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NEUTRAL HAR EN HOLDNING TIL FØLSOM HUD

Derfor sørger vi for at mødre som Helene kan beskytte familien sin mot allergi
når hun vasker tøy. Vårt nye flytende vaskemiddel er som resten av våre produkter;
fri for parfyme, farge- og tilsetningsstoffer. Slik kan du trygt vaske tøy, dusje og pleie
kroppen din uten å bekymre deg for allergi. Det er vår holdning til følsom hud.

Nytt liv etter
allergivaksinasjon
Allergimat som slankemat
Elever forsker på skolens inneklima

HAR DU OGSÅ EN HOLDNING TIL FØLSOM HUD?
DA KAN DU FØLGE NEUTRAL PÅ FACEBOOK

Lik oss på facebook.com/neutralnorge og vær med i konkurransen om ½ års forbruk
av Neutral produkter.

AstmaAllergi 2 2015
Forside: Marie Sjøvold
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LEDER

I år skal vi feire
I Astma- og Allergiforbundet har det vært vanlig med en
aldri så liten markering tidlig hver vår. Det skjer etter at
de første pollenkornene fra hassel eller or har gått i fella.
Kanskje ikke så mye å feire, det er ingen gladmelding for
tusenvis av pollenplagede, men NAAF er like fullt stolt over
at organisasjonen kan levere en så etterspurt tjeneste. For
pollenvarslingen gjør det mulig for den enkelte å tilpasse sin
medisinering og aktivitet til de ulike pollennivåene – på fritiden
eller i forbindelse med tilrettelegging foran eksamener eller
i en arbeidssituasjon.
I år er det enda større grunn til å markere. NAAF kan
nemlig feire 40 år som leverandør av den nasjonale
pollenvarslingstjenesten. Den ble startet i 1975, etter initiativ
fra generalsekretær Arne Heimdal. Botaniker Helge Irgens
Høeg ble NAAFs første pollenanalytiker, da de første varslene
baserte seg på registreringer fra én felle ved Meteorologisk
institutt i Oslo. I dag har tjenesten sin base ved NTNU i
Trondheim, og ved hjelp av 12 feller rundt om i landet
registreres nå spredning av allergent pollen fra Finnmark i nord
til Lindesnes i sør. Botaniker og pollenforsker Hallvard Ramfjord
har vært leder for tjenesten siden 1984, og fikk i 2008 biolog
Trond Einar Brobakk med på laget. Klart dette skal feires –
gjennom hele pollensesongen 2015!
NAAF har bygget opp og drevet pollenvarslingstjenesten,
dels ved hjelp av egne midler og dels gjennom årlige statlige
tilskudd. I fjor sto tjenesten i fare for å nedlegges, men ble
reddet gjennom ekstra statlige tilskudd, og fikk for første gang
også midler over statsbudsjettet. Det var en anerkjennelse av
at pollenvarslingen er et viktig nasjonalt helseforebyggende
tiltak. Nå håper NAAF at tjenesten kan fullfinansieres ved hjelp
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av faste årlige tilskudd over statsbudsjettet. Forutsigbarhet
er viktig for den videre driften, og kun 12 feller i et langstrakt
land gir ingen fullgod dekning for et helt folk mellom fjord
og fjell. Pollenallergi berører nærmere en million nordmenn,
forekomsten øker og klimaendringer har ført til at sesongen
er blitt lengre. Men likevel, vi opplever ingen 40-årskrise,
jubilanten skal markeres ved å se fremover mot en bedre og
utvidet tjeneste.
I denne utgaven av AstmaAllergi slår vi også et slag for
allergivaksinasjon. Dette er en behandlingsmetode som
har hjulpet mange med alvorlig pollenallergi til et bedre liv.
Dessverre har ikke alle like stor tilgang til denne behandlingen.
Tilbudet er ikke godt nok kjent eller utbygget, og behandlingen
er dessuten dyr og ressurskrevende. Nye og enklere metoder
er under utvikling og vil forhåpentligvis øke både kapasitet og
tilgjengelighet. Slik kan flere pollenallergikere få et bedre liv.
Våren er like fullt en herlig tid, pollenspredning til tross.
I Norge er det også gode muligheter for å forflytte seg, til sjøen
eller opp på høyfjellet, når spredningen er på sitt verste andre
steder – i hvert fall nå som påsken står for døren. Og etterpå,
når bjørka skal riste fra seg, da har NAAF, foruten varsler, flere
forebyggende råd å by på. De er mange og gode.
Riktig god påske!
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EU-PROSJEKTET CITI-SENSE

EU-PROSJEKTET CITI-SENSE

Tjue er best for hue
Hvilken temperatur er det best å ha i klasserommet? Horten-elevene Rolf Martin
Aspenes (18) og Jon Magne Enerhaugen (18) gikk vitenskapelig til verks for å finne
ut om inneklima påvirker skoleprestasjoner.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

– Jentene vil gjerne ha det
varmt, mens guttene vil ha
det kaldere, forteller Rolf
Martin og Jon Magne, som
dette skoleåret har hatt som
prosjektoppgave å finne ut om
det virkelig stemmer at «tjue
er bra for hue».
Guttene er elever på Horten
videregående skoles linje i Studiespesialisering med fordypning i teknologi og forskning,
til vanlig kalt Forskerlinja.
Som en del av EU-prosjektet
CITI-SENSE, som vi også
omtalte i forrige utgave av
AstmaAllergi, har Horten
vgs hatt et pilotprosjekt om
inneklima i klasserom. Målet
er å bevisstgjøre elevene på
inneklimaet og hva de kan
gjøre for å forbedre det.
Teste skoleprestasjoner.
Forrige skoleår hadde elevene
på forskerlinja et generelt

prosjekt om inneklima, der
alle i klassen deltok. I skoleåret 2014–2015 valgte to elever
å gå videre med prosjektet
i en egen prosjektoppgave.
Hovedutfordringen fra SINTEF
var at de skulle teste ut
hvordan temperatur i klasserommet påvirker elevenes
prestasjoner.
Rolf Martin og Jon Magne
plukket ut to klasser, en
2. klasse og en 3. klasse, som
skulle testes i alt tre ganger.
Som testklasserom valgte de
å bruke biologi-rommet, siden
dette ikke er så ofte i bruk og
derfor kunne både kjøles ned
og varmes opp til de skulle
gjøre testene.
– Under forsøkene satt
elevene i timen og fulgte med
på undervisningen, persiennen var lukket igjen. De siste
20–25 minutter av timen ble
brukt til å besvare en

FAKTA CITI-SENSE
l 4-årig EU-finansiert prosjekt som avsluttes i
oktober 2016.
l Norge ved NILU – Norsk institutt for luftforskning,
SINTEF OG NAAF deltar med to delprosjekter som
tar for seg inneklima på skoler, samt luftkvalitet i
Oslo.
l Sverre Holøs fra SINTEF Byggforsk, Britt Ann
Høiskar fra NILU og Kai Gustavsen fra NAAF deltar
i inneklima-prosjektet, mens Núria Castell fra NILU
er koordinator for uteluftaktiviteten. Koordinator
for hele CITI-SENSE-prosjektet er Alena Bartonova
ved NILU.
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undersøkelse bestående av
tre deler, forteller Rolf Martin.

i motsatt retning, forteller
prosjektlederne.

Kaldt, varmt og normalt.
Hver klasse ble testet med tre
ulike temperaturer i klasserommet: Normal klasseromstemperatur på 20–22
grader, kuldetest da det var
17–18 grader, og en varmetest
i 26–28 grader. For å oppnå
de ønskede temperaturene
under testing, tettet de blant
annet igjen ventilasjonsanlegget, og de luftet med vinduer
for å få det kaldt nok.
Fra SINTEF hadde de fått
flere måleapparater for luftkvalitet, IC-metere. Dette kan
måle både temperatur, støy,
innhold av CO2 og luftfuktighet.
– Luftkvaliteten er generelt
god i det rommet som vi
foretok testingen, det er lite
i bruk og er ganske stort. Det
er nok det beste rommet på
skolen.
Etter å ha samlet inn besvarelsene, analyserte Rolf
Martin og Jon Magne testresultatene fra de elevene
som hadde vært tilstede på
alle de tre testene, for å
sammenligne prestasjonene.
– Fant dere ut om tjue er
best for hue?
– Det var ikke så lett å finne
ut. I den ene klassen tydet
resultatene på at hypotesen
stemmer, testgruppen verifiserte påstanden. Men i den
andre klassen gikk resultatene

Mange feilkilder. Det viste seg
nemlig å være mange mulige
feilkilder. Blant annet var det en
del av 3. klassingene som var
i litt dårlig form på mandag da
testen skulle gjennomføres. Det
hadde også betydning om testen ble gjort tidlig eller sent på
dagen, og programmet ellers.
Det hadde også noe å si hvor
mye klær elevene hadde på.
Trolig hadde klassekameratene som i stedet valgte å studere
bever en litt enklere jobb med å
analysere prøveresultatene enn
de to «inneklima-gutta».
Rolf Martin og Jon Magne er
likevel ikke i tvil om at inneklima har betydning for skoleprestasjoner.
– Basert på hvor mange
klager vi fikk, både skriftlige og
muntlige, er det ingen særlig
tvil om at de fleste elevene
foretrekker en temperatur på
rundt 20–22 grader, sier de.
De to avgangselevene har
ikke bestemt seg for om de vil
fortsette sin forskerkarriere –
først venter et halvt år i India
for Rolf Martin og førstegangstjeneste for Jon Magne.
I løpet av 2015 skal Horten
vgs få følge av Lambertseter
videregående skole i Oslo og
Lørenskog videregående skole
i Akershus som skal i gang med
egne inneklima-prosjekter. n

Mer
informas
jon

Forskerelever. Jon Magne Enerhaugen
og Rolf Martin Aspenes ved Horten
videregående skole har forsket på om
inneklima påvirker skoleprestasjoner.

IC-meter. Ved hjelp av dette
måleapparatet kartla elevene
luftkvaliteten i klasserommet.

www.naa
f.no/
mittinnek
lima

Sjekkliste for inneklima på skoler
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Er temperaturen 20–22 grader?
Er det trekk fra vinduer/dører?
Er møbler plassert ved yttervegg?
Er det behov for solavskjerming?
Kan vinduene åpnes når
solavskjermingen benyttes?
Hvordan blir det tilført frisk luft?
Fungerer ventilasjonsanlegget
som det skal?
Finnes det støvsamlere?
Kan alle vinduer åpnes?
Er det en unormal lukt i rommet?

l Er det støy fra ventilasjonsanlegget 		

eller trafikk fra utsiden?

l Er belysningen god nok?
l Er det synlige tegn etter fukt/

vannlekkasjer?

l Er klasserommet godt tilrettelagt for

renhold?

l Bruker elevene innesko?
l Er renholdsrutinene gode nok?
Kilde: NAAF.no

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2015

7

TA DE
SMARTE VALGENE

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Visste du at Huntonit malte panelplater og
panelbord med trefiberkjerne er eneste ferdigmalte panelplate anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund? Platene inneholder ingen
kunstige tilsetningsstoffer og gir ingen avgassing.
Se utvalget hos nærmeste
byggevareforhandler eller huntonit.no
Velg Huntonit for de lekreste interiørvegger.
Alle andre fordeler får du på kjøpet.
www.huntonit.no

Geilomo barnesykehus hjelper mange til et bedre liv

Har du barn med astma eller allergi? Har barnet ditt en
krevende hverdag på grunn av sin sykdom? Har barnet
ditt vært til behandling ved Geilomo barnesykehus?
Kanskje ikke?
Et opphold på Geilomo barnesykehus vil kunne være
akkurat det barnet ditt trenger for å kunne få en bedre
hverdag med astma og allergi. På Geilomo barnesykehus
lærer både barn og foreldre å mestre hverdagen med
kronisk sykdom. Mestringsfølelse er verdifullt. Livet
endrer seg på en god måte. Livskvaliteten bedres. For
mange er resultatet redusert fravær fra barnehage
og skole og derved også redusert fravær fra jobb for
foreldrene.
Geilomo barnesykehus hjelper sine pasienter med
astma og allergi og deres familier til et bedre liv. Det er
mange glade beretninger om nettopp de gode endringene livet har fått etter noen få uker der.
Har du lyst til at ditt barn skal nyte godt av det samme
offentlige helsetilbudet? Husk at barnets fastlege kan
søke behandlingsopphold! Det er ikke lenger nødvendig
å gå veien om spesialisthelsetjenesten. Geilomo barnesykehus tar imot pasienter fra hele Norge – uavhengig av
helseforetak og uavhengig av helseregion.
Astma- og Allergiforbundet eier Geilomo barnesykehus. Vi er veldig stolte av sykehuset. Det har en helt
spesiell plass i vår organisasjon og i våre hjerter. Oslo
universitetssykehus ved Kvinne- og barneklinikken,
Barnemedisinsk avdeling har ansvaret for den medisinske
behandlingen. På Geilomo behandles barnet ditt av ansatte med høy faglig kompetanse. De vet å behandle ditt
barn på best mulig medisinsk vis. Det er vi i NAAF stolte
over. I tillegg er det hyggelig og morsomt å være pasient
på Geilomo barnesykehus. Og bedre skal det bli!
Geilomo barnesykehus har mottatt en meget generøs
arv etter Oline Kleivstølen som døde i fjor høst, 87 år
gammel. Hun var opprinnelig fra Ål, var sykepleier og
jordmor, frelsessoldat og drev i mange år barnehjem på
Haiti. Denne arven skal NAAF og Geilomo barnesykehus
forvalte i fellesskap i pakt med Oline Kleivstølens siste
vilje – til beste for barna på Geilomo barnesykehus. Den

• rent naturprodukt
• anbefalt av NAAF
• innehar Inneklimamerket
• patentert kostemalt overflate
• 5 strøk maling, med vernelakk som sistestrøk
• kan brukes i våtrom (ikke våtsone)
• produseres i Norge
• enkel montering og renhold

vil blant annet sette oss i stand til å gi barna et enda
bedre aktivitetstilbud med fokus på helse. Skiutstyr,
sykler, kanoer og annet sportsutstyr brukes iherdig i
nettopp habiliteringsøyemed – og slites. Nå vil det være
penger til å kjøpe nytt når det er nødvendig. Det samme
gjelder utstyr til innendørs aktiviteter. De unge pasientene ved Geilomo barnesykehus vil få et enda bedre
opphold og trolig bedre livskvalitet etter behandlingen
ved Geilomo takket være Oline Kleivstølens omtanke og
gavmildhet. NAAF er meget takknemlig overfor Oline
Kleivstølen og hennes etterlatte.
Rehabiliteringsarbeidet av Geilomos bygninger er
NAAFs ansvar og oppgave. Mangt er påkrevet. Bygningsmassen trenger oppgradering. Dette er kostbart.
Innsamling av midler til nettopp Geilomo barnesykehus
vil derfor fortsette. Vi håper spørsmål om bidrag vil møte
velvilje i NAAFs organisasjonsledd og hos NAAFs medlemmer.
Geilomo barnesykehus er det ledende og beste offentlige habiliteringstilbudet innenfor Norges grenser til barn
med astma og allergi. Slik skal det selvfølgelig fortsette –
i samarbeid mellom nettopp NAAF og Oslo universitetssykehus.
Derfor: Kontakt fastlegen til barnet ditt! Søk barnet
ditt til Geilomo barnesykehus – i naturskjønne omgivelser og ren fjelluft! Vi lover høykvalitet i den medisinske
behandlingen i regi av Oslo universitetssykehus. Vi lover
hyggelige og spennende opplevelser takket være arven
etter Oline Kleivstølen og innsamlede midler i NAAF.

MIoLr aJlleØ
f

Godt opphold!

N
DESynIG
ene
for ø

Anne Elisabeth Eriksrud
Kst. generalsekretær

TID

8

ASTMA ALLERGI 2 2015 n WWW.NAAF.NO

for nytelse

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2015
sannsynligvis
reneste
TAKOGverdens
VEGGPLATER

9

INNEKLIMA

INNEKLIMA

Vasketips som
skaper ren glede

Din egen vindusvask

Hvert år bruker vi tonnevis av rengjøringsmidler som er
skadelige både for helsa og miljøet. Men med mikrofiberkluter er det ofte unødvendig å bruke såpe. Her er noen
tips til deg som vil vaske uten verstingstoffer:

Forbrukerjournalist Elisabet Høye gir
i boken «Ren glede» en rekke tips om
hvordan du kan holde hus og klær rene
med minst mulig bruk av kjemikalier.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox og Kagge Forlag

For mange er en nyvasket stue synonymt med lukten av grønnsåpe og
salmiakk, men det bør vi snarest slutte
med. Tørre rengjøringsmetoder er nemlig langt bedre både for huset og din
egen helse.
– Faktisk bør de fleste gulv vaskes
minst mulig. Det er mye viktigere å tørke
over berøringspunkter som fjernkontrolVaskebokforfatter.
len og dørhåndtaket, sier forfatter og
Elisabet Høye er forbruforbrukerjournalist Elisabet Høye.
kerjournalist med lang
I Norge har det vært tradisjon for å
fartstid blant annet i
programmet FBI på NRK. vaske gulv med våt skurefille og sterkt
såpevann. Denne
metoden er verken bra for helsa eller
gulvene. Våte gulv danner grobunn for
sopp og bakterier, og rengjøringsmidlet
kan legge igjen kjemikalier i rommet.
For å bevare et godt inneklima og et
fint gulv, bør du heller støvsuge eller
tørrmoppe.
Ren glede kom ut på Kagge
Forlag i 2014, pris kr 349.

