, 
mer informasjon www.naaf.no/nord. 
▪ HeDMArK, rIngsAKer stOrLAg: 
Invitasjon til barn opptil 16 år. Tur til 
Hunderfossen familiepark 29. mai. 
Ingen egenandel. Mer informasjon og 
invitasjon blir sendt ut på post.
▪ HeDMArK, rIngsAKer stOrLAg: 
Gocartkjøring for ungdom over 16 
år i mai. Ingen egenandel. Invitasjon 
kommer i posten.
▪ HeDMArK, eLVerUM Og OMegn: 
Barn og ungdom inviteres til Tusen-
fryd i juni. Mer informasjon blir sendt 
ut pr post.
▪ OPPLAnD: Region Oppland, Vest 
Oppland AAF og Lillehammer og 
omegn AAF har gleden av å invitere 
til drømmedag på Hafjell lørdag 5. 
april. For mer informasjon kontakt 
regionskontoret.
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Reiser

Ta med barna 
i svømmehallen! 

Mange av regionene 
har rabattordninger og 

gode avtaler.

Informasjon

Kurs

Som medlem i Astma- og Allergiforbundet er du tilknyttet en 
lokalforening eller storlag i en region. Du kan delta i en rekke aktiviteter 

og få medlemstilbud lokalt. Sjekk NAAF-kalenderen, eller ta kontakt 
med ditt regionskontor for å få vite mer. 

gåturer og trim
▪ AgDer, LILLesAnD: Astmadilten. 
Mona Heimdal. Tlf: 91 59 26 56.
▪ Vest, Bergen: Jentegangen 13. mai 
er en sosial og morsom happening 
med BAAF. Turen er på 6 km, og 
løypen er lett framkommelig, også 
for funksjonshemmede. Løypen går i 
Fjellveien fra Mulebanen. Litt drikke 
vil det også bli å få på turen. Send 
e-post til: c.brodahl@live.no Husk 
navn, alder, adresse, postadresse og 
telefonnummer på alle som blir meldt 
på. Betal kr. 100 ved frammøte.  Bin-
dende påmelding innen 21.4.2013.
▪ Vest, Bergen: Har du lyst til å gå 
tur med LHL på tirsdager? Det er på 
dagtid, alle som har lyst kan være 
med, uavhengig av alder. Ring Asbjørn 
Monsen for å avtale, tlf: 92 40 82 06. 
▪ Vest, KVAM: Aktivitet i sal på 
Norheimsund Fysioterapi, torsdagar 
kl. 11.00–12.00. Kontakt Marit Heidi 
Seim for info og påmelding: marit-
heidi@gmail.com tlf: 91 59 85 82.
▪ MIDt, MØre Og rOMsDAL: Mosjons-
grupper. Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset. 
Tlf: 41 31 14 58. Surnadal: Inger 
Merethe Mogstad. E-post: ingerme-
rethem@gmail.com eller tlf: 95 84 83 
70. Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll. 
E-post: jarleekroll@gmail.com eller 
tlf: 97 72 56 78. For mer informasjon 
se www.naaf.no/mosjonsgrupper.
▪ nOrD, POrsAnger: Vinteråpne 
løyper: Porsvannshøyden og Langpor-
svannshøyden. For info: leder Renate 
Pettersen tlf: 90 85 42 66.
▪ ØstAFJeLLs, DrAMMen Og OMegn: 
Kolstrening på Akropolis treningssen-
ter. Kontakt leder Kjell O. Halvorsen, 
tlf: 92 25 59 28.
▪ ØstAFJeLLs, tØnsBerg Og OMegn: 
Treningsgruppe for voksne med lun-
gelidelser på Activ Fysioterapi,
 tlf: 33 32 36 70. 
▪ ØstAFJeLLs, sAnDeFJOrD: Trenings-
grupper for lungesyke på Hvidtgår-
den 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 

▪ regIOn Vest: Er du ung og har 
astma og/eller kols? «Dørstokkmila» 
gir deg muligheten til å treffe andre 
med samme utfordringer som deg 
selv, og sammen kan dere legge plan 
for videre aktivt liv. Vi inviterer til 
kurs helgen 23.-25. mai i Stavanger. 
Egenandel kr 350,-. Da er overnat-
ting, mat, faglige foredrag og aktivitet 
inkludert. Send mail, SMS eller ring til 
regionssekretær Hildur region.vest@
naaf.-no eller tlf: 99 12 28 95.