Helt stuerent
Stue og andre oppholdsrom
bør rengjøres en gang i
uken. Start med å tørke støv
av alle flater. Bruk gjerne en
tørr mikrofiberklut for å få
vekk støv, skitt og fingermerker fra bord, hyller og
elektriske apparater. Er det
gjenstridige flekker, kan
disse fjernes med en fuktig
klut.
Deretter kan du støvsuge
eller tørrmoppe. Husk at

støvsugeren skal ha Hepafilter slik at ikke pollen og
andre allergener blåses ut i
luften igjen. Bruk støvsugeren til å rengjøre sofa og stoler, det samler seg raskt mye
rusk mellom sofaputene.
Velger du å vaske gulvene
med vann, er det viktig at du
tørker over etterpå med en
tørr klut slik at det ikke ligger igjen fukt som kan skade
gulvet.

Unngå kjemikaliefellene

l Velg NAAF-anbefalte eller svanemerkede produkter.
l Ikke overdosér med rengjøringsmidler,
l
Nal til vinduer. En god, gammeldags nal er ditt beste hjelpemiddel
for å få skinnende rene vinduer. Unngå å bruke glass-spray!

Rengjøringsmidler i sprayform er ikke å anbefale,
da disse sprayene danner
skadelige aerosoler som
du vil puste inn og få ned i
lungene. Den gode nyheten
er at slike midler slett ikke
er nødvendige for å få glass
og speil til å skinne igjen.
Hvis du bruker en godt
oppvridd mikrofiberklut beregnet på vinduer og speil,
er vann og klut ofte nok til
å få glassflaten helt ren.
Du kan også lage din
egen vaskespray ved hjelp

av en sprayflaske med vann
og en kvart desiliter sju
prosent eddik. Eddik motvirker at støv legger seg på
flater. OBS: Bytt innhold i
flasken jevnlig for å unngå
bakterievekst.
Et annet tips er å bruke
litt håndoppvaskmiddel i
vaskevannet når du pusser
vinduene. I kombinasjon
med en nal og god vasketeknikk, kan dette gi vel så
rene vinduer som hvis du
bruker den tradisjonelle blå
vindussprayen.

Billig og bra fra kjøkkenskapet
Eddik: En syre som kan
brukes som flekkfjerner på
syreløselige flekker som
rust, kalk og irr. Kan også
brukes som skyllemiddel til
klesvask, eller til vindusvask, og til å fjerne vond
lukt. Eddik har en sterk lukt
og kan virke irriterende på
hud, øyne og slimhinner,
til rengjøring bør du aldri
bruke sterkere eddik enn
sju prosent. Eddik er et
miljøvennlig rengjøringsprodukt fordi den er
biologisk nedbrytbar.
Sitronsyre: En naturlig
plantesyre som finnes i

sitron, tyttebær og rognebær. Kan brukes som pussemiddel til metaller, for å
fjerne rust og kalk, eller til å
lysne flekker på tekstiler.
Natron: Danner en svakt
basisk reaksjon i blanding
med vann, i tillegg til at den
bruser, slik at fett og smuss
kan løsne. Fungerer også
bra til å fjerne vond lukt fra
kjøleskapet og sluket. Du
kan for eksempel lage din
egen vaskekrem av natron
og sitronsaft.
Bakepulver: Kan brukes
på samme måte som
natron.

l
l
l
l
l

l

følg veiledningen på emballasjen.
Velg universalmidler fremfor spesialmidler.
Unngå rengjøringssprayer.
Ikke bruk antibakterielle rengjøringsmidler.
Sjekk faresymboler og advarsler.
Vask med mikrofiberkluter og –mopper.
Se opp for verstingstoffer som muskxylen, triklosan
og siloksan. Du finner lister over flere helseskadelige
stoffer på nettsiden www.erdetfarlig.no
Rester av rengjøringsmidler som Klorin, salmiakk, 		
Plumbo, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler skal sorteres og leveres inn som farlig avfall.

OptiChamber
Diamond
Inhalasjonskammer for alle
som benytter spray
OptiChamber Diamond er antistatisk og
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes
med maske. Du rengjør kammeret enkelt i
oppvaskmaskin. Refunderes på blå resept.

Rens av tepper
Bruk av tepper bør uansett
begrenses, og hvis du skal
ha tepper, må de kunne tas
ut og vaskes/ristes. Tepper
blir nemlig fort en oppsamlingsplass for støv, midd,
sopp og bakterier.
En fin måte å rense
tepper på, er å legge dem
ut i snøen. Tekstiler i ull
bør legges i en kald gang
en times tid før du legger
dem ut. Legg teppet du
skal rense med oversiden
ned i snøen, og press det
ned. Flytt teppet når snøen
under blir skitten. La teppet
ligge ute en god halvtime,
rist bort snøen og heng
det eventuelt til tørk før
du legger det på gulvet
igjen. I tillegg til at snøen
rengjør, vil kulden redusere
forekomsten av bakterier
og dermed unngå vond

Ta teppet ut i snøen. Husstøvmidden trives godt i store
gulvtepper, men liker ikke så
godt minusgrader. Er det
fortsatt snø der du bor, kan
du benytte anledningen til å
rense teppene.

lukt. Husstøvmidd dør ved
minus 18 grader eller mer,
men da må tekstilet ligge
ute i minst 8 timer.
Når det ikke er snø, kan
du rense tepper ved å legge
et håndkle fuktet med
mildt eddikvann.

... liten og lett

Nigaard Pharma AS - Storgata 8b, 2000 Lillestrøm
post@nigaard.com - www.nigaard.com - telefon 815 30030

Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island
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INNEKLIMA

FLERE
EKSEMFRIE
DAGER

Fjern skrekken for flekken
Uansett hvor forsiktig og pertentlig du
er, er det ikke til å unngå at det fra tid
til annen kommer en flekk på duken,
klærne eller gulvteppet. På dette
området finnes det mange mer eller
mindre gode kjerringråd for hva du
skal gjøre hvis uhellet er ute.
Elisabet Høye har gått vitenskapelig
til verks og testet ut hva som fungerer
best til å fjerne ulike typer flekker.
OBS: Før du starter bør du sjekke om
klesplagget eller tekstilet tåler flekkfjerningsmidlet du har tenkt å bruke.
Prøv deg frem på et lite synlig sted
på tekstilet. Finn også ut hva flekken

består av. Flekkfjerning skjer på eget
ansvar. Bruk gjerne hansker.
Tusj: Dypp flekken i sprit (f eks
rødsprit) som er varmet i vannbad. Ved
å tilsette litt såpe, økes effekten. Vask
plagget etter en halv time.
Blekk: Dynk flekken med glyserol og
la den ligge i ti minutter før du vasker
plagget. Du kan alternativt forsøke å
bløtlegge det flekkete plagget i surmelk over natten, for deretter å vaske
det på vanlig måte.
Blekk på lyse tekstiler: Gni blekkflekken med en halv sitron før du
vasker plagget. Blekk kan også fjernes
med like deler sitronsaft og melk, som
du bløtgjør flekken med.

Rødvinsflekker. Ikke strø på
salt for å fjerne en rødvinsflekk
fra teppet eller duken, bruk heller
potetmel, det er mer effektivt.

Blod på klær: Fjern så mye som
mulig av blodflekken med kaldt vann.
Bløtgjør eventuelle rester av flekken
med lunkent vann tilsatt et enzymholdig tøyvaskemiddel. Alternativt kan du
bløtlegge plagget i kaldt saltvann over
natten.
Blod på tepper, madrasser, etc:
Fjern blodflekker med en grøt av potetmel eller maizena, en halv desiliter
kaldt vann og én spiseskje salmiakk.
Smør blandingen på flekken, støvsug
når den har tørket.
Blåbær: Bløt flekken med surmelk, la
virke i ti minutter, vask på vanlig måte i
vaskemaskin.
Fett, smør, olje, tran: Nye flekker
kan fjernes med varmt vann og håndoppvaskmiddel, gamle flekker løses
opp med White Spirit. Husk å bruke
hansker dersom du har sensitiv hud.
Leppestift: Gni flekken inn med
håndoppvaskmiddel, bruk hansker.
Vent litt, skyll bort med varmt vann
og vask plagget i vaskemaskin. Er det
fortsatt fargerester, kan du prøve å
dyppe flekken i sprit som er varmet i
vannbad.
Rødvin: Varmt vann, glyserol, kokt
melk, sitronsaft eller potetmel. OBS:
Ikke bruk salt eller hvitvin, da kan du
risikere at rødvinsflekken blir erstattet
med en beige flekk som ikke går vekk.
Spinat: Gni flekken med en rå potetskive, vask deretter plagget i såpevann.

Konserveringsmiddel kan gi allergiplager
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imidlertid observert en
kraftig økning i antall
personer som har utviklet
allergi mot stoffet. VG kunne
nylig dokumentere at det
finnes en rekke produkter
som inneholder MI i norske
dagligvarebutikker, blant
annet håndoppvaskmidler
som Zalo og SunLight. MI finnes også i produkter som er
ment å påføres huden som
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kremer og deodoranter.
EU har nå foreslått at MI
skal klassifiseres som sterkt
allergent og må forbys i
produkter som er ment å
bli værende på huden. EU
foreslår også at tillatt maksimumskonsentrasjon må
reduseres – fra dagens 0,01
prosent til 0,0015 prosent.
MI skal fortsatt være tillatt i
hårprodukter og såper som

kan skylles av huden. Mattilsynet mener imidlertid at
EUs forslag til innskjerpelser
ikke går langt nok i
å beskytte forbrukerne.
Astma- og Allergiforbundet mener det er på høy tid
med en innskjerpelse mot
bruken av MI. Det gjelder
også kravene til tydelig
merking av MI som et
helsefarlig stoff.

F O R E B Y G G E R T I L B A K E FA L L AV AT O P I S K E K S E M
BEHANDLER TØRR HUD | STYRKER HUDBARRIEREN

Når man har eksem fokuserer man kun på en ting. Men, Canoderm gir nesten 50% flere
eksemfrie dager enn en annen krem*. Du får flere dager der du kan gjøre noe
annet enn å tenke på eksemet, helt enkelt.
NO 17122014

Methylisothiazolinone (MI)
er et vanlig konserveringsmiddel som finnes i en rekke
kosmetiske produkter og
maling. Etter at stoffet viste
å gi til dels kraftige kontaktallergiske reaksjoner, ble
det satt strengere grenser
for tillat maksimum konsentrasjon av MI i hygieneprodukter.
I de senere årene er det

Canoderm er et reseptfritt legemiddel som fås på nærmeste apotek.

*Behandling med Canoderm gav 22 eksemfrie dager sammenlignet med 15 dager (46,7 % forskjell i mediantid til eksemtilbakefall sammenlignet med en referansekrem med nøytral effekt
på hudbarrieren, uten karbamid). Canoderm® krem 5 % karbamid. Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2015 13
atopisk eksem. Les pakningsvedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. Anbefales ikke til personer med overfølsomhet mot karbamid
eller andre hjelpestoffer. ACO Hud Nordic AB oktober 2014. www.aconordic.com
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Klart for innføring av lavutslippssoner

SØR-ØST

Divisjon Habilitering og rehabilitering

Spesialsykehus og rehabiliteringssenter for lungesyke

Granheim Lungesykehus

Spesialsykehus og rehabiliteringssenter
for lungesyke

Foto: Colourbox

Torsdag 5. februar ble det
klart at et flertall i Stortinget
ber regjeringen fremme
forslag om å gi kommunene
hjemmel i vegtrafikkloven til
å opprette lavutslippssoner.
Stortingsvedtaket, opprinnelig fremmet av Venstre,
innebærer at kommunene
selv får mulighet til å forby
bruk av kjøretøy med høye
utslipp av nitrogendioksid
på riksveier og fylkesveier
i kommunene. Det kan i
realiteten bety forbud mot
dieselbiler på dager med
fare for høy luftforurensning. Dieselbiler er blant
kjøretøyer som slipper ut
mest nitrogendioksid.
Byer som Bergen og Oslo
har lenge ønsket å ta i bruk
lavutslippssoner i perioder
med høy luftforurensning,
men har manglet myndighet for å iverksette tiltaket.
Astma- og Allergiforbundet
hilser stortingsvedtaket

HELSE

om lavutslippssoner svært
velkommen. NAAF har i
mange år understreket hvor
viktig det er å få redusert
problemene med høye nivåer av svevestøv og utslipp
av nitrogenoksider i mange
norske byer. Det rammer
folk med astma, hjerte- og

luftveissykdommer spesielt, men også friske barn
og unge som vokser opp
i områder med høy luftforurensning, kan risikere
å utvikle livsvarig nedsatt
lungekapasitet.
Innføring av differensierte
lavutslippssoner, bedre

kollektivtransport og bil- og
miljøavgifter som gjør at det
lønner seg å velge biler som
forurenser minst, er blant
tiltakene som NAAF mener
er helt nødvendige for å få
redusert helseskadelig luftforurensning i norske byer
og tettsteder.

Sykehuset gir et tverrfaglig behandlingstilbud til
mennesker med astma, kronisk bronkitt, emfysem
og andre kroniske lungesykdommer (KOLS). Ved
trening, undervisning og informasjon ønsker vi å
lære pasienten å mestre sykdommen.
Sykehuset tar imot pasienter fra hele landet etter
søknad direkte fra fastlege. Ingen egenandel.
Granheim Lungesykehus ligger i vakre
omgivelser i Gausdal kommune 15 km fra
Lillehammer sentrum. Moderne aktivitetsavdeling med
oppvarmet terapibasseng, treningsokaler og velutstyrte
undervisningslokaler.
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astma som også trenger
behandling under pollensesongen. Steinsvåg forklarer
videre hvordan man best kan
diagnostisere pollenallergi
og hvilke foretrukne behandlingsmuligheter vi i dag har.
Filmserien tar også for seg
forebyggende råd. Hva den
enkelte kan gjøre, og hvordan
skolen eller arbeidsplassen
kan tilrettelegge for studenter og arbeidstakere med
pollenallergi. Det er viktig
for å redusere økningen i
samfunnskostnader knyttet
til fravær fra skole og jobb i
pollensesongen.
Filmserien er produsert
med støtte fra Extrastiftelsen.

ASTMA ALLERGI 2 2015 n WWW.NAAF.NO

Hver enkelt film varer i
cirka tre minutter og skal
distribueres gjennom sosiale
medier som Facebook,

design og foto: www.hrdata.no

Norges Astma- og Allergiforbund har produsert en serie
med sju korte informasjonsfilmer om pollenallergi. Filmene er beregnet på et bredt
publikum der målet er å spre
god og korrekt kunnskap om
behandling og diagnostisering
av pollen-allergi.
I filmene forklarer Sverre
Steinsvåg, øre-nese-halsspesialist og leder av NAAFs
legeråd, hva pollenallergi er,
hvilke symptomer det gir og
hvordan det ofte er en sammenheng mellom pollenallergi og astma. Det kan
derfor være viktig for de som
sliter med pollenallergi og
diskutere med legen om det
kan være en underliggende

Faksimile fra filmen

Informasjonsfilmer om pollenallergi

Twitter og You-Tube. Filmene
kan også lastes ned fra NAAFs
hjemmesider, www.naaf.no/
pollen.

Adresse:
2656 Follebu

Telefon:
61 11 73 00
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Tidlig start på pollensesongen 2015
Den tidlige starten på pollenspredning fra hassel og or skyldes den
milde vinteren, melder NAAFs nasjonale varslingstjeneste for pollen.
De første funnene av pollen fra
or og hassel kom i år nokså samtidig
ved kyststasjonene fra Bergen opp
til Trondheim 15. og 16. februar.
Sesongstarten var dermed cirka to
uker tidligere enn gjennomsnittet
for den siste tiårsperioden.
– Den tidlige starten skyldes den
milde vinteren, der temperaturen
i flere uker har ligget tre til fire
grader over normalen for årstiden,
sier seniorforsker Hallvard Ramfjord
i NAAF.
Blomstringen av or og hassel
er også godt i gang i de kystnære
områdene fra Oslo til Stavanger.
Varigheten av pollenspredning fra
disse tidlig blomstrende artene er

normalt mellom tre og fire uker.
– Så langt er de største mengdene av or registrert i Trøndelag og
av hassel i Møre og Romsdal, men
mengdene av begge pollentypene
ventes å øke i sør, særlig i Oslo-traktene. I innlandet i sør og ved kysten
nord for Trøndelag er pollensesongen fortsatt et godt stykke fram i
tid, forteller Ramfjord.
Følg pollenvarslingen,
www.naaf.no, eller last ned
appen til din smarttelefon.

POLLENVARSEL

Engangshansker i NAAFs nettbutikk Hudleger på legelisten
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kroner for ikke-medlemmer.
Engangshanskene Magic
Touch fra Granberg er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet og er en teknisk
nyvinning på markedet.
Det er første gang det tilbys
nitrilhansker som er uten
allergene kjemikalier. Du kan
lese mer om hanskene på
NAAFs nettsider.
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vært gjenstand for diskusjon
både blant leger og pasienter,
særlig fordi siden åpner for at
man anonymt kan legge inn
vurderinger av legen. Mange
pasienter mener imidlertid at
listen har vært nyttig ved valg
av fastlege.
Legelisten er et privat
initiativ, og har siden lanseringen hatt over en million
besøk. Oversikt over hudleger
med og uten avtale finner du
under www.legelisten.no/
hudleger

3-15

Granberg lanserte nylig
engangshansker som er uten
de vanligste allergenene,
produktet er fritt for gummiakseleratorer. Det har vært
litt vanskelig å få fatt i disse
hanskene, men nå kan du få
kjøpt dem i NAAFs nettbuikk,
gå til nettsiden nettbutikk.
naaf.no. Det er 100 hansker i
en eske, og de koster 120 kroner for medlemmer, og 200

Legelisten.no er en nettside
som har som mål å hjelpe folk
å finne frem til gode leger
og tannleger. Tjenesten har
oversikt over fastleger, gynekologer og tannleger i Norge
og har i løpet av februar 2015
også lagt hudleger til listen.
Andre spesialister som, ørenese-hals-leger vil også bli
lagt til.
Etter at nettjenesten
Legelisten.no ble lansert i
slutten av 2012, har nettsiden
fått mye oppmerksomhet og

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2015
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På offensiven mot pollenstøvet
Etter tre år med allergivaksine er Oslokvinnen Kristin Arentz (33) i ferd med å
utvikle toleranse mot allergener hun har
reagert kraftig på gjennom 20 år.
Tekst Kristin Rosmo Foto: Kristin Rosmo/Paul Paiewonsky/Colourbox

Fra hun var rundt elleve år, har
minst tre måneder av året vært
en kamp mot or-, hassel- og
bjørkepollen for Kristin Arentz.
Etter nærmere tjue vårsesonger viet til medisiner,
inneliv og utmattelse,
valgte hun å takke
ja til et tilbud om
allergivaksinering
ved Oslo universitetssykehus, OUS. For vel
tre år siden startet det
møysommelige arbeidet med å bygge opp
kroppens eget immunforsvar mot pollenstøvet. Sakte, men sikkert,
har vaksineringen hjulpet
henne mot et mye
friskere liv gjennom pollensesongen. Målet med
behandlingen er å utvikle

toleranse mot de allergenene
hun reagerer på.
Syk og utmattet. Etter milde
vintre, meldte plagene seg allerede i februar, og hun måtte
begynne med forebyggende
medisiner stadig tidligere. Hun
var fryktelig plaget, også med
kryssallergi.
– Det var full pakke med
allergimedisiner, men ofte var
kortison eneste løsning for å
lette på plagene. Jeg måtte
stort sett holde meg innendørs mesteparten av våren
og tidlig på sommeren. Med
vinduene stengt. Solbriller
med lyst glass fungerte dessuten både som beskyttelse mot
pollen som hadde sneket seg
inn, og som et fysisk hinder
mot gniing av øynene. Jeg

kunne i de verste periodene
sove tolv timer om natten, og
likevel nesten sovne av utmattelse på skole eller jobb neste
dag, forteller Kristin.
Øynet håp. Da hun fikk tilbud
om vaksinasjonsprogrammet
mot pollenallergien, takket
hun ja til tross for at hun ikke
fikk noen garantier om effekt.
Hun måtte også trosse sin
heftige sprøyteskrekk.
– Jeg var veldig sliten av
alle plagene. Etterhvert ble
jeg dessuten mer bevisst på
bivirkningene som kan oppstå
etter kortisonbruk, og jeg
bestemte meg for å gå løs på
vaksinasjonsprogrammet.
Før oppstart av vaksinasjonsprogrammet, fikk Kristin
forsikringer om at sykehuset
skulle ta hensyn til sprøyteskrekken, blant annet med
tilbud om å legge seg ned
under behandlingen.
– Det er en ganske stor
mengde væske som sprøytes
inn, og jeg føler lett at jeg
besvimer om jeg ikke får ligge.
Men på OUS møter jeg alltid

forskjellig helsepersonell fra
gang til gang, og opplever
i praksis at jeg ikke alltid
har mulighet for å ligge når
vaksinen skal injiseres. Det
har likevel gått bra, men jeg
har gått langt i å utfordre
meg selv på dette området,
innrømmer hun.
Allergivaksinen hjelper. Tre
år etter oppstart med vaksinering har hun fortsatt store
allergiplager, men perioden
er redusert fra tre måneder til
to-tre uker i året.
– Nå gleder jeg meg mye oftere over sol og sommer, og i
fjor kunne jeg til og med sykle
ute i mai måned. Men jeg må
fortsatt bruke tradisjonelle
allergimedisiner. Jeg tror at
mye positivt kan skje fortsatt,
for vaksinasjonsprogrammet
er enda ikke avsluttet. Nylig
har jeg skiftet jobb, hvor mye
av tiden tilbringes ute. Jeg er
derfor glad for at jeg nå er på
fjerde året med vaksinering,
og håper kommende sesong
vil gå enda bedre, avslutter
Kristin. n

Mindre allergiplager. Kristin Arentz plages stadig mindre etter at
hun er godt i gang med vaksinasjon mot trepollen.

Udekket behov for allergivaksine
Det var full pakke med
allergimedisiner, men ofte
var kortison eneste løsning
for å lette på plagene.
Kristin Arentz
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Tall fra Reseptregisteret og salgstall fra
legemiddelindustrien viser at kun rundt
15.000 nordmenn er under behandling
med vaksine mot pollenallergi.
Astma- og Allergiforbundet antar at rundt én million nordmenn har mer eller
mindre alvorlig pollenallergi.
Vaksinasjon mot pollenallergi
er i utgangspunktet et tilbud

til de med alvorlig pollenallergi,
og er spesielt aktuelt for barn,
ungdom og unge voksne.
– I dag er tilbudet dessverre
avhengig av hvor i landet du
bor, og mange flere bør få nyte

godt av denne behandlingen,
kommenterer Bo Gleditsch,
kommunikasjonssjef i Astmaog Allergiforbundet (NAAF).
Stor betydning. Han påpeker
at allergivaksinasjon kan ha
stor betydning for enkeltindividet, og at frihet fra symptomer gir økt livskvalitet, noe
som bør være et mål for alle
med kronisk sykdom. Bo Gle-

ditsch tror også det vil kunne
ha en avgjørende effekt på
samfunnsøkonomien, da det
blant annet vil kunne redusere
sykefravær. Han får støtte fra
Sverre Steinsvåg, avdelingsoverlege ved øre-nese-halsavdelingen ved Sørlandet
sykehus og leder i Astma- og
Allergiforbundets legeråd.
– Anslagsvis 30–40 prosent
av pollenallergikerne har

ingen eller ikke god nok effekt
av tradisjonell allergimedisin.
Da sier det seg selv at antallet
som får vaksine mot pollenallergi skulle vært mye høyere,
forklarer han.
Steinsvåg mener årsaken til
at så få får dette tilbudet kan
være lite kunnskap blant leger
og pasienter, og at det i tillegg
er en dyr og ressurskrevende
behandling.

Feilbruk av kortison. Steinsvåg er også bekymret for den
utbredte bruken av kortison
i behandlingen av pollenallergi.
– Dessverre tyr både leger og
pasienter litt for lett til kortison
som et forebyggende tiltak
mot pollenallergi. Kortison er
et svært potent legemiddel,
og er forbundet med alvorlige
bivirkninger. I enkelte tilfeller
er kortison nødvendig, men det

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2015
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Dyr behandling. Sverre Steinsvåg, avdelingsoverlege ved Sørlandet
sykehus og leder av NAAFs legeråd mener årsaken til at så få får tilbud
om allergivaksinasjon er lite kunnskap blant leger og pasienter, og at
det i tillegg er en dyr og ressurskrevende behandling.

bør ikke brukes forebyggende.
Det kan være en rask og effektiv løsning for noen, men
er på ingen måte i tråd med
internasjonale råd om allergibehandling, presiserer han.
Stadig flere har
pollenallergi. På 1970-tallet
hadde rundt fem prosent av
befolkningen pollenallergi. I

dag antas det at andelen er på
vel 20 prosent. Sverre Steinsvåg mener fravær av bakterier
er en av de viktigste årsakene.
– Den viktigste årsaken
ser ut til å være at befolkningen utsettes for vesentlig
færre mikrober enn tidligere.
Vannrensing, vaksinering og
pasteurisering er faktorer som
virker inn på dette. Fødsel ved

Gode resultater. Sjeflege
Thor Arne Grønnerød ved KAL
Klinikken (Klinikk for Kardiologi, Allergologi og Luftveissykdommer) i Oslo har lang
erfaring med å behandle pollenallergikere med vaksine.
– Målet med behandlingen
er å redusere plagene, men
svært mange kan bli tilnærmet symptomfrie ved å bruke
noe tradisjonelle allergimedisiner i tillegg. De beste
resultatene fra studier med
fem til ti års observasjonstid,
viser en opplevd bedring av
plagene hos 70–80 prosent,
forteller han.
Han setter sin lit til at nye,
enklere og mindre ressurskrevende vaksinasjonsmetoder i
framtiden vil øke kapasiteten
og sikkerheten rundt allergivaksinering.
– Allergivaksine i form av
tabletter og dråper som gis

under tungen øker muligheten
for hjemmebehandling, og det
vil også gjøre det enklere å
starte behandling hos barn for
å forebygge utvikling av astma
ved høysnue, mener Thor
Arne Grønnerød.
Ønsker mer kunnskap.
Helsedirektoratet er i dialog
med Helse- og omsorgsdepartementet om et langsiktig
arbeid for forebygging av
astma, allergi og overfølsomhetssykdommer (AAO).
Det forteller direktør Jakob
Linhave ved Avdeling for miljø
og helse i Helsedirektoratet.
Han mener at det er behov for
sikrere tall og mer dokumentasjon om astma og allergi,
og understreker dessuten
behovet for oppsummering
av forskning som allerede er
gjort på området.
– Vi må ha mer kunnskap
før vi kan si noe om hvor
mange som bør få et tilbud
om allergivaksine eller andre
behandlingstilbud innen
allergi, mener han. n
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Vaksine under tungen
Nye måter å ta allergivaksine på kan være avgjørende
for at flere skal få tilgang til slik behandling.
Hos legemiddelprodusentene er det full fokus på markedstilgang og utvikling av nye vaksinemetoder, der allergenene
i vaksinen tas opp via slimhinnene under tungen. Slike
metoder er kostbare, men vurderes å være tryggere og kan
foregå hjemme.
Ved ALK-Abelló A/S (ALK), produsent av Alutard injeksjonsvæske og Grazax smeltetabletter, arbeider de intenst med
videreutvikling av tablettbaserte allergivaksiner.
– Vi erfarer at resultatene med bruk av Grazax for vaksinering av gresspollenallergi er like gode som ved injeksjonsbehandling, og denne måten å vaksinere på er helt klart
veien å gå videre fordi det er både sikrere og enklere. Både
pasienter og helsepersonell etterspør slike vaksinasjonsmetoder, også mot bjørkepollen, forteller Roger Indbryn,
Nordisk produktsjef i ALK.
Grazax-tabletter skal smeltes under tungen, og tas daglig
over en periode på tre år. Den første smeltetabletten tas
under tilsyn av lege, resten av behandlingen kan foregå
hjemme. Den vanligste bivirkningen ved vaksinebehandling
med tabletter er lokale allergiske reaksjoner i munnen. I

Norge velges nå Grazax
smeltetabletter for
Under tungen. Nyere former for
rundt halvparten av
vaksinering mot pollenallergi består
alle som vaksineres
av smeltetabletter eller dråper under
mot gresspollenallergi. tungen.
ALK utvikler nå en tablettbasert vaksinasjonsløsning mot husstøvmidd, og håper
å ha dette på det norske markedet i løpet av neste år.
– Etter det står tablettbehandling av bjørkepollen-allergi
for tur, uten at jeg kan si noe konkret om når vi kan vente at
denne tabletten kan registreres i Norge, forteller produktsjefen.
Kjetil Herland hos Nigaard Pharma AS bekrefter at de
arbeider med å få registrert et nytt allergikonseptet i
Norden. Allergikonseptet har allerede vært på det europeiske markedet i ti år. Den første dosen tas under tilsyn av lege,
mens resten av behandlingen kan foregå hjemme.
– Behovet for allergivaksinasjon er stort i Norge, og vi
håper at mer hjemmebehandling kan bidra til å dekke
behovet, sier han. n

Foto: Erik Almås

keisersnitt og bruk av antibiotika i det første leveåret øker
også risikoen for utvikling av
astma og/eller allergi, forklarer han.

FAKTA ALLERGIVAKSINERING
l Medisinsk begrep er hyposensibilisering. Dette

er et behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig allergi. Hensikten er å utvikle toleranse mot de
allergenene som kroppen reagerer på.
l Behandlingen går ut på å gi injeksjoner eller
smeltetabletter med det allergenet man reagerer
på i doser over flere år (Alutard injeksjon ved hhv.
tre- og/eller gresspollenallergi eller Grazax smeltetabletter ved gresspollenallergi).
l Vanlig allergibehandling med antihistaminer og
lokale midler for øye- og nesesymptomer skal være
forsøkt før vaksinasjon vurderes.
l Studier har vist at allergivaksinasjon kan beskytte mot senere utvikling av astma og gi bedre
kontroll av allergisk astma.
l Det er dokumentert at allergivaksinasjon er en
effektiv behandling som kan redusere allergisymptomer, gi bedre livskvalitet og redusere behovet for
andre allergimedisiner.
l For de fleste vil effekten være varig.

Gluten- og
melkefrie Sjokolademuffins

Alle barnas favoritt!
For den perfekte glutenfrie festen
Hos Fria baker vi våre poplulære Sjokolademuffins med en fortreffelig smak som hele familien setter pris på. Våre produkter er både
gluten- og melkefrie. Du finner dem i frysedisken i dagligvare- og
helsekostbutikker med bredt vareutvalg. Les mer på: www.fria.se

www.fria.se • Importør: Alma Norge AS • www.alma.no

ASTMA ALLERGI 2 2015 n WWW.NAAF.NO

-

Krepp fra Høie føles sval om sommeren og lun om vinteren.
Hvit og ubleket
naturkrepp er anbefalt av NAAF.
Anbefalt av

Høie har satt sitt preg på det Skandinaviske
soverommet siden 1850, og skapt rom for å drømme.

Kilde: www.naaf.no
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NATURKREPP

Drøm videre på hoie.no
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NYHETER

For de fleste er dette ikke en
veldig aktuell problemstilling,
men i takt med at hasj og marihuana blir legalisert i stadig
flere land, oppdager mange at
de rett og slett får allergiske
reaksjoner av stoffet. Dette
skyldes at cannabisplanten,
som en del andre pollenbæ-

rende planter, inneholder allergener. Pollen eller røyk fra
cannabis kan gi høysnue, rennende nese og i noen tilfeller
astmaanfall. Dette kommer
frem i en artikkel i tidsskriftet
Annals of Allergy, Asthma
and Immunology. Kanskje like
greit å holde seg unna?

Ikke mer immun av å være syk
Hvis du blir smittet av en
sykdom, blir du kun immun
mot denne spesielle sykdommen, ikke mot sykdommer
generelt, sier forskerne Trude
Helen Flo fra ved Senter for
molekylær inflammasjonsforskning ved NTNU, og professor
Kjetil Taskén fra Norsk Senter
for Molekylærmedisin og
Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo. De sier at det
ikke stemmer at det generelle

Foto: Colourbox
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« Nye Blenda Sensitive flytende
vaskemiddel skylles lett ut av

Mindre dyre-testing mot hudallergi

tøyet og er skånsom mot

Tradisjonelt er det blitt utført tester på dyr for å finne ut
om et stoff kan utløse hudallergi. Nå har Joint Research
Centre (JRC) utviklet og fått godkjent en ny metode, som
ikke baseres på dyreforsøk. Metoden har fått navnet hCLAT, og kan identifisere allergifremkallende stoffer uten
at man tester produktene på dyr, ifølge Science Daily.

Gravide med astma
bør unngå antibiotika
Det å bli syk når du er gravid er ikke noe
særlig, og nå viser en ny studie at antibiotikabruk i svangerskapet øker risikoen for
at barnet utvikler astma i løpet av de tre
første leveår. Studien er utført ved
American College of Allergy, Asthma and
Immunology (ACAAI), og forskerne har
fulgt 298 mødre med barn gjennom
tre år.
Resultatene i studien viste av 22
prosent av de 103 barna som ble født av
mødre som tok antibiotika i svangerskapet, fikk diagnosen astma. Til sammenligning fikk 11 prosent astma av de barna
som ble født av mødre som ikke tok
antibiotika, skriver nettstedet
Science Daily.

Anbefales av

immunforsvaret blir sterkere
etter at du har vært syk. I
enkelte tilfeller kan det finnes
noen andre virus eller bakterier som ligner veldig. I så fall
kan du få en viss beskyttelse
mot dem også. Derfor slipper
du ofte influensa i noen år
etter å ha vært igjennom en
runde. Du er imidlertid like
sårbar overfor omgangssyke,
meslinger og forkjølelser,
skriver Forskning.no

følsom hud »
Camilla Underland
Lege og mamma til Ebba

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Du kan bli allergisk mot cannabis

Fortsatt best uten tepper
I programmet «Norges styggeste rom» som ble sendt
på TV 3 onsdag 10. mars, ble
tepper fremstilt som helseog allergitrygt. Det ble blant
annet sagt at nyere tepper er allergivennlige fordi
støvet legger seg i teppet, og
dermed ikke hvirvler rundt
i lufta.
Astma- og Allergiforbundet vil gjerne presisere at
det er mulig moderne tepper
er bedre enn de gamle, men
de er fortsatt støvsamlere.
All erfaring tilsier tepper
fortsatt ikke rengjøres så
godt eller hyppig som de må
om markedsføringsargumen-

tene skal holde stikk. Astmaog Allergiforbundet anbefaler fortsatt glatte flater for
et best mulig inneklima.
Jan Vilhelm Bakke, spesialist i arbeidsmedisin og
overlege i Arbeidstilsynet
forteller at teppegulv
forverrer miljøet og fører til
plager for alle med allergi og
overfølsomhet.
– Likevel har teppebransjen jevnlig fremsatt udokumenterte påstander om at
moderne tepper ikke lenger
representerer noe problem
for inneklima. Hver gang
har det blitt tilbakevist,
sier Bakke.

NYHET!