▪ HeDMArK, gLåMDAL: Brukerkonto-
ret Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, 
er åpent for de som ønsker opplysnin-
ger om astma, allergi, eksem og kols. 
Åpningstid: 3. april, 15. mai og 12. 
juni, fra kl. 17.00-19.00.
▪ OPPLAnD, gAUsDAL: Informa-
sjonsmøte og stand: Granheim lunge-
sykehus, kl. 16.30¬–17.30. Mandag 7. 
april, mandag 5. mai, mandag 2. juni.
▪ OPPLAnD, LILLeHAMMer: Du tref-
fer oss på brukerkontoret på Lilleham-
mer. Kl. 12.00–15.00 mandag 7. april, 
mandag 5. mai, mandag 2. juni. 
▪ OPPLAnD, gJØVIK: I anledning 
verdens astmadag har vi stand på 
Vitus-apoteket, Nedre Torggt. 3, Gjø-
vik, tirsdag 6. mai kl.11.000–15.00

▪ regIOn Vest: Tur til Kristiansand 
16.–18. september. Prosjekt «Tut 
og kjør» er for deg over 40 som har 
astma og/eller kols. Her vil treffe 
mange kjekke mennesker, få faglig 
påfyll og litt trim. Send mail, SMS eller 
ring til regionssekretær Hildur region.
vest@naaf.-no – tlf: 99 12 28 95.
▪ ØstAFJeLLs: Turer til Valle Marina, 
Gran Canaria 30/8 – 13/9 2014. Infor-
masjon: anita.koseth.olsen@ebnett.
no eller kontorene. Drammen AAF 
støtter, mot søknad, sine barnefami-
lier som reiser til Valle Marina.

Har du lyst til å være aktiv for 

NAAF, enten som bruker-

representant i en lokalforening, 

som frivillig på stand eller andre 

aktiviteter? Ta kontakt med 

regionskontoret, vi trenger DEG!

nAAFs LOKALKALenDer

Medlemsfordeler
▪ nOrD, FInnMArK: Mulighet å søke 
tilskudd til el-sykkel, mer informasjon, 
se www.naaf.no/nord. 
▪ nOrD, ALtA: Weekendtilbud Rica 
Hotell Alta med inngang til Nordlysba-
det, 2 voksne og 2 barn, kr 1510,- pr 
døgn (kr 1310,- for 1 voksen + 1 barn).
▪ nOrD, sØr-VArAnger: Medlem-
mer kan benytte kort i Barentsbadet 
og Sandnesbakken (gratis),. Ta med 
gyldig medlemsbevis. Mer info: Toril 
Synøve Millehaugen, tlf: 40 87 94 17
/e-post: naafsv@hotmail.com
▪ nOrD, ALtA: Sarves Alta Alpinsenter 
– medlemmer får 25 prosent rabatt 
på dagskort og 15 prosent rabatt for 
sesongkort.

Hytteleie
▪ ØstAFJeLLs, DrAMMen Og OMegn: 
Rimelig hytte på Blefjell til leie for 
alle medlemmer av NAAF. Vei frem til 
hytta. Avtaler gjøres på www.daaf.no. 
Informasjon: Grete Wang Vines tlf: 91 
58 69 26.

03 91. Gratis med rekvisisjon fra lege.
▪ HeDMArK, eLVerUM: Ut og gå, med 
eller uten staver. Kontakt regions-
kontoret på tlf: 62 42 61 62/e-post: 
region.hedmark@naaf.no for flere 
opplysninger.

Svømming
▪ AgDer, ArenDAL: Svømming i 
varmtvannsbassenget på Bjorbekktu-
net kl. 17.00 - 18.00 fredag partallsu-
ker. Påmelding: Tone Karlsen, tlf: 37 
06 02 40. Kun 15 plasser.
▪ AgDer, KrIstIAnsAnD: Svømming i 
Aquarama via FFO.  Mandag kl. 19.00 
- 21.00. Påmelding: region.agder@
naaf.no.
▪ AgDer, MAnDAL: Sponser medlem-
mer på deler av klippekort i svøm-
mehall. Tlf:99 39 64 40.
▪ AgDer, LIster: Bading i oppvarmet 
basseng i helsehuset i Kvinesdal. 
Onsdager fra kl. 18.00 – 20.00. Første 
timen er til de minste. Påmelding: 
Geir Stølen, tlf: 97 07 87 97. 
▪ AgDer, LYngDAL: Bading i Sørlands-
badet i ukedag (minus ferie). Ved  
fremvisning av medlemskort mottar 
man klippekort sponset av FFO. Kon-
takt: region.agder@naaf.no.
▪ Vest, Bergen: Medlemmer som kan 
vise frem medlemskort med kvittering 
for 2014, kan bade gratis og ta med 
en ekstra person pr. medlemskort i 
følgende svømmehaller: Askøyhallen, 
Stemmemyren, Åstveithallen, Sen-
tralbadet og Slåtthaughallen. Navn og 
medlemsnummer blir notert på en 
liste som ligger der. Åningstider 