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

MINDRE, MER PRAKTISK FLASKE
MER EFFEKTIV*, LIKE MANGE VASK

..................................................................
*per dråpe
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TIPS!

Du kan gjerne bytte ut
bacon med en skinke,
skalldyr eller noen andre
favoritter. Alt er mulig her,
det gjelder bare å finne frem til
de beste smakspreferansene sine.

NAAF-KOKKEN

PULL APART-BRØD
1 stk landbrød, gjerne glutenfritt
200 g bacon
150 g valgfri ost, tilpass etter behov
4-5 fedd hvitløk
Urter (jeg har brukt koriander, men persille er litt kraftigere
og tåler varmebehandlingen best)
2 ss sennep
l Skjær i brødet både på tvers og langs, nesten helt igjennom.
l Stek baconet lett i stekepannen, ha i finhakket hvitløk det siste

minuttet. Dytt bitene godt ned mellom brødbitene.

l Smør litt sennep inn i brødet og ha gode biter av ost i brødet.
l Dryss over urter og pakk inn brødet i aluminiumsfolie.
l Ta med brødet i sekken og varm det i nærheten av bålet

til osten smelter. Du kan også varme det i ovnen
hjemme før du drar. Mye er gjort på ti minutter
på 150 grader. Brødet holder seg lunkent en
liten time om du pakker det godt inn før du
legger ut på tur.

MATVAFLER
3 egg, evt. eggeerstatning
1 dl sukker
100 g smeltet smør, evt. melkefri
2 dl H-melk, evt. soyamelk
1 ts bakepulver
2 dl maizenamel
1 paprika
2 vårløk
150 g spekeskinke
Bland sammen alt det tørre.
Bland sammen egg og sukker. Ha i smør og melk.
Bland det tørre med eggeblandingen.
Finhakk paprika, vårløk og spekeskinke.
Strø grønnsaker og skinke i vaffeljernet, hell over
vaffelrøre og stek til platene er gyldne og fine.
l Pakk sekken full og kom deg av gårde!
l
l
l
l
l

UTEMAT

Alt smaker bedre utendørs. Pakk sekken,
fyll den med godsaker og stikk til skogs.

TIPS!

Du kan bruke all slags grønnsaker her
etter egen smak. Du kan også tilsette
havregryn for en mer mettende
variant. Du kan tilsette ekstra væske
for å kompensere for at det ikke skal
bli for tykk røre.

GLUTENFRITT PINNEBRØD
5 dl glutenfritt mel
2 ss sukker
2 ts bakepulver
1 ts salt
¼ ts tørket ingefær
2 ts finhakket basilikum
1 ts chilipulver
2 dl lunkent vann
1 dl olje
l Bland sammen alt det tørre.

Ha i det våte og elt det
sammen til en smidig deig
l Legg deigen i en boks og ta
med deg på tur.
l Strekk lange remser av
deigen og surr de rundt
pølser du har stukket på
pinner.

TIPS!

Bruk tørkede krydder etter
smak. Det setter en ekstra
piff på brødet.

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.

Tekst og foto: Morten Øverbye
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ANNONSE

Visstte?
du a

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

FAKTA:

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

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

r
e
s
l
føle
Barna er det kjæreste vi har, og studier viser at barn og
unge med astma, allergi og eksem er økende. Det er
ekstra viktig at barn blir beskyttet mot stoffer som kan
være allergifremkallende. Men det er mye du kan gjøre
for å forebygge eller redusere alvorlighetsgraden av
allergi, intoleranse, overømfintlighet, eksem og astma.
En begynnelse er å bruke Unik Sensitiv-serien.
En enkel måte å
vise kjærlighet
og ekte følelser
for sensitiv hud.

Her finner du Unik produkter: Kiwi, Joker, Spar,
Eurospar, Meny, Ultra, Centra, Jacobs, Helgø, CC-mat og Safari.
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Svanemerket

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

MATALLERGI

Spiser allergimat
for å slanke seg
Stadig flere velger å kutte ut gluten og laktose fra kostholdet, uten at de har fått
påvist matallergi. Men et allergivennlig kosthold er ikke nødvendigvis sunt for alle,
og du blir ikke automatisk slankere av det.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Ketil Jacobsen og Colourbox

– Lavkarbobølgen har lagt seg,
nå er det gluten- og laktosefri
mat som er trendy, forteller klinisk ernæringsfysiolog
Vibeke Østberg Landaas ved
Rikshospitalet. Hun advarer
mot å sette seg selv eller
barna på diett uten at å ha
konsultert legen først.
– Hvis du har problemer
med magen og mistenker at
du reagerer på noe i maten,
er det viktig at du får utredet
problemet før du setter i gang
med en diett på egen hånd.
Vi vet for eksempel at det er
mange som går rundt med
udiagnostisert cøliaki. Hvis du
kutter ut gluten på egen hånd,
vil det ikke være mulig å få
stilt riktig diagnose. Det kan
også være at problemene skyldes en helt annen og alvorlig
diagnose som det er viktig å få
kartlagt, sier Landaas.
Selger stadig mer.
De siste årene har tilbudet av
allergivennlige matvarer blitt
stadig større i dagligvarebutikkene, og salget øker for hvert
år som går. I 2014 økte Coops
omsetning av gluten- og laktosefrie varer med 30 prosent,
og de andre kjedene kan også
melde om stor økning i salget
av disse varene. Det er tvilsomt at dette skyldes at antall

som prøver ut om et gluteneller laktosefritt kosthold kan
gjøre dem bedre. Som nevnt
bør disse heller gå til legen for
å få stilt riktig diagnose, og
deretter gå inn på en spesiell
diett dersom dette er nødvendig. Men det er også noen
som går over til allergivennlig
mat fordi de tror de blir sunnere og slankere av det. Det
stemmer ikke, sier den kliniske
ernæringsfysiologen.

Klinisk ernæringsfysiolog.
Vibeke Østberg Landaas ved Rikshospitalet i Oslo.

mennesker med matallergi
har økt like mye.
Offisielle tall viser at 5-8
prosent av den norske befolkningen har en eller annen
form for matallergi, i tillegg
antas det at 1-2 prosent har
cøliaki. Men det er langt flere
som oppgir at de kutter ut
visse matvarer fra kosten.
– Det er to grupper som
kutter ut laktose og gluten fra
kosten. Den ene er de som
opplever å få symptomer, og

automatisk blir slank og sunn
ved å spise allergivennlig.
– Det er fullt mulig å ha et
sunt kosthold uten gluten.
Men da må du bruke sunne,
glutenfrie kornslag som
glutenfri havre, quinoa, hirse
eller bokhvete.

Trist for barna.
Landaas understreker at
voksne mennesker selvfølgelig
gjør hva de vil, og dersom
de velger å leve gluteneller laktosefritt, er det helt
Bruk sunne råvarer.
opp til dem selv. Men når
Allergivennlig mat er nemlig
foreldre setter barn på diett
bare sunt dersom du bruker
sunne råvarer og lager maten uten grunn, blir hun trist på
fra bunnen av – allergivennlig barnets vegne.
– Jeg kjenner at jeg blir
ferdigmat er like usunn som
irritert på foreldre som setter
annen ferdigmat.
– For eksempel er glutenfritt barnet på en helt unødvendig
brød og knekkebrød oftest ba- diett. Dersom du tåler gluten
sert på stivelse fra hvete, mais og laktose, er det ingen ernæringsmessig grunn til å kutte
eller poteter, altså «raske»
karbohydrater. Slikt brød inne- det ut. Det er også veldig
vanskelig å klare å leve på en
holder ofte mindre proteiner,
fiber og andre viktige nærings- glutenfri diett. Det krever for
stoffer enn et vanlig grovbrød, eksempel at du har med eget
brød i barnehagen, og du kan
sier Landaas.
Trenden med å spise gluten- heller ikke spise den samme
kaken som andre barn i bursfritt startet for noen år siden
dagen. For de barna som har
i USA, og det er gjerne de
samme menneskene som tid- matallergi er det helt nødvenligere sverget til lavkarbo som dig å ta disse hensynene, men
for de som ikke har allergi, er
nå strømmer til hyllene med
det helt unødvendig, sier hun.
allergimat i butikkene. Men
Forskning viser også at
det er absolutt ikke slik at du
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2015
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MATALLERGI

Velger allergivennlig. Stadig flere velger å kjøpe glutenfrie og laktosefrie produkter, selv om de ikke har fått påvist cøliaki eller laktoseintoleranse. Det gjør at utvalget av allergivennlig mat blir større i butikkene. (Illustrasjonsbilde)

barn med matallergi er ekstra
utsatt for å utvikle spiseproblemer.
– Jeg er opptatt av at barn
skal få et positivt forhold til
mat, og få lyst til å smake på
nye ting. Ved å sette barnet
på diett uten grunn, legger
du en masse restriksjoner på
barnets hverdag.
Økt allergimat-tilbud.
Landaas mener det mest po-

sitive med allergimat-trenden
er at tilbudet til de som er helt
avhengige av et gluten- eller laktosefritt kosthold blir
større. De fleste spisesteder
har i dag tilbud om glutenfrie
retter, og utvalget i butikkene
er blitt mye større enn det var
for bare noen få år siden.
Men når stadig flere hevder
å ikke tåle gluten eller laktose
uten at det begrunnet, blir det
også vanskeligere å få forstå-

else for hvor streng diett
matallergien faktisk krever.
De fleste med matallergi har
nok blitt møtt med «du kan
vel spise litt», og sliter med å

FAKTA LAKTOSEINTOLERANSE
l Laktose er et annet navn for melkesukker, altså

l

FAKTA MELKEALLERGI
l Kumelkallergi er den vanligste typen allergi hos

småbarn. Den innebærer at immunforsvaret 		
reagerer på proteiner eller peptider (deler av 		
proteiner) i melka.
l Vanlige symptomer er eksem, elveblest, oppkast
eller diaré, men alle former for allergiske
reaksjoner kan forekomme. Hos spedbarn kan
blod i avføringen være et tegn på melkeallergi.
l Behandling av melkeallergi består av å kutte ut 		
alle melkeproteiner fra kosten.
l Ni av ti barn har vokst av seg melkeallergien 		
innen skolealder, mange allerede før fylte tre år.
Kilde: naaf.no
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bli trodd på at de faktisk kan
bli veldig syke av bare en liten
mengde av matvaren de er
allergiske mot. n

l

l

l

karbohydrater fra kumelk og andre pattedyr.
Også morsmelk inneholder laktose og nesten 		
alle spedbarn og småbarn tåler godt laktose.
For at laktose skal tas opp i tarmen og over i
blodet, må det først spaltes ned til sine enkelte
sukkerenheter. Denne spaltingen skjer ved hjelp
av enzymet laktase, som sitter ytterst på
tarmtottene.
Hos de som har laktoseintoleranse er nivået av
laktase så lavt at kun en liten del av laktosen tas
opp fra tynntarmen. Ufordøyd laktose vil da
passere videre til tykktarmen, der det dannes
gass og luftsmerter, eller løs avføring.
Blant etniske nordmenn er forekomsten lav av
laktoseintoleranse, mens det på verdensbasis
er over 70 % av voksne som er laktoseintolerante. Laktoseintoleranse oppstår vanligvis
3-4 år etter avsluttet amming.
De som har laktoseintoleranse trenger vanligvis
ikke å holde seg til et 100 % melkefritt kosthold,
men må begrense inntaket av laktose.

MATGLEDE!

Kilde: naaf.no
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MATALLERGI

WAO-anbefalinger om probiotika

Ny glutenfri havredrikk
uten sukker
GoGreen har som de første i
Norden lansert havredrikk som
er fri for gluten, laktose og sukker. Havredrikken fra GoGreen
inneholder utelukkende ren
havre fra Lantmännens bønder.
Den kan drikkes kald rett fra
kartongen, men egner seg også
godt til matlaging som basis
i smoothies, frokostblandinger
eller grøt.

Glutenfritt på nett
Her er en gladnyhet til alle som ønsker å spise glutenfritt:
Alle produktene til Det Glutenfrie Verksted er nå på plass
i nettbutikken Kolonial.no. Kolonial.no er i utgangspunktet en nettbasert dagligvarebutikk som foreløpig leverer
til utvalgte postnummer i Oslo og Bærum. Firmaet ble
lansert i fjor høst og har planer for å utvide sitt leveringsområde.

Erstatningsprodukter for deg som har matallergi
Melk, gluten og egg er
sentrale ingredienser i svært
mange retter som benyttes i
tradisjonelt norsk kosthold.
Har du allergi mot en eller
flere av disse råvarene, finnes
det erstatningsprodukter du
kan bruke. Her er en oversikt
over de mest vanlige:
OBS: Sjekk alltid varedeklarasjonen, produsentene kan
endre innholdet. Deklarasjonen skal alltid stemme
overens med innholdet.
Alternativer til melk:
Havredrikk med tilsatt kalsium
(Oatly)
Risdrikk med tilsatt kalsium
(Ängelmark)
Soyamelk med tilsatt kalsium
(Synnøve Finden)
Soyabasert fløte (GoGreen/
Alpro)
Alternativer til smør/
melkeholdig margarin:
Melange uten salt og melk
(Mills)
Soft spesial (Mills)
30

Melkefrie pålegg:
Go og mager leverpostei
(Gilde)
Go og mager servelat (Gilde)
Sjokade original (Stabburet)
Kjøttpålegg, f eks kokt skinke,
spekeskinke
Fiskepålegg, f eks laks,
makrell i tomat
Syltetøy og honning
Soyabasert ost (Tofutti)

Kornmo og Gull-Vafler (Sætre)

Dessert:
Ris-is (RYS)
Soya-is (Tofu-line)
Soya-dessert vanilje (Alpro)
Oatly vaniljesaus (GoGreen)
Soya Spray kremfløte (Soyatoo)

OBS: Små barn bør få melkeerstatning tilpasset allergikere. Dette kan fås på blå resept
på apoteket til barn under ti
år. Melkeerstatning fra apotek
kan brukes i de fleste retter og
til baking.
Melk er en viktig kilde til kalsium, B-vitaminer, protein og
energi. Dersom du ikke drikker
melk, kan det være nødvendig
å ta kalsiumtilskudd.

Pofiber (semper)
Fiberfin (Funksjonell mat)
Toro lys og grov melblanding
Semper mix
Toro glutenfritt havrebrød
Bjørn havregryn uten gluten

Glutenfrie erstatningsprodukter til baking:
Toro glutenfri fin kakemiks
Toro glutenfrie vafler
Toro langpannekake
Fiberhusk (Funksjonell mat)

Erstatningsprodukter for egg:
No Egg (Orgran) – erstatter egg
i kaker, vafler, pannekaker etc.
Gelatine (Gelita) – kan erstatte
eggehvite i desserter/kake som
ikke skal stekes.

Kaker:
Møllerens sjokoladekakemiks
og muffinsmiks
Toro langpanne sjokoladekake
Møllerens bollemiks
Hilde sjokoladekake
(Allergikokken)
Kjeks:
Semper pepperkaker
Ritz kjeks (Kraft foods)
Marie-kjeks, Digestive,
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Sjokolade:
After Eight (obs, kun den som
er kjøpt i Norge)
Lohengrin (Freia)
Bocca (Nidar)
Plamil mørk og lys sjokolade

På bakgrunn av en systematisk gjennomgang av alle
tilgjengelige studier som har
sett på hvorvidt inntak av
probiotika kan anbefales som
forebyggende behandling
mot allergiske sykdommer,
har Verdens allergiorganisasjon, WAO nylig utarbeidet
retningslinjer for probiotikatilskudd.
Bakteriefloraen i tarmen
(mikrobiota) antas å spille en
rolle ved utvikling av allergisk
sensibilisering og allergi. Tilskudd av probiotika til gravide
og nyfødte er derfor foreslått
som forebyggende tiltak mot
allergi.
WAO konkluderer med at
tilgjengelig kunnskap ikke
viser at probiotikatilskudd reduserer risikoen for å utvikle
allergi hos barn, men at det
likevel finnes indikasjoner på
at inntak av probiotika kan ha

en sannsynlig forebyggende
effekt på atopisk eksem.
WAO anbefaler derfor
at probiotikatilskudd kan
vurderes som forebyggende
behandling til følgende grupper:
- Gravide med høy risiko for
å få et allergisk barn
- Kvinner som ammer barn
som har høy risiko for å utvikle allergi
- Små barn med høy risiko
for å utvikle allergi
WAO understreker at kunnskapsgrunnlaget er svakt, men
at de er utarbeidet som støtte
til foreldre og helsearbeidere
som vurderer hvorvidt de
skal, eller ikke skal, begynne
med probiotikatilskudd under
svangerskap, fødsel og til små
barn.

Nettbutikker for allergimat
Hvis du ikke synes utvalget av mat uten allergener er godt
nok i din lokale butikk, finnes det flere nettbutikker der
du kan handle de varene du trenger.

Pølser:
Leiv Vidar wienerpølser
Uten melk og gluten. Toro
langpanne sjokoladekake kan
trygt serveres til de som har allergi mot melk og/eller gluten.

AllergiMat.no er eid av Boots apotek i Kristiansand,
og samarbeider med Allergikost.com i Danmark. Stort
vareutvalg av produkter for de som har PKU (Føllings
sykdom), cøliaki og andre matallergier og intoleranser.
Varene leveres med Posten.
Allergikost.no er en spesialbutikk for gluten- og hvetefri
kost, samt andre matallergier. Drives av Jonassen & Co i
Drammen. Selger også lavkarboprodukter for de som er
opptatt av det. Leverer med Posten til alle steder i Norge.
Utengluten.no selger glutenfri mat uten konserveringsmidler fra norske og utenlandske produsenter. Fører
blant annet bakeblandinger, mel, knekkebrød, pasta
og frokostblandinger.

Probiotika. Gravide med høy risiko for å få et allergisk barn, kan
vurdere proviotikatilskudd for å forebygge allergi hos barnet.

FAKTA CØLIAKI OG HVETEALLERGI
l Gluten er proteiner som finnes i kornslagene

hvete, rug, bygg, spelt og vanlig havre. Glutenet
gjør at det dannes lommer med luft i en gjærdeig,
slik at deigen hever seg godt. Dessuten gjør gluten
at deigen blir smidig å jobbe med.
l Enkelte barn og voksne blir syke av å spise hvete
og andre glutenholdige kornsorter. Årsaken kan
være cøliaki eller hveteallergi/-intoleranse.
l Behandlingen er å ha et glutenfritt kosthold, ved
at du eliminerer alle kornsorter som inneholder
glutenproteiner.
l Cøliaki er en tarmsykdom der tarmvevet blir
betent når det kommer i kontakt med gluten. Dette
gjør at opptaket av næringsstoffer blir redusert, i
tillegg til at det gir magesmerter og/eller løs avføring. Ved å kutte ut korn med gluten vil personer
med cøliaki bli helt friske. Cirka 1 % av befolkningen har cøliaki, men ikke alle vet at de har det.
l Hveteallergi er også en immunologisk reaksjon
på hveteproteiner i maten. Symptomer er eksem/
utslett, magesmerter, oppkast eller løs avføring,
men også andre typer allergiske reaksjoner. Mange
vokser av seg hveteallergi, men ikke alle. Cirka 0,5
% av barn og 0,4 % av voksne har trolig hveteallergi.
Kilde: naaf.no
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HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD
HudENS NATuRLIGE VALG
Lactacyd inneholder
melkesyre som hjelper
deg å bevare hudens og
underlivets naturlige
pH-verdi, som igjen
opprettholder den
naturlige bakteriefloraen.

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots
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En uparfymert dusjgel og
shampoo i ett, som er
spesielt utviklet for barn
med ekstra følsom
hud. Rengjør barnets
hår og hud med et
kremet skum som
Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots
er lett å skylle av.
Inneholder milde
og veldokumenterte
ingredienser.
www.ccshc.com
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Anbefalt av Astmaog Allergiforbundet

AV
*Les merANBEFALT
om best
i test-produktene
Norskprodusert
på www.princessbutikken.no

Trygt valg!
ANBEFALT AV

Norskprodusert

*Les mer om best i test-produktene
på www.princessbutikken.no

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

*Les mer om best
ANBEFALT
AV
i test-produktene
*Les mer om
i test-produktene
på best
www.princessbutikken.no
Norskprodusert

» Helsevennlige

på www.princessbutikken.no
Norskprodusert

*Les mer om best i test-produktene

EKSEMHANSKER
på www.princessbutikken.no

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

MATGLEDE!

Anbefales!

Norges Astma- og Allergiforbund
anbefaler Alvøy dundyner og
dunputertil baby og barn.
Alvøy dunprodukter er et trygt valg,
meget godt egnet for barn.

Mange sliter med eksem.
De myke hanskene fra Granberg vil hindre
en i å klø direkte på eksem/sår,
ogbidra til at krem i området som
behandles blir værende lengre.

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

SOV TRYGT OG GODT MED ALVØY

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

Vi ønsker at også allergikere skal få en
enklere hverdag med gode matopplevelser.
Hos Ultra, Jacob´s og Centra finner du derfor
over 250 ulike produkter for deg med allergi
eller matintoleranse.
Velkommen til en allergivennlig handel!

www.granberg.no
32

Hudvask på kroppens egne vilkår

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots
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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
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POLLENALLERGI

Tren inne. Har du pollenallergi, er
det ikke dumt å ta treningen inne på
et treningssenter når pollenspredningen
er på sitt verste.

Dropp hardtrening i pollensesongen
Allergivennlig
bambusundertøy

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

-

- allergivennlig
- varmeregulerende;
kjøler/varmer
- naturlig antibakteriell
- fukttransporterende
- til all lek ute og inne

l UNIKT STØVOPPTAK

- ypperlig som pysj sommer/vinter
- 95% bambus

l UNIK FILTRERING
l EKSTREM LAV VEKT
l LANG LEVETID

-

l BØRSTELØS MOTOR

NYHE
T!

l MODERNE DESIGN
Postboks 2219
3255 Larvik

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

Spesielt
utviklet til
sensitiv
Telefon: 331 35 777 hud

www.vorwerk.no

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

-

kr. 179,-/del

Postboks 2219
3255 Larvik

Finnes på apotek
www.aconordic.com

34

Postboks 2219
3255 Larvik
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Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.no

Dersom du har sterke pollenallergisymptomer, bør du droppe treningsøkten. Når
du trener puster du inn mange ganger mer luft enn ellers, så vent med de harde
treningsøktene til dager med lite pollenspredning.

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.no

Skånsomme bambusprodukter for den beste pleie til huden.

Hvis du er en av de mange
som liker å holde deg i form
gjennom hele året, kan det
være ekstra irriterende å bli
satt ut av spill med rennende
øyne og nese, hodepine og
generelt dårlig allmenntilstand. Men om årsaken er
pollenallergi eller en infeksjon,
har ingen betydning; er du syk
er det ingen vits i å trene, det
kan gjøre vondt verre og du
får uansett ikke noen treningseffekt.
Dette er rådet fra Kai-Håkon
Carlsen, som er professor ved
Barnemedisinsk avdeling ved
Oslo universitetssykehus og
dessuten fagredaktør av
NAAFs fagblad Allergi i Praksis. Carlsen er Norges fremste
ekspert på sammenhengen
mellom luftveissykdommer

og idrett, og har blant annet
forsket på hvorfor så mange
idrettsutøvere utvikler astma.

bør for øvrig heller ikke trene
rett ved siden av en motorvei.
– Noen velger å reise bort
i bjørkepollensesongen til et
Puster inn mer pollen. – Jo
sted med mye mindre pollen.
hardere du trener, desto mer
Hvis du ikke har anledning til
luft inhalerer du. Ved normal
dette, kan du trene i regnvær,
pust inhalerer du kanskje 8–10 da er det lite pollen i luften,
liter luft pr minutt, mens du
sier han.
ved hard trening med høy puls
Ved sjøen kan det også
fort kan inhalere 100 liter pr
være mindre pollenspredning,
minutt. Og når du puster inn
så padling, roing og svømming
mer luft, trekker du også inn
kan være fine treningsaltermer av allergenene som benativer. Det å trene innendørs
finner i luften ned i lungene.
kan være bra for mange, men
Det gjelder det samme for
husk at det ikke nødvendigvis
pollen som for forurenset luft, er pollenfritt inne heller.
Det er uansett lurt å være
forklarer Carlsen.
Hvis du skal bedrive hard
forsiktig, for ikke å forverre
intervalltrening og annen kon- pollenallergisymptomene.
Noen dager kan det være lurt
disjonstrening, er det lurt å
unngå å gjøre dette midt i den å heller gå en tur enn å løpe
verste pollenspredningen. Du intervaller. Det er ingen vits i å

presse seg selv på dårlige dager.
Husk medisinering. Har du
pollenallergi og/eller astma er
det svært viktig å ta forebyggende medisiner hver dag,
som anvist fra din lege. Dette
gjelder særlig i pollensesongen.
Dersom du trenger medisin før
fysisk aktivitet, skal denne tas
minst 15 minutter før økten
begynner.
Dessuten må du alltid varme
opp godt før du setter i gang for
fullt. Før en økt med intervalltrening bør du varme opp med
20–40 minutter rolig jogging/
sykling.
– Det å være i god fysisk
form vil ikke redusere pollenallergisymptomene, men det vil
kunne gi en bedre sykdomsmestring, sier Carlsen. n

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2015

35

POLLENALLERGI

Treningstips for deg med pollenallergi
l Følg med på pollenvarselet, og tren når
l
l
l

l
l
l

pollenspredningen er liten.
Tren i regnet, da er det lite pollen i luften.
Unngå trening utendørs når det er sol og vind, da er
pollenspredningen alltid størst.
Tren innendørs i treningssenter eller svømmebasseng. Pass på å skifte klær slik at du ikke drar 		
med deg store mengder pollen utenfra, og
unngå lufting gjennom åpne vinduer
uten pollenfilter.
Ha alltid med deg allergimedisiner
på trening.
Få treningsråd av fastlegen din.
Bruk pollenmaske når du
trener – kan bestilles
i NAAFs nettbutikk –
nettbutikk.naaf.no.

Derfor er det viktig å være aktiv
Fysisk aktivitet er viktig for
alle, og spesielt for de som
har astma og kols. Her er
noen av årsakene til at det
er sånn:
- Det at du er i god
fysisk form gjør deg i
stand til å delta i lek og
aktiviteter sammen med
andre, noe som utvikler
en god selvfølelse og
egenverdi.
- Fysisk
aktivitet
gjør deg
ikke bedre
av sykdom-

men, men det gjør at du
blir bedre i stand til å takle
den.
- Trening gir både
fysiske og psykiske effekter, med økt toleranse
for anstrengelse, bedre
livskvalitet og færre sykehusinnleggelser.
- Treningen bør være
allsidig og omfatte utholdenhets-, styrke -og
bevegelighetstrening.

Geilomo barnesykehus
Oslo universitetssykehus
Vi tilbyr høstopphold for ungdom mellom
16 – 18 år i perioden 9. – 18. august 2015
Søknad gjennom fastlege til:
OUS HF Ullevål Barnemedisinsk avdeling
Henvisning
Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

SUNN HUD
FOR ALLE
Sanex har en misjon om å hjelpe hver
og en av oss ha en sunn hud hver dag.
Sunn hud trenger litt hverdagshjelp,
så vi tilbyr skånsomme produkter som
kan hjelpe deg holde den sunn.
I 30 år har Sanex ledet vei for pleie av huden. Vi
var de første til å introdusere såpefrie dusjsåper og
alkoholfrie deodoranter i 1984 – og vi har tilbudt
hudvennlige innovasjoner siden.
På Sanex Research and Development Centre,
studerer og analyserer vi huden og det den trenger
for å holde seg sunn. Vi utvikler produkter som
minimerer risikoen for allergiske reaksjoner, ved
bruk av ingredienser og dufter som er spesielt
utvalgt for å redusere muligheten for allergiske
utfall. Våre formuleringer rengjør både sensitiv og
normal hud skånsomt.
Sanex produkter er designet for å beskytte huden
din og gi den fukt, opprettholde dens naturlige
beskyttelsesbarriere og respektere pH balansen.
Sanex serien inkluderer dusjsåper, deodoranter og
håndsåper, alle dermatologisk testet.

Huden beskytter hele kroppen. Sanex
hjelper deg å beskytte huden.

DET HUDEN VILLE VELGE

NYHET

Søknadsfrist: 19. mai 2015
For mer informasjon, kontakt oss på
tlf: 32 09 50 00 eller ta en kikk få facebook:
Geilomo barnesykehus oﬃsielle side
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GSTILBUD FOR BARN/UNGDOM
MED HJERTE, LUNGESYKDOMMER, EKSEM OG ALLERGI

Tilgjengelig i dagligvarebutikker
over hele landet!

www.sanex.no
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Holder huden sunn

REGIONALT ALLERGISENTER

REGIONALT ALLERGISENTER

Styrker tilbudet til pasienter
med komplekse diagnoser
Med det nye regionale senteret ved Oslo universitetssykehus skal kunnskap om de
allergiske sykdommene økes i helsevesenet og i befolkningen, og pasienter med
komplekse allergiske diagnoser unngå å bli kasteballer i systemet. Matallergi for
voksne og medikamentallergi er de to viktigste satsingsområdene for senteret.
Tekst og foto: Bjørnhild Fjeld og Nina Brun

Regionalt senter for astma,
allergi og overfølsomhet
(RAAO) ved Oslo universitetssykehus (OUS) startet opp i
november i 2013. Senteret har
lokaler inne på Barnesenteret
på Ullevål sykehus, men skal
gi et tilbud både til barn og
voksne pasienter.
– Det har vært en økning
i antall pasienter med allergi.
Det er en stor pasientgruppe.
Senteret skal sikre at alle
får et godt utrednings- og
behandlingstilbud på rett nivå
i hesetjenesten, sier sykepleier
Ingvild Gaare-Olstad som er
koordinator på senteret.
Fem fagpersoner. Det overordnede målet for de tverrfaglige regionale sentrene for
astma, allergi og overfølsomhet er å bremse forekomsten
av disse sykdommene. Det
vil ha stor betydning for den
enkelte, men også samfunnsøkonomisk. For Helse Sør-Øst
er senteret lagt til OUS.
– Vi skal være dels en
kompetansetjeneste, og dels
et behandlingssenter, forteller
lege Eva Stylianou, som er
leder for senteret. Med seg
på laget har hun som nevnt
Gaare-Olstad, som er ansatt
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som fagkoordinator i 100
prosent stilling. I tillegg består
teamet av klinisk ernæringsfysiolog Asta Ellingvåg i 40
prosent stilling, gastrolege
Margit Brottveit i 20 prosent
stilling og sykepleier Inger
Johanne Furuberg i 60 prosent
stilling.
I tillegg har de et tett samarbeid med de andre avdelinger
på sykehuset, med månedlige møter. Dette gjelder
avdelingene for Barn, Lunge,
Øre-Nese-Hals, Hud, Miljø- og
yrkesemedisin, Gastro, Klinisk
ernæring, Klinisk immunologi
og Psykiatri.
Ett av målene til senteret på
OUS er å gi et bedre og mer
koordinert tilbud til pasienter
som har komplekse diagnoser
innen astma-, allergi- og overfølsomhetsfeltet.
– Noen pasienter har diagnoser som omhandler flere
organer, for eksempel hud,
lunger og mage/tarm. Da kan
det være svært hensiktsmessig å koordinere hele behandlingsløpet, slik at de slipper å
være kasteballer i systemet,
sier Stylianou.
Mat og medikamenter.
Senteret har pekt ut tre

ASTMA ALLERGI 2 2015 n WWW.NAAF.NO

satsingsområder der det i dag
ikke finnes et godt nok tilbud:
Medikamentallergi hos barn,
matallergi hos voksne og
yrkesallergologiske sykdommer.
– Det finnes allerede et
godt tilbud ved OUS og andre
steder i helseregionen for
mange pasienter med astma-,
allergi- og overfølsomhetssykdommer. For barn har vi
for eksempel Voksentoppenmiljøet ved både Rikshospitalet og Ullevål. Men det er
mangler, blant annet innenfor
de nevnte områdene. Vi skal
først og fremst tette hullene
der det ikke finnes et godt nok
tilbud i regionen fra før, forteller Gaare-Olstad.
Hun forteller at pasienter allerede blir henvist til senteret
for behandling, enten fra fastlegen eller fra en spesialist.
Dette er de pasientene som
ikke kan få tilstrekkelig hjelp
hos fastlege eller spesialisthelsetjenesten.
– Vårt mål er at pasientene
skal få stilt riktig diagnose
raskere, raskere behandling,
og at vi unngår feildiagnostisering, sier Stylianou.
Kollega Gaare-Olstad forteller at de for eksempel akkurat

nå driver med et prosjekt med
dobbeltblindede kostprovokasjoner på gluten.
– Det å få stilt en riktig diagnose, eller vel så viktig å få
avkreftet en diagnose, er helt
avgjørende for å kunne få gitt
riktig behandling, understreker Stylianou.
Hun mener det er mange
pasienter med plager spesielt
knyttet til matinntak som lett
blir kasteballer i helsesystemet. De får forskjellige råd og
blir satt på forskjellige dietter.
Da blir veien til selvdiagnostisering kort. Men selvbeskrevne symptomer skal også
ha krav på å bli tatt på alvor
og bli behandlet korrekt.
– Vi ønsker å fange opp
pasientgrupper som sliter med
å finne sin plass i systemet. Vi
skal sørge for at de sluses inn
ved de kliniske avdelingene
som senteret har fast kontakt
med, forklarer Stylianou.
Vil utvide. Senteret har også
som mål å bygge opp et utredningstilbud for yrkesallergi
i samarbeid med Miljø- og
yrkesmedisinsk avdeling og
lungeavdelingen.
– Økonomien har satt en del
begrensninger for de oppga-

Allergi-team. Fra venstre Inger Johanne Furuberg, klinisk ernæringsfysiolog Asta Ellingvåg, gastrolege Margit Brottveit, lege og leder
Eva Stylianou og sykepleier og fagkoordinator Ingvild Gaare-Olstad.

vene vi ønsker å ta tak i, men
jeg synes vi har kommet langt,
og vi er blitt operative i løpet
av ett år, sier Stylianou.
Etter at Helse- og omsorgsdepartementet påla alle de
regionale helseforetakene å
opprette tverrfaglige kompetansesentre for astma og
allergi, tok Helse Sør-Øst
straks utfordringen og startet
planleggingen. Det har vært
en lang prosess.
– Men vi har et klart mål om
å utvide virksomheten vår slik
at senteret kan tilby større pasientgrupper både utredning

et eget kompetanseområde
innen videre- og etterutdanning av leger, har senteret
også avholdt grunnkurs som
del av denne utdanningen.
– Vi er tydelige på at vi både
skal være et behandlingssenter og en kompetansetjeStyrke kompetansen. RAAO
neste. Derfor er vi også på
jobber også med å styrke
tilbudssiden i undervisningen
kompetansen om allergiske
av helsepersonell. Allergologi
sykdommer hos de som jober et komplekst fagområde.
ber i primærhelsetjenesten.
Det foregår mye interessant
De har nylig arrangert kurs om forskning, men god forståelse
atopisk eksem for fastleger og for hele det sammensatte
helsesøstre.
fagområdet er helt avgjøEtter at allergologi er blitt
rende for å hindre feiltolkning

og behandlinger, sier Stylianou. Hun skulle gjerne sett at
kompetansesenteret fikk flere
faste stillinger, og helst en fra
hver av de samarbeidende
avdelingene ved Oslo universitetssykehus.

av forskningsresultater og
for det primærforebyggende
arbeidet, sier Stylianou.
Senteret skal også fungere
som en rådgivningstjeneste,
både for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
– Vårt mål er å øke kompetansen om astma-, allergi- og
overfølsomhet. Det er viktig
både for de pasientene som
har disse sykdommene, og
for å kunne forebygge, sier
lederen av RAAO. n
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KAKER SOM ALLE
KAN SPISE, OGSÅ
ALLERGIKERE

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Pollenspredning

Trygt å bruke sheaolje?