58     ASTMA ALLERGI 2 2014  n  WWW.NAAF.NO

U H
E N E R E I S T I D
N Ø T E N E K U R R

D N I T T I T R E
U P A N G I R S I

O R K E S Å S I S S
P O B O K Y T
U T H U S S K L I E

Ø L V T R E K U L L
Æ R E R E T E R I
R O M A T E L T E

A A S M L U T I R
R O I N G H A N S S L Å J S M Å

K R E L L T A P P A R T O U T K
S A L O O N R O T U R A G R A R
E K S S I N R I N Å G M I N

L E N K I L T S O R T I P O E
V E I A S K I K S L Y N G E K

L O M M E K A R O S S E G A H
E V N E L I V Å M E A G L A M

E N U N A U A B B E D N E V A
O L N I E N D E U L L E N H O I

T S J A D G N E I S U G L E S E T T
O P E R A L E P J E E P I K E R

O T E R L U T R E S O N E K R E

Temareiser til Valle Marina 
på Gran Canaria

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA1

Helsereiser og Astma- og Al-
lergiforbundet arrangerer i år 
tematurer til Valle Marina på 
Gran Canaria. 

Tematurene inkluderer fly 
tur/retur Oslo-Gran Canaria, 
transfer og opphold på Valle 
Marina i treroms leilighet med 
halvpensjon (frokost og mid-
dag). 

Her kan du nyte godt av det 
varme, solrike miljøet, få indivi-
duell veiledning, samt felles un-
dervisning fra norsk sykepleier 
med spesialkompetanse innen 
astma, matallergi og atopisk ek-
sem er også inkludert i prisen. 

 

temareiser 2014:
Pollenfrie uker:  14. – 28. mai 
(2 uker), pris  kr 9500.
eksem, psoriasis og mat- 
allergi: 24. august – 14. sep-
tember (3 uker), pris kr 12.000.
Livsstil og helse: 30. novem-
ber – 15. desember (2 uker) kr 
9500.

Prisen gjelder for én person. 
Eventuelle tillegg: leilighet 
alene (40 prosent tillegg i pris) 
og avreise fra andre flyplasser.

Forespørsler og påmelding 
rettes til Helsereiser på telefon  
23 00 12 60 eller på e-post 
helsereiser@travelnet.no.

Her finner du de 
riktige ordene fra 

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

Ønsker du en likeperson å snakke med? 

Ta kontakt med regionskontoret, som 

formidler kontakt med rett likeperson for 

ditt behov. 

nAAFs LOKALKALenDer

til hallene: https://www.bergen.
kommune.no/tjenestetilbud/kultur-
idrett-og-fritid/friluftsliv/badeplass/
svommeanlegg-i-bergen-kommune.
▪ Vest, sAnDnes: Bading i varmt-
vannsbasseng på Varatun varmtvanns 
varmtvannsbasseng kl. 19.30–20.30. 
Gratis for medlemmer. Påmelding og 
mer info: region.vest@naaf.no eller 
tlf: 99 12 28 95.
▪ Vest, egersUnD: Bading i varmt-
vannsbasseng på Slettebø onsda-
ger fra kl. 17.00–18.00. Gratis for 
medlemmer.  Påmelding og mer info: 
hsahlsten@hotmail.com eller tlf: 908 
46 217
 ▪ AgDer, ArenDAL: Svømming i 
varmtvannsbassenget på Bjorbekktu-
net kl. 17.00 - 18.00 fredag partallsu-
ker. Påmelding: Tone Karlsen, tlf: 37 
06 02 40. Kun 15 plasser.
▪ AgDer, KrIstIAnsAnD: Svømming i 
Aquarama via FFO.  Mandag kl. 19.00 
- 21.00. Påmelding: region.agder@
naaf.no.
▪ AgDer, MAnDAL: Sponser medlem-
mer på deler av klippekort i svøm-
mehall. Tlf:99 39 64 40.
▪ AgDer, LIster: Bading i oppvarmet 