Jeg har tenkt å kjøpe luftfukter
til å ha i huset. Kan dere i NAAF
anbefale noen?
Morten S.

KONTAKT

Jeg har kraftig pollenallergi. Ofte kan jeg merke symptomer
allerede før pollenvarslingen viser spredning. Hva kan dette
skyldes? Og hvordan spres pollen?
Petter P

rådgivning@naaf.no
23 35 35 35

Svar:
Våre stasjoner gjør «punktinnsamlinger» i hver region. Det vil alltid
være lokaliteter innen hver region
som har spesielt gunstige vilkår
for ekstra tidlig blomstringsstart
(lune, sørvendte, kystnære steder)
der symptomer kan merkes like i
forkant av at vi får våre første
pollenfunn for regionen.
De pollentypene som omfattes av
varslingene spres gjennom luft.
Pollenkornene er svært små og
lette, og har en utforming som gjør
at de flyter lett avgårde med det
minste vindpust.
Bjørkepollenet spres lengst fordi
blomstringen foregår under relativt høye temperaturer. Da er
luften nokså turbulent, så pollenet bringes lett opp i en høyde
der vinden kan bære det over store avstander. I perioder med
stabile sørøstlige vinder er det ikke uvanlig med fjernspredning
fra Baltikum, Danmark eller Finland opp til områder som
Geilo eller Bodø.
Hallvard

Min sønn er allergisk mot nøtter, mandler og peanøtter. Kan
han spise sprøstekt løk som inneholder sheaolje fra sheanøtt?
Jeg finner lite rundt sheanøtter og allergi. Har dere erfaringer
rundt dette?
E.K

www.naaf.no

Anbefalte produkter fra NAAF
På grunn av astma og allergier i familien
bruker vi kun produkter dere anbefaler, for
personlig hygiene og til vask. Dessverre er
det ikke alle dagligvarebutikker som fører
disse produktene. Når vi etterlyser dem i
butikkene, får vi til svar at de har «falt ut»
av sortimentet. Terskelen for at et produkt
skal regnes som lønnsomt å selge er tydeligvis satt ganske høyt. Vi føler oss ganske maktesløse overfor
de store butikkjedene. Har vi en alliert i dere? Driver Astma- og
Allergiforbundet med påvirkningsarbeid slik at man skal kunne
finne et stabilt basisutvalg av reelt hudvennlige produkter
i butikkene?
Janicke
Svar:
NAAF ønsker selvsagt å kunne påvirke butikkene til å ha et så
bredt sortiment som mulig av helsefremmende produkter. Noe av
formålet med at vi anbefaler produkter er å påvirke både produsenter og forhandlere til å se verdien i å tilby slike produkter.
Det vil allikevel være kundenes tilbakemelding som viser hvilke
produkter butikken bør ha tilgjengelig, og det er synd at de
eventuelt ikke vil lytte til sine kunders behov. På vår nettside
www.naaf.no, under «Anbefalte produkter», vil du finne
oppdaterte lister over alle produkter som er i NAAFs produktmerkeordning.
Hogne
40
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Stearinlys
Er noen stearinlys bedre enn andre (til innendørs bruk)?

Gry

Svar:
Det er stor forskjell på stearinlys, det være seg telys, kubbelys
eller vanlige lys. Dersom man har astma, advarer NAAF mot å
brenne stearinlys inne fordi det lett vil dannes sot og irriterende
partikler som man utsetter seg for. Dette kan på vinterstid
komme som en tilleggsbelastning til det man utsettes for når det
er forurenset uteluft. Folkehelseinstituttet har skrevet artikkelen
«Mulig helserisiko ved bruk av stearinlys og telys» på sine temasider for inneklima som er verdt å lese.
Svanemerket har laget kriterier til stearinlys som tar hensyn
til miljøet og som krever dokumentasjon på at lysene under forbrenning avgir redusert mengde sot. Det kan derfor være verdt
å se etter slike svanemerkede lys dersom man ønsker å brenne
stearinlys inne.
Kent

Svar:
Sheaolje er kaldpresset raffinert olje fra sheanøtt. Den brukes ofte
i mat som erstatning for kakaosmør, og i forskjellig kosmetiske
produkter, særlig i kroppsprodukter som hudkremer. I følge det amerikanske Food Allergy Resource and Research Program, FARRP, finnes
det ingen dokumentasjon på eller rapporter om allergiske reaksjoner
fra sheaolje. Nyere forskning indikerer at sheaolje ikke inneholder
sporbare proteinrester, ei heller sporbare proteiner fra peanøtt eller
fra trenøtter som valnøtt, mandel, pekan eller hasselnøtt. Dermed
utgjør raffinert sheaolje ingen kjent, eller sannsynlig, allergirisiko.
Rådgivningen

Pelsdyr i det offentlige rom
Jeg er veldig allergisk mot pelsdyr, og plages ofte av dette i
hverdagen. Hvilke regler gjelder i forhold til å ha med dyr i for
eksempel i butikker, på tog og andre offentlige plasser?
Leander
Svar:
Det er ikke lovfestet forbud
mot å ha dyr på tog eller
i butikk, det vil nok aldri
komme et slik forbud heller. Derimot er det mange
steder som opererer med
dyreforbud. På tog kan man
for eksempel bestille dyrefri
vogn, der dyr ikke er tillatt.
De aller fleste butikker har Tassen på bussen. Både i Norge og
de fleste andre land er det lov å ta med
også regler om at hunder
seg hund på bussen, mot å løse billett.
ikke skal være med inn i
butikken. Hvis man har en
god dialog, og sier ifra om at man reagerer, blir man ofte møtt
med forståelse.
Astma- og Allergiforbundet har klare standpunkter og policy
når det gjelder pelsdyr i offentlige rom. For at personer med pelsdyrallergi skal kunne delta i samfunnet uten å få økte helseplager, handler det ikke bare om å avgrense hvor dyr kan oppholde
seg. God planlegging, tydelige rutiner og håndheving av regler
er også nødvendig for at spredningen av dyreallergener skal
begrenses. Les mer om NAAFs policy på www.naaf.no/pelsdyr.

Foto: Colourbox

Svar:
Vi anbefaler ikke bruk av luftfukter med mindre helseproblemene blir så omfattende at man
i samarbeid med fastlege ser
dette som den eneste løsningen.
Grunnen til at vi ikke anbefaler bruk av den typen befuktning, er basert på erfaringer
med økt fare for fuktskader og
risiko for vekst av muggsopp
og bakterier som presses ut
i inneluften fra maskinene.
Kai

RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Foto: Colourbox

Anbefaling
av luftfukter

Rådgivningen
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AKTUELT

Nå kommer
kjernejournalen
Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som samler viktige helseopplysninger
i én kilde og du kan selv bidra for å gjøre kjernejournalen best mulig.
Tekst og foto: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kjernejournal samler viktige
helseopplysninger og deler
de med både innbygger og
helsepersonell. I dag er det
ingen elektronisk utveksling
av informasjon mellom de
ulike virksomhetene i helsetjenesten. Kjernejournalen gjør
dette enklere.
700.000 innbyggere har per
i dag allerede fått kjernejournalen sin. Videre planer er at
alle i helseregion Vest-Norge
skal få sin kjernejournal 1.
mars, og deretter blir det
opprettet for helseregion
Midt-Norge, helseregion
Sør-Øst Norge og helseregion
Nord-Norge.
– Vi er veldig glad for at
kjernejournalen nå implementeres i hele landet. Dette er en
veldig viktig IKT-tjeneste, og
vi er svært positive til denne
satsningen, sier fagpolitisk
rådgiver ved FFO, Arnfinn
Aarnes.
Viktig informasjon. Ifølge
undersøkelser blant helsepersonell er om lag 1 til 2 prosent
av befolkningen berørt av
alvorlige lidelser eller allergier,
såkalt kritisk informasjon, som
helsepersonell bør kjenne til
ved innleggelse på sykehus.
– Kjernejournalen vil være
spesielt viktig i kritiske og
akutte situasjoner. Viktige
opplysninger vil raskt dukke
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samles inn automatisk fra eksisterende offentlige registre.
Andre opplysninger legges inn
av behandlende lege (kritisk
informasjon). Innbygger kan
selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du
har svekket syn, hørsel eller
behov for tolk.

Stor forbedring. Fagpolitisk rådgiver i FFO, Arnfinn Aarnes, er glad for
at kjernejournalen nå implementeres i hele landet. – Kjernejournalen vil
være spesielt viktig i kritiske og akutte situasjoner, sier Aarnes.

opp, og det vil komme opp
varsler om spesielle medisiner
eller allergier automatisk.
Dette vil være en stor hjelp
for helsepersonellet, men
også svært viktig for pasienten, sier Aarnes.
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Legges du inn akutt på et
sykehus du ikke har vært før,
bruker helsepersonell mye
tid på å innhente oppdaterte
opplysninger om deg som
pasient. Opplysninger om
legemidler og sykehusbesøk

Du kan bidra selv. Har du
alvorlige allergier, en sjelden
lidelse eller annet som det
er viktig for helsepersonell å
kjenne til, kan du be legen din
registrere dette.
– I tillegg til hva fastlegen
din legger inn av opplysninger,
kan du selv logge inn på helsenorge.no/kjernejournal og
legge til opplysninger. Her kan
du også få full oversikt over
registrerte data, sier Aarnes.
Du vil få tilgang til din kjernejournal via helsenorge.no
med hjelp av din personlige
BankID eller annen innloggingsmetode.
Ifølge Helsedirektoratets
brosjyre om kjernejournalen, vil journalen opprettes
automatisk for alle innbyggere i Norge etter hvert som
løsningen tas i bruk i de ulike
kommunene.
Det vil også være mulig å
reservere seg for tjenesten.
Les mer om Kjernejournal
på helsenorge.no/kjernejournal n

Fjerner vond lukt
uten å lukte

Allergivennlig
naturprodukt

100%

0%

naturlig

parfyme &
parabener

Effektiv på bl.a.

Tekstiler

Toalett

Sko

Røyk

Matos

Søppel

Bil

Båt

Nøytraliserer og fjerner luktmolekyler, uten å etterlate ny lukt • Virker med èn gang • Allergivennlig
naturprodukt • Ingen parfyme eller parabener • Kan brukes på alle tekstiler som tåler vann
KREFTING & CO AS
1305 HASLUM
www.krefting.no

X-it Luktfjerner finner du hosWWW.NAAF.NO
bl.a.
Sparkjøp, Meny, Spar, Ultra/Centra
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Pollensesongen
er På vei!

Skal lage film
om egg-allergi
Regissøren Hanne Larsen har
fått 6,1 millioner kroner i støtte
for å lage film om en gutt med
ekstrem egg-allergi. Filmen er
regissørens første langfilm, og er
basert på boken «Eggg» av Stein
Erik Lunde.
Filmen handler som boken om
gutten Gilbert, som har ekstrem
egg-allergi, noe som har ført til
både mobbing og pinligheter.
Når Gilbert og familien flytter,
gjør han alt for å holde eggallergien hemmelig for de nye
vennene. Problemet er bare
at grenseløse tante Doris, som
er barnevakt, gir ham egg med
vilje. Det er dermed duket for en
hevngjerrig julekomedie, fortel-

ler regissøren i et intervju med
avisen Nordlys.
Larsen er blitt tildelt produksjonsstøtte fra Norsk Filminstitutt, og det er ventet at den
skal ha premiere i oktober 2016.
Totalbudsjettet for filmen er 12,5
millioner kroner.
Hanne Larsen er utdannet
regissør fra Filmskolen i Lillehammer, og har altså skrevet
og regissert flere prisvinnende
kortfilmer, som Varde, Lillefrø og
Ella. Hun har også serieregien på
Thomas Gjertsens «Helt perfekt»
som hadde sesongpremiere på
TVNorge søndag kveld. Manuset er skrevet i samarbeid med
Kathrine Valen Zeiner. n

Filmskaper. Hanne Larsen jobber med å lage film basert på
boken «Eggg». Foto: Wikimedia Commons

Problemer med pusten
i pollensesongen?

Opplever du ukentlige symptomer eller
begrensinger i dine daglige aktiviteter
til tross for astmabehandling?

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

Kan du ha allergisk astma?

Masken er laget i myk og føyelig tekstil og sitter
lett og behagelig på ansiktet. Ventilene sikrer
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at
det dannes karbondioksid eller vanndamp på
innsiden av masken, selv under trening.
En neseklype i metall hindrer luftlekkasje mellom
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.
Pollenmasken kan brukes med to ulike typer ﬁlter.
Et partikkelﬁlter som ﬁltrerer bort pollen og annet
partikkelstøv ned til 0,3 micron. Dette følger med ved
bestilling av masken.
Kjemikalie- og partikkelﬁlter ﬁltrerer i tillegg bort
forurensing i gassform, og må bestilles separat.
Begge ﬁltrene må byttes etter en stund,
avhengig av bruksmønster.
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Masken ﬁnnes i hvit
og blå i følgende
størrelser
S-M-L-XL

Pollenmaske med partikkelﬁlter
Medlemspris Ordinær pris
549
449
Partikkelﬁlter (2 pk)
Medlemspris Ordinær pris
289
229
Kjemikalie- og partikkelﬁlter (2 pk)
Medlemspris Ordinær pris
319
259

Snakk med din lunge- eller
barnelege om behandling.

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

NO1503302209

AIRVAX

EXTRASTIFTELSEN

Har du en prosjektidé? Søk Extra-midler!
ExtraStiftelsen eier og forvalter overskuddet fra TV-spillet Extra som går
på NRK. Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners
prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. For 2015
ble 232 millioner kroner til 538 prosjekter delt ut.
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en av medlemsorganisasjonene 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 fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som
er berørt av astma, kols, allergi, eksem og overfølsomhet.

Årets prosess og frister:
7. april:
4. mai:
Mai:
Ultimo mai:
Primo juni:
15. juni:
November:

Frist for å sende inn prosjektskisse for de som ønsker tilbakemelding på en idé.
Frist for fullstendig søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett og sammendrag.
Søker må være tilgjengelig for eventuelle justeringer og utfylling av elektronisk søknadsskjema.
Søknadene vurderes og det lages innstilling til Forbundsstyret.
Forbundsstyret vedtar hvilke søknader som skal sendes ExtraStiftelsen.
Frist for NAAF sentralt å sende søknadene videre til ExtraStiftelsen.
ExtraStiftelsen offentliggjør årets tildeling.

Har du en idé – ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne på veien til en ferdig søknad. For spørsmål vennligst ta kontakt med
fungerende organisasjonssjef i NAAF, Mari Øvergaard, e-post mari.overgaard@naaf.no eller tlf: 23 35 35 35.

Bedre inneklima med
Airvax luftrenser
Fjerner støv, lukt, pollen, bakterier, mugg,
røyk, og allergener.
Renser bedre enn et HEPA-ﬁlter
Fjerner karbonmonoksid
Filteret kan støvsuges og varer opp til 3 år
Billig i bruk

Velkommen til

Valle Marina

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

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

www.naaf.no/vallemarina
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Filteret er testet og anbefalt av ECARF

- European Centre for Allergy Research Foundation.

www.bedre-inneklima.no

Bedre Inneklima AS

- vi hjelper deg gjerne!

Tlf: 33 47 01 00
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Oppsiktsvekkende om
forebygging av peanøttallergi
Peanøttallergi kan forebygges hos barn i høyrisikogruppen
dersom de regelmessig får peanøtter som en del av
kostholdet allerede fra spedbarnsalder, viser en omfattende
britisk studie. Nå håper forskningsteamet at de gjeldende
offentlige retningslinjene for spedbarnsernæring blir endret.
Tekst: Camilla G. Laxton Foto: Colourbox og privat

I løpet av det siste tiåret har
antallet personer som har
peanøttallergi økt til det dobbelte i USA og mange andre
vestlige land. Det finnes ingen
kur for denne typen allergi,
som nå rammer omlag 1,5
prosent av alle småbarn. Inntak av peanøttproteiner føre
til alt fra hevelser og utslett
på huden og vondt i magen, til
plutselige alvorlige allergisjokk
som i enkelte tilfeller kan
være livstruende.
I en årrekke rådet det enighet blant allergispesialister om
at den beste måten å fore-

bygge peanøttallergi på, var å
unngå peanøtter i kostholdet
hos barn fra allergibelastede familier frem til tre års
alder. Lenge ble også gravide
kvinner rådet til å unngå
peanøtter. I 2008 gikk ekspertene imidlertid bort fra disse
retningslinjene. De mente det
ikke lenger var nok grunnlag
til å bevise at en slik strategi
var hensiktsmessig.
LEAP-studien. I 2006 innledet
en gruppe ledende allergiforskere ved King´s College i
London en studie for å finne

FAKTA LEAP-STUDIEN
l The LEAP Study var en randomisert og kontrollert
studie ved Evelina Children’s Hospital i London,
under ledelse av Professor Gideon Lack. Studien
begynte sin rekruttering i 2006 og resultatene ble
presentert i februar 2015.
l LEAP står for Learning Early About Peanut (å lære
tidlig om peanøtt).
l 640 spedbarn med alvorlig eksem, eggallergi, eller
begge deler ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den
ene gruppen skulle unngå matvarer som inneholder
peanøtt frem til fylte fem år. Den andre gruppen
skulle spise en snack som inneholdt peanøtt minst
tre ganger i uken (tilsvarende 6 gram peanøttprotein per uke).
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frem til den beste måten å
forebygge peanøttallergi på:
Burde man unngå peanøtter i
kostholdet hos spedbarn eller
var det det helt motsatte som
var best; nemlig å innføre små
doser peanøtt i kostholdet
helt fra starten av?
Studien fikk navnet LEAP,
som står for Learning Early
About Peanuts, eller «lære
tidlig om peanøtter» på norsk.
Utgangspunktet for LEAP var
en tidligere studie som sammenlignet en gruppe barn i
Israel med en gruppe jødiske
barn i Storbritannia. Studien
påviste en lav forekomst av
peanøttallergi hos de israelske
barna, som hadde peanøtter
som en naturlig del av kostholdet fra ung alder. I Storbritannia, der de jødiske barna
ikke hadde regelmessig inntak
av peanøtter, var forekomsten
imidlertid langt høyere.
– Selv om studien påviste
så mye som 10 ganger høyere
risiko av allergi i Storbritannia sammenlignet med Israel
i genetisk like barn, var dette
en tverrsnittstudie. En intervensjonsstudie med strengere
rammer var det som nå måtte
til. Dermed så LEAP-studien,
som er en randomisert og

Forsker. Doktor George Du Toit
ved King’s College.

Forskningsleder. Professor
Gideon Lack.

kontrollert klinisk studie,
dagens lys, forklarer doktor
George du Toit, som er en av
den britiske studiens forskningsledere.
I studier hvor hensikten
er å sammenligne to eller
flere behandlinger (hvorav
den ene kan være placebo)
betyr randomisering at det
skal være tilfeldig (avgjøres
ved «loddtrekning») hvilken

av de aktuelle behandlinger
pasienten får.
Motiverte familier. Mellom
2006 og 2009 ble 640 barn
mellom 4 og 11 måneder
rekruttert til forskningsprosjektet.
– Rekruttering ble utrolig
nok avsluttet før skjema fordi
det var så mange høyt motiverte familier som meldte sin
interesse, sier Du Toit.
Alle barna som ble rekruttert hadde enten eggallergi eller eksem, eller begge
deler, og tilhører dermed en
høyrisikogruppe for utvikling
av peanøttallergi. Barna ble
tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen skulle
unngå inntak av matprodukter
som inneholdt peanøtter til
de fylte fem år. Den andre
gruppen ble gitt snacks med
peanøtt som ingrediens minst
tre ganger i uken over den
samme perioden.
Du Toit roser de barnefamiliene som deltok. Han understreker at den omfattende
studien var krevende for de
unge deltakerne. Det ble etter
hvert mange sykehusbesøk,
noe som kanskje var mest
krevende for de av barna som
ikke utviklet allergi.
– Likevel var utrolige 98
prosent av barna med helt
til mål! Det er en sjeldent
høy prosentandel i en såpass
langvarig studie. Å bli med
på en randomisert studie vil
alltid være krevende fordi
du kanskje vil ende opp i en
gruppe du helst ikke vil ende
opp i. At de fleste barna holdt
ut i hele 5 år i sin randomiserte gruppe, det er noe vi er
ekstremt stolte av, understreker Du Toit.

ble presentert på et internasjonalt møte på American
Academy of Allergy, Asthma
and Immunology i februar:
I den gruppen som unngikk
peanøtter, utviklet 17 prosent
av barna peanøttallergi innen
fylte fem år. I den gruppen som regelmessig spiste
peanøtter, var det utrolig nok
bare tre prosent av barna som
utviklet allergi innen sine første fem leveår. Dermed hadde
forskerne påvist at dersom
barn i høyrisikogruppen regelmessig blir gitt peanøtt som
en del av kostholdet i løpet av
de første 11 levemåneder, er
dette en høyst effektiv måte
å forebygge utviklingen av
peanøttallergi på.
– Våre funn i LEAP-studien har påvist at tidlig og
regelmessig inntak av peanøtt
er assosiert med en betydelig reduksjon i utviklingen
av peanøttallergi. Tallene
representerer mer enn en 80
prosent reduksjon i forekomst
av peanøttallergi hos småbarn som var randomisert til
peanøttinntak, i motsetning
til småbarn som var randomisert til å unngå peanøtt, sier
hovedmannen bak studien,
forskningsleder professor
Gideon Lack.

Endre retningslinjer. Videre
påpeker den engasjerte professoren at det er på høy tid
at retningslinjene for småbarnsernæring endres:
– I flere tiår har allergispesialister anbefalt at for å forebygge allergi bør småbarn ikke
bli gitt mat som inneholder
allergener, som for eksempel
peanøtter. Våre funn tyder på
at disse anbefalingene var feil
og at de kan ha bidratt til at
forekomsten av peanøtt- og
Oppsiktsvekkende funn. Mye andre matallergier har økt,
tyder på at Du Toit og hans
sier han.
kolleger også har all grunn til
Med såpass oppsiktsvekå være stolte over selve forsk- kende forskningsresultater,
ningsresultatene, som vekket
hvor går så veien videre for
stor oppmerksomhet da de
forskningsteamet?

FAKTA PEANØTTALLERGI
l Peanøtt er ikke en nøtt, men en belgfrukt.
l Peanøttallergi inntreffer dersom kroppens

immunforsvar oppfatter peanøttproteinet som
«farlig» og reagerer unormalt på det ellers
harmløse proteinet. Allergiske reaksjoner kan
innebære alt fra hevelser og utslett på huden
og vondt i magen til plutselige alvorlig allergisjokk som i enkelte tilfeller kan være livstruende.
l Det finnes ingen kur mot peanøttallergi.

George Du Toit forteller
at LEAP-barna vil følges opp
i mange år fremover. Forskerne er nemlig åpne for den
muligheten at et regelmessig
inntak av peanøtter i de første
fem leveårene kun fører til at
utviklingen av peanøttallergi
utsettes og derfor ikke forebygger peanøttallergien i det
lange løp. Denne muligheten
må nå granskes nærmere.
– Mange av studiebarna ble
også med i en tilleggstudie
som vi kalte LEAP ON-studien.
Dette forskningsprosjektet
gikk over ett år, og er i disse
dager i ferd med å avsluttes.
Nå vil vi analysere resultatene.
Vi vil også følge barna videre

for å se om det å spise eller
unngå peanøtter har påvirket
utviklingen av andre allergier,
som for eksempel trenøtt- og
sesamallergi og høysnue.
Mange av disse allergiene er
jo nært beslektet, sier han.
George Du Toit og hans
forskerkolleger ser lyst på
fremtiden. Det finnes fortsatt
ingen kur mot peanøttallergi,
men resultatene fra LEAPstudien gir et reelt håp om at
man har funnet nøkkelen til å
kunne forebygge utviklingen
av peanøttallergi hos barn.
Resultatene av studien er
publisert i New England
Journal of Medicine. n
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ANNONSE

ANNONSE
... for et bedre inneklima

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

vennesla.kommune.no

Berlevåg
kommune

meldal.kommune.no

Ringebu
kommune

... for et berlevag.kommune.no
bedre inneklima
ringebu.kommune.no

steigen.kommune.no

Klæbu
kommune

klabu.kommune.no
meldal.kommune.no
steigen.kommune.no

Klæbu
kommune
sortland.kommune.no
klabu.kommune.no

BerlevågNord-Aurdal
Ringebu
kommunekommune
kommune
nord-aurdal.kommune.no

berlevag.kommune.no

ringebu.kommune.no

Karmøy
kommune
Nord-Aurdal
Oppvekst- kommune
og kulturetaten

sortland.kommune.no

Psykisk Helsevern
laerdal.kommune.no

Lærdal
kommune

Psykisk Helsevern
laerdal.kommune.no

Helse og Omsorg
namsos.kommune.no

karmoy.kommune.no
nord-aurdal.kommune.no

Karmøy
kommune

vennesla.kommune.no

Lærdal
kommune

Oppvekst- og kulturetaten

Brungot’s
Minimaskiner
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Industriverktøy
IDG Tools AS

1540 VESTBY
Tlf. 02 425

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 42 20

Pedersen
Brøyting AS

Quality Airport Hotel
Gardermoen AS

Nor-Bygg AS

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

Peder Haakestad
& Sønn AS

Vestsink AS

Callisto
Regnskap AS

Helse og Omsorg
namsos.kommune.no

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Namsos Brillehuset
ALGRØY ELEKTRO AS

6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

karmoy.kommune.no

1474 NORDBYHAGEN
Tlf. 67 98 07 00

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 30

6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Baneveien

3832 LUNDE
Tlf. 35 70 63 00

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 10 00

Autolakk A/S

Thorsteinsen
Transport

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

1408 KRÅKSTAD
Tlf. 934 06 670

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

Albjerk Bil
Drammen AS
3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14
sagbakkencatering.no

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00

Tlf. 56 33 62 40 Faks 56 33 53 19
Lampebutikk Sartor Senter - Tlf. 56 33 62 40
Christian Augusts gate 2
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 77 28 00

Colosseumklinikken AS
Albjerk Bil
Fredrikstad
Drammen
AS
1607
FREDRIKSTAD
3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14
sagbakkencatering.no

Tlf. 69 31Christian
24 24 Augusts gate 2
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 77 28 00

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22, 0152 OSLO
Colosseumklinikken
AS
Tlf. 02 409

Fredrikstad

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 00

7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00
stfk.no

YX Valestrandsfossen
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 24 24

Lasse Gundal
Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM

Tollbugata 22, 0152 OSLO
Tlf. 02 409

Tlf. 911 62 436
lasgund@online.no
Energivegen 5
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 60

T: 64 97 23 00
M: post@kisif.no

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00
e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Tomterv 41, 1408 KROKSTAD
64 86 31 03
Person &Tlf.Varebilservice
DA

avd Slemmestad

3470 SLEMMESTAD - Tlf. 31 28 38 40

FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00
e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Olav Kyrres g. 17, 7030 TRONDHEIM
72 82 98 00
Person &Tlf.Varebilservice
DA

avd Slemmestad

3470 SLEMMESTAD - Tlf. 31 28 38 40

1450NESODDTANGEN
Tlf. 66 91 16 02

Røros E-verk
7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 20

Holmestrand

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800
Ulefossvegen 40, 3730 SKIEN
Tlf. 452 66 633

4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

Philips
Norge AS, HHS

Tor Frost Nielsen

1473 OSLO
Tlf. 67 98 01 00

Bodø
Bilpleie AS

8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44

7011 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 86 00

Heimdal

3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

Vitusapotek
Odden

Tinn Energi AS

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

Lietorvet

Nesbru Senter

Tannlegene

1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

3717 SKIEN
Tlf. 35 91 56 60

1394 NESBRU
Tlf. 67 20 47 00

Midt-Norge AS

Økonomihuset
Tønsberg AS

Jrk
Turbusser AS

3111 TØNSBERG
Tlf. 33 00 37 37

Asbjørn Goberg A/S

3055KROKSTADELVA
Tlf. 32 27 33 26

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Byggmester
Uvdal
Snekkerverksted AS Madsen & Giseth
3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 51

1389 HEGGEDAL
Tlf. 66 75 95 90

Validus
Engros AS

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 11 00

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 46 99

Gravemaskinfirma

Kalstad

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 91 80

Norsk
Høyanger Bil A/S
Helseinformatikk AS 5900 HØYANGER
7048 TRONDHEIM
Tlf. 73 89 47 50

Tlf. 57 71 32 77

Hadeland
Maskindrift AS

Sandella
Fabrikken

2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Fjellheim
Brønnboring A/S

Tannlege

Torkild Øveren
3533 TYRISTRAND
Tlf. 900 48 349

Vitusapotek
Tiller
7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Tlf. 32 23 75 00

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 952 55 850

Tannlege

Alfa

0457 OSLO
Tlf. 22 38 15 35

4638 KRISTIANSAND S
Tlf. 906 19 616

Somfy Nordic AB
Norge

Tom-Erik Hellerud Lagerhotell AS

Tlf. 32 21 15 00

Bygger’n

Lofot Entreprenør
8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Handelsbanken
Drammen

3678 NOTODDEN
Tlf. 418 84 000

6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Fagforbundet
Porsgrunn

Ditt Apotek
Lofoten

3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 54 72 68

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 90 90

Mirawa
Restaurant

RPT
Production AS

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 91 00

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Elvebyen
Bygg AS

Matjordprodusenten A/S

Apotek 1
Bien Narvik

3023 DRAMMEN
Tlf. 924 96 899

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 09 97

Salong

Peppes Pizza AS

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

2953 BEITOSTØLEN
Tlf. 22 22 55 55

2020SKEDSMOKORSET
Tlf. 415 76 639

Murstad
Malermestrene
BMV AS
Entreprenør Service

1960 LØKEN
Tlf. 924 82 808

Apotek 1 Bømlo Årnes Sport AS Finn Løken AS

Evy Frantzen
3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

3186 HORTEN
Tlf. 33 08 30 80

3016 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 27 50

3550 GOL
Tlf. 932 02 200

Fiskebeck
Handverk AS

Advokat

Torget Vest
Apotek

9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Hallingdal
Renhold

Jon Reidar Aae Mjøndalshallen
3050 MJØNDALEN

Vik

Dal

Olav Kyrres g. 17, 7030 TRONDHEIM
Tlf. 72 82 98 00

Etto Bygg AS

Båt & Motor
Senteret AS

4360 VARHAUG
Tlf. 51 79 18 80

Coop
Vallersund SA

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

Mesterhus
SI Bygg AS

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 59 00

7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Tlf. 63 95 15 28

Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00
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Røros Aut.
Trafikkskole

5537 HAUGESUND
Tlf. 52 70 54 70

3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 50

50

7044 TRONDHEIM
Tlf. 73 91 76 70

Felleskjøpet
Haugesund

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

Ulefossvegen 40, 3730 SKIEN
Tlf. 452 66 633

Åskollen

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 02 95

9007 TROMSØ
Tlf. 77 69 88 50

Plantax AS

Tlf. 33 09 96 00

Hetland
Lundvoll
videregående skole Maskinstasjon AS

6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Energivegen 5
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 60

Flaskebekk

A: Langbakken 9, 1430 ÅS

En virksomhet i Stift. Signo
3240 ANDEBU - Tlf. 33 43 88 00
ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

2150 ÅRNES
Tlf. 63 91 18 14

W: http:/kisif.no

5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

En virksomhet i Stift. Signo
3240 ANDEBU - Tlf. 33 43 88 00

Malerfirma

Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM

Tlf. 56 33 62 40

Tomterv
41, 1408 KROKSTAD
YX
Valestrandsfossen
Tlf. 64 86 31 03

Tlf. 911 62 436
lasgund@online.no

Lasse Gundal

M: post@kisif.no

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Norsk Sykepleierforbund

Tele-Tur AS

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

T: 64 97 23 00

Lungemedisinsk avdeling

Malerfirma

1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 33 20 90

2067 JESSHEIM
Tlf. 63 92 61 00

ALGRØY ELEKTRO AS
A: Langbakken 9, 1430 ÅS

7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00
stfk.no

3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00

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

Faks 56 33 53 19
W: http:/kisif.no
Lampebutikk Sartor Senter - Tlf. 56 33 62 40

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 00

Teknimek AS

Coop Extra
Leknes

1431 ÅS
Tlf. 64 94 29 65

avd. Beitostølen

bandakgroup.com

8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Wilbergjordet

1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 60 50

Telemarksavisa AS
3724 SKIEN
Tlf. 35 58 55 00

2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50
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Politiet tok turen innom
formiddagstreffen
Deltakerne på Formiddagstreffen i Groruddalen Astma- og
Allergiforening fikk mange
gode råd fra politiet som tok
turen for å fortelle om forebyggende politiarbeid.
Formiddagstreffen møtes i
Grefsenveien 28 hver tredje
mandag i måneden. Foruten
faste innslag som bevertning
og lotteri inviteres deltakerne
også til underholdningsinnslag
eller foredrag som spenner
over mange områder.
En tyvetalls personer møtte
opp da Dag Eriksen ved forebyggende avdeling på Stovner
politistasjon holdt foredrag om
hvordan man selv kan sikre seg
mot tyveri og svindel. Eriksen
fortalte at det i Oslo i 2014 ble
registrert rundt 55.000 forbrytelser og nærmere 20.000 forseelser, altså mindre lovbrudd.
Politiet har kartlagt at det skjer
nærmere 30 lommetyverier
hver dag i hovedstaden. På enkelte områder har det vært en
nedgang. Antall ran gikk ned
fra rundt 900 til 500 saker fra
2013 til 2014. Antall tyverier
og innbrudd gikk ned fra rundt
50.000 til 40.000 saker.
Politiet har i 2014 også
registrert en stygg tendens i
byen hvor enkelte kriminelle
ser på blant annet eldre som

lette ofre og gjør svindel- og
tyveritriks mot dem. Målet er
gjerne å få tak i ofrenes vesker,
lommebøker og å komme seg
inn i deres boliger. Eriksen
forklarer at noen utgir seg for
å være teppeselgere, tiggere,
fra et tv-selskap eller annet.
Eriksen har laget et forebyggende konsept med navnet
«Føre var» som kan motarbeide den negative trenden og
heller styrke ofrenes situasjon. Han har holdt foredrag
for en del pensjonistgrupper
og liknende om konseptet de
siste to årene. Det ble mange
god råd om hvordan man
kan sikre egne eiendeler og
hvordan man kan forhindre
at «fordekte» selgere eller
TV-reparatører får adgang til
boligen.
Formiddagstreffen er åpen
for alle medlemmer i Astmaog Allergiforbundet. Ønsker du
i delta på treff med mye hyggelig sosialt samvær, kan du ta
kontakt med Bjørg
Simonsen, tlf: 98 84 08 74,
e-post: bjorg.simonsen@live.
no, eller Ivar Stubberud, tlf:
22 25 09 67, mobil 98 82 19 02.
Alle er hjertelig velkommen.