basseng i helsehuset i Kvinesdal. 
Onsdager fra kl. 18.00 – 20.00. Første 
timen er til de minste. Påmelding: 
Geir Stølen, tlf: 97 07 87 97. 
▪ AgDer, LYngDAL: Bading i Sørlands-
badet i ukedag (minus ferie). Ved  
fremvisning av medlemskort mottar 
man klippekort sponset av FFO. Kon-
takt: region.agder@naaf.no.
▪ Vest, Bergen: Medlemmer som 
kan vise frem medlemskort med kvit-
tering for 2014, kan bade gratis og ta 
med en ekstra person pr. medlems-
kort i følgende svømmehaller: Askøy-
hallen, Stemmemyren, Åstveithallen, 
Sentralbadet og Slåtthaughallen. 
Navn og medlemsnummer blir notert 
på en liste som ligger der. Åningstider 
til hallene: https://www.bergen.
kommune.no/tjenestetilbud/kultur-
idrett-og-fritid/friluftsliv/badeplass/
svommeanlegg-i-bergen-kommune.
▪ Vest, sAnDnes: Bading i varmt-
vannsbasseng på Varatun varmt-
vannsbasseng kl. 19.30–20.30. 
Medlemmer gratis. Påmelding og 
info: region.vest@naaf.no eller tlf: 99 
12 28 95.
▪ Vest, egersUnD: Bading i varmt-
vannsbasseng på Slettebø onsdager 
fra kl. 17.00–18.00. Medlemmer 
gratis. Påmelding og info: hsahlsten@
hotmail.com eller tlf: 90 84 62 17.
▪ nOrD, ALtA: Medlemmer får 50 

prosent rabatt på timer i Alta Helse-
bad. Medlemskort med kvittering må 
fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen, 
tlf: 91 72 66 28.
▪ nOrD, KåFJOrD: Svømmetrening 
i Birtavarre Røde kors-bassenget, 
mandager fra kl. 17.00-18.30. Kontakt 
Klemet Anders Sara, tlf: 41 40 85 46/
epost: klemet.anders.sara@nrk.no
▪ nOrD, BArDUFOss: Familiesvøm-
ming i Polarbadet første søndag hver 
måned. Kontakt: Maja Utmo, tlf: 99 
41 31 58/epost: maja_k89@hotmail.
com, eller Svein Myrlund, tlf: 99 10 
90 90/epost: smyrl@online.no
▪ nOrD, trOMsØ: Se www.naaf.no/
nord om oppstart av svømming ved 
St. Elisabeth Hotell og Helsehus. 
▪ ØstAFJeLLs, LAngesUnD: Bading på 
Quality Resort Skjærgården, Lange-
sund, for alle NAAF-medlemmer. 3,5 
time for barn, 3–15 år kr. 80. Voksne 
kr 100. Ta med medlemskort. Det 
holder at én i familien er medlem.
▪ ØstAFJeLLs, LArVIK AAF: Svømming 
i varmtvannsbassenget på Kyst-
hospitalet i Stavern hver onsdag kl. 
18.00–19.00. Det er bare å møte opp. 
Medlemmer halv pris, gratis for barn. 
Følger skolens ferier. Tlf: leder Finn 
Halvorsen 33 18 42 08.
▪ ØstAFJeLLs, sAnDeFJOrD AAF: 
Gratis bading for medlemmer over 16 
år i varmtvannsbasseng og anledning 

til bruk av vanlig basseng i Svøm-
mehallen i Bugården hver tirsdag kl. 
14.45–16.00. Påmelding tlf: 
33 47 29 29.
▪ HeDMArK, HAMAr: Gratis trenings-
tilbud for medlemmer over 18 år. 
Vannspinning i Ankerskogen svømme-
hall, Hamar med instruktør. Startdato 
18. august, kl. 17.00-18.00. Tilbudet 
er hver mandag i 14 uker. Kontakt le-
der i Ringsaker storlag: Anne Wagner, 
tlf: 97 03 11 97/e-post: aejevnak@
hotmail.com for mer informasjon.
▪ OsLO Og AKersHUs, JessHeIM: 
Bading på Gjestad lørdager (ikke i 
skolens ferier) for barn og barnefa-
milier som er medlemmer i NAAF. 
Voksne kr 40/barn kr 20.  To puljer, kl. 
12.00–13.00 og 13.00–14.00. Påmel-
ding på hjemmesiden eller til Solveig 
Pleym Øien tlf: 63 95 27 83/41 69 14 
90. Husk medlemskort.
▪ OsLO Og AKersHUs, sØrUM: 
Svømmetilbud på Sørvald Sykehjem 
for medlemmer i Nedre Romerike 
Storlag. Du får tildelt fast badetid. 
Gjelder inntil du sier den opp. Pris 
kr 25,- pr pers pr time. Påmelding til 
Ståle Hansen, tlf: 95 10 56 56/stale.
hansen@dbschenker.com.



sannsynligvis  verdens reneste

HUNTONIT ER ENESTE 
MALTE TAK- OG VEGGPANEL 
ANBEFALT AV NAAF
se hele utvalget på www.huntonit.no

SandHvit Earth Mist Shadow

Huntonit Wood Panelbord Sand på vegg og Hvit i tak, str 11x180x2420 mm



VERDENS MEST 
HELSEVENNLIGE 
MALING.

  Ingen løsemidler

  Ingen malingslukt

  Ingen skadelig avdamping

– 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:

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

Følg Jotun Sens på Facebook 

*