Gave til Geilomo

Nytt storlag er stiftet i sør
I NAAF Region Agder har lokalforeningene i Kristiansand,
Mandal og Lister nå slått seg
sammen i Vest-Agder storlag.
Medlemmene i de tidligere tre foreningene ønsket å
samle sine aktiviteter for å gi
alle i Vest-Agder fylke, uansett
bosted, de samme tilbudene
og mulighet til å ta del i det
samme fellesskapet.
Sammenslåingen ble en
realitet på et felles medlemsmøte 11. februar på Skjebstad
Grendehus i Mandal der

NORDRE VESTFOLD

Foreldreboligene på Geilomo
barnesykehus bærer preg av
å trenge en del oppgradering.
Det er behov for å bytte ut
endel av inventaret. Nordre
Vestfold AAF har derfor bevilget kroner 10.000 som har
gått til blant annet å kjøpe nye

kjeler til foreldrehyblene.
På bildet ser du Anne-Britt
Foss, daglig leder på Geilomo,
og Anita Kolseth Olsen leder
i Nordre Vestfold AAF. Anita
oppfordrer flere lokal- og
storlag til å bevilge midler til
oppgradering på Geilomo.
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Vest-Agder storlag. De tidligere lokalforeningene i Kristiansand,
Mandal og Lister har slått seg sammen i ett storlag. I det nye styret
sitter (foran f.v.) nestleder Kari Elise Log, Kristiansand, leder May Liss
Kallhovd, Mandal, kasserer Ann Lisbeth Guttormsen, Mandal, (bak f.v.)
vara og webansvarlig Geir H. Stølen, Kvinesdal og styremedlem Reidar
Klungland, Flekkefjord.

På Skype om inneklima

SARPSBORG

Deltakere på årets familiehelgen i regi av Region Østfold
fikk være med på en visuell
reise i inneklima da fagsjef i
NAAF, Kai Gustavsen tok for
seg inneklima på nett over
Skype. Målet var å gi deltakerne innblikk i de mange og
ulike nettsidene under

HORTEN

Fra paragraf til praktisk handling

GRORUDDALEN

På besøk. Politiet kom med mange gode råd til deltakerne på
Formiddagstreffen i Groruddalen.

styret for det nye Vest-Agder
storlag ble valgt.
Neste møte skal avholdes
23. april kl. 19.30 på Tjørsvågheimen i Flekkefjord, og etter
det blir det møte i Kristiansand. Det satses på å avholde
3 møter i løpet av året fordelt
over hele området. I tillegg
er det åpnet en ny Facebookside som lyder adressen
Vest-Agder storlag (astma- og
allergiforening). Det er bare å
klikke seg inn.

Nye senger på Geilomo

Styret i formiddagstreffen

Da det var behov for å bytte
senger til barna på Geilomo,
tok Horten Astma- og Allergiforening affære og hjalp til
å realisere denne drømmen.
Det er nå innkjøpt nye fine
og større senger samt ma-

drasser til alle barnas glede.
På bildet ser du mange
fornøyde barn i en av de nye
fine sengene. Dette er barn
som var på Geilomo på et
flott opphold i mars 2015.

VEST-AGDER

– Byggeiere som tar vare på
bygningsmassen tar også
vare på helsa til dem som arbeider i byggene og de som
bruker dem. Inneklima er
viktig for helse og trivsel. Et
dårlig inneklima kan bidra til
sykdom og plager hos mange
mennesker, derfor er temaet
i dag svært viktig, sa rådmann Nina Bordi Øvergaard
under åpningen av inneklimafagdagen i Postgården i
Sør-Varanger kommune.
Praktisk inneklima- og
HMS-kurs for ansatte i kommunen sto på dagsorden da

Kai Gustavsen fra Astma- og
Allergiforbundet og Pål
Stokkebryn fra KLP bød på
kunnskap om inneklima- og
HMS-arbeid. Det krever
ikke bare god kjennskap
til regelverk og paragrafer,
men også god kunnskap om
metoder og tilgang til gode
hjelpemidler.
Å få til et godt arbeidsmiljø og inneklima er avhengig av at flere samhandler
og samarbeider. Derfor var
ansatte fra alle avdelinger og
enheter i Postgården tilstede
under fagdagen, i tillegg til

www.naaf.no som omhandler
inneklima i bolig, skole, barnehage og institusjon.
Familiehelgen ble arrangert
31. januar til 1. februar på
Quality hotell i Sarpsborg, og
som foruten sosialt samvær,
også inkluderte fysisk aktivitet
og faglig påfyll.

SØR-VARANGER

Fagdag. Sør-Varanger kommune ønsker å ta inneklimaarbeid på alvor
og fikk god drahjelp fra NAAF og KLP under fagdagen i februar.

ansatte fra bygningsdrift og
renholdere.
En praktiske idédugnad
synliggjorde 31 praktiske

forslag til inneklima- og
HMS-forbedringer. Flere av
dem viste seg kostnadsfrie
å iverksette.
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Kari Berg til minne
Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Kari Bergs
død. Hun døde brått og uventet i sitt hjem i Bodø
19. februar 2015.
Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) ble en viktig
del av Kari Berg sitt liv. Hun hadde selv astma og engasjerte seg derfor lokalt i Bodø Astma- og Allergiforening
der hun var mangeårig leder. Hun ble videre leder av
fylkeslaget i Nordland, og i tiden 1990–1992 valgt inn i
forbundsstyret i NAAF, og satt som nestleder i forbundsstyret fra 1992–1996.
Kari Berg hadde sin yrkesbakgrunn fra Norges Bank.
Hun ble en viktig rådgiver både lokalt og sentralt.
I forvaltningen av forbundets midler var sikkerhet og
nøyaktighet hennes varemerke, noe som medvirket til å
skape en trygg og sterk organisasjon.
I 1997 mottok forbundet en stor arv fra avdøde eier
av fiskeindustribedriften Raud fabrikker, Morten Jenssen. Han hadde selv astma og gjennom sitt medlemskap
i Bodøforeningen så han betydningen av den praktiske
informasjon og kunnskap medlemmene der fikk om sin
sykdom.
Morten Jenssen hadde ingen livsarvinger og donerte
sin formue til NAAF gjennom en stiftelse: «Morten Jenssens stiftelse for astmalidende» Kari ble sentral i arbeidet
med å realisere verdiene av denne arven. Hun ivret for
og fikk gjennomført at avkastningen av arven skulle
nyttes til astmasyke i de tre nordligste fylkene. Kari ble
stiftelsens første leder, et verv hun hadde fra 1997–2009.

Slik svarer du:

Gjennom årenes løp har stiftelsen gitt betydelige beløp til
Valnesfjord Helsesportsenter i
Fauske, til informasjon, tilrettelegging og trening av personer
med astma. Stiftelsen har
bidratt med midler til Bodø
sentralsykehus, til forskning
av barneastma i Nordland. Skole-elever fra Nord-Norge
som på grunn av sin astma har måttet ta utdannelse ved
videregående skole på Gran Canaria, har fått stipend.
Stiftelsen har også støttet en rekke barnefamilier fra
Nord-Norge
Kari fikk mange venner i forbundet ikke bare fra sin
egen landsdel, men fra hele Norge. Kari var et meget
vennlig og hjelpsomt menneske med et elskelig vesen.
Et fint menneske har forlatt oss og vi lyser fred over
hennes gode minne.
Ernst Pettersen
Tidligere forbundsleder i NAAF
Bjørg Molander
Leder i Morten Jenssens stiftelse

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter:
 SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2205. Kr 3,- pr. melding.
 Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.

Svarfrist: 8. juni

MEL

Gunn Rauken,
regionssekretær Region Hedmark

Hjertelig takk for gavene!
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Minnegaver og andre gaver
Norges Astma- og Allergiforbund takker også for alle
minnegaver og gaver fra medlemmer og andre som
har tilgodesett vårt arbeid for at alle de som lever med
astma, allergi, kols og overfølsomhet skal få et best mulig
liv og for at færrest mulig skal utvikle sykdommene.

MOTVILJE

KÅT

FYR

Testamentariske gaver
I løpet av 2014 har NAAF mottatt testamentariske gaver
etter Lars Fossheim, kr. 280 320 og Oline Kleivstølen,
over 2 millioner kroner. Gaven fra Oline Kleivstølen er
øremerket Geilomo barnesykehus.

TEGN PATTEDYR

GRESK
BOKSTAV
SJELDEN

GRESK
BOKSTAV

TALL

Ringsaker storlag og Region Hedmark har mistet
en av sine tidligere tillitsvalgte, Elsa Grasbakken.
Hun gikk bort 4. januar 2015, 74 år gammel. Elsa
har vært aktivt med i styret lokalt i mange år og
regionalt. Sykdom tok etter hvert mye energi og
mye tid. Ringsaker storlag og Region Hedmark
kommer til å savne vårt tidligere styremedlem
gjennom mange år. Vi lyser fred over Elsa
Grasbakken sitt minne.
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Arne Heimdal
Tidligere generalsekretær i NAAF

Takk for gavene
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Elsa Grasbakken til minne
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Løsningen på kryssordet i AA nr 1 finner du på side 58.
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NAAFS LOKALKALENDER

KONTAKT DITT REGIONSKONTOR
▪ REGION AGDER

Telefon: 94 87 21 07
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: Amunddalsveien 303,
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/midt

▪ 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, 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

▪ REGION NORDLAND

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

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

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 35 .
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
E-post: osloogakerhus@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

▪ VALLE MARINA

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 legger de deg inn i mailinglisten sin.
Husk at du kan følge med på nyheter og det som skjer i din region på
Facebook, alle regionene og enkelte
lokalforeninger har egen side.
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Informasjon

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 NORD: TROMS/FINNMARK

Henvendelser fra medlemmer betjenes
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.

Janling på
Vollane! Turdager
for deg med kols eller
astma. Kontakt Mona
L. Marthinussen, tlf:
92 27 82 20.

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK

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

▪ REGION MIDT, NORD-TRØNDELAG
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Fritidsaktiviteter
▪ HEDMARK, RINGSAKER STORLAG:
Informasjonsstand om astma, allergi,
kols og eksem, uke 19, i forbindelse
med Glade maidager på Brumunddal.
Nærmere informasjon kommer.
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Det
blir arrangert klatrekveld en kveld i
løpet av våren. Påmelding til monica.
dalseth@naaf.no. For dato og mer
informasjon se www.naaf.no/klatrekvelder
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chi i
Ørsta/Volda: For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med Lisbeth
Svendsen Søvik. E-post soevikl@
hotmail.com eller tlf: 93 04 19 64.
For mer informasjon se www.naaf.
no/taichi
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Skigrupper i Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset. Tlf:
41 31 14 58. Skigrupper på Skodje/
Engesetdal: Jarle Ekroll. E-post: jarleekroll@gmail.com eller tlf: 97 72 56
78. For mer informasjon se www.naaf.
no/skigrupper
▪ MIDT, NORD-TRØNDELAG: Det blir
arrangert klatrekveld fredag 24. april
kl. 18.00–20.00. Påmelding til gina.
strom@naaf.no. For mer informasjon
se www.naaf.no/klatrekvelder
▪ MIDT, SØR-TRØNDELAG: Det blir
arrangert klatrekveld fredag 17. april
kl. 18.00–20.00. Påmelding til gina.
strom@naaf.no. For mer informasjon
se www.naaf.no/klatrekvelder
▪ NORD, HARSTAD: Gjennomfører faste
aktiviteter som klatring og bowling,
samt bading i Grottebadet. Følg med
på Facebook: www.facebook.com/
HarstadOgOmengStorlagAvNaaf
▪ NORD, ALTA: Sarves Alta Alpinsenter
– medlemmer får 25 prosent rabatt

på dagskort og 15 prosent rabatt for
sesongkort.
▪ NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer
kan benytte kort i Sandnesbakken
(gratis). Ta med gyldig medlemsbevis.
Mer info: Toril Synøve Millehaugen,
tlf: 40 87 94 17, e-post: naafsv@
hotmail.com

Medlemsmøter
▪ OSLO OG AKERSHUS, GRORUDDALEN:
Formiddagstreff 20. april kl. 12.00–
14.30 i Grefsenveien 28. Underholdning med visesanger Synnøve Wisting
– nytt program - «tro det eller ei».
Kontakt Bjørg Simonsen tlf: 22 64 35
05/98 84 08 74 eller e-post: bjorg.simonsen@live.no, eller Ivar Stubberud
tlf: 22 25 09 67/98 82 19 02.
▪ OSLO OG AKERSHUS, GRORUDDALEN:
Formiddagstreff 11. mai kl. 12.00–
14.30 i Grefsenveien 28. Underholdning, sjekk www.gaaf.no. Kontakt
Bjørg Simonsen tlf: 22 64 35 05/98 84
08 74 eller e-post: bjorg.simonsen@
live.no, eller Ivar Stubberud tlf: 22 25
09 67/98 82 19 02.
▪ ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN:
Formiddagstreff på Midtløkken. Se annonse i Tønsberg Blad.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Onsdagskafé på kafe Kafca på Hvaltorget. For
datoer kontakt Eldbjørg, tlf: 99 26
13 58 eller Janne, tlf: 98 40 78 96.
Likepersoner til stede.
▪ ØSTAFJELLS, TELEMARK: Seniortreff
i Blekebakkveien 1, Skien v/Turid
Odberg, tlf: 98 64 12 51.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
Første lørdag i måneden er det kafétreff kl. 12.00 på East Lake restaurant.
Likemann er til stede. Henv. Grete
Wang Vines tlf: 91 58 69 26.

▪ HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal AAF
ønsker berørte og pårørende til vår
gruppe velkommen til å besøke Brukerkontoret på Sykehuset, Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson er å treffe
den 16. april i fra klokka 17.00–19.00.
Her har du/dere mulighet til å få informasjon, brosjyrer og til å få snakke.
Vel møtt.
▪ OSLO OG AKERSHUS, GRORUDDALEN:
Infostand på Linderud senter 18. april
kl. 11.00–17.00. Grorud senter 11.
april og 25. april kl. 11.00–14.00.
Stovner Senter 28. mars kl.11.00–14.00
▪ ØSTAFJELLS: Etter årsmøtene i februar har lokallag og storlag fått følgende
ledere: Telemark storlag: nyvalgt leder
er Cathrine Bogen Heitmann, tlf:
95 94 61 48, Drammen og omegn:
nyvalgt leder er Wenche Stustad, tlf:
90 53 64 68, Ringerike og Jevnaker:
leder Lars Velsand, tlf: 90 79 89 99,
Hallingdal: leder Bente Hovdegard,
tlf: 93 00 66 66, Nordre Vestfold:
leder Anita Kolseth Olsen, tlf: 99 04
38 32, Horten og omegn: leder Siv
Engen, tlf: 41 62 55 03, Tønsberg og
omegn: Leder Britt Wennerød, tlf: 45
41 21 52, Sandefjord: leder Eldbjørg
Steensma, tlf: 33 47 29 29, Larvik og
omegn: leder Finn Halvorsen, tlf: 90
85 94 65.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
Foreldre/barnsamlinger for gruppen
0–5 år. For mer info, kontakt Cathrine
Finnebraaten tlf: 48 12 95 00.
▪ ØSTAFJELLS: Lungeavdelingen ved
Sykehuset i Vestfold utarbeider nytt
pasientforløp for pasienter med KOLS.
Dette vil komme på hjemmesiden til
S.i.V. i løpet av seks måneder. Har du
diagnosen KOLS, anbefaler vi at du
gjør deg kjent med dette. Fortell også
om det til fastlegen din, så sikrer du at
du får den behandlingen og oppfølgingen som KOLS forløpet anbefaler.
▪ ØSTAFJELLS, NORDRE VESTFOLD:
Familietur til Hadeland Glassverk 11.
april. Egen buss fra Kopstadkrysset.
Henv. Anita K. Olsen. Tlf. 99 04 38 32.
▪ ØSTAFJELLS, HORTEN OG OMEGN:
Familietur til Hadeland Glassverk 11.

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.
porsvannshøyden. Sommerløyper til:
Porsvannshøyden, Langporsvannshøyden, Caskil, Hambukt, Hambuktfjellet
og Handelsbuktfjellet. Lokalforeningen har laget skiløype på den gamle
golfbanen i Lakselv. Info kan fås hos
leder Renate Pettersen tlf: 90 85 42
66.
Kurs
▪ VEST, STORD: Stord astma og allergi
▪ MIDT, SØR-TRØNDELAG: Det blir
har startet trening for unge og vaksne.
arrangert matkurs med Matskolen
Er du i dårlig form og treng å komme
mandag 27. april kl. 17.00–21.00.
deg ut å trene, men har problem med
Påmelding til gina.strom@naaf.no
å komme i gang? Me har lette turar i
For mer informasjon se www.naaf.
skog og løyper, bassengtrening og me
no/midt
vil ha innføring i yoga. Synest du dette
▪ ØSTFOLD: Matkurs. Praktisk matkunne vera noko for deg, så ta kontakt
laging og teoretisk matallergikurs
med Laila Stensletten for meir inforvår/sommer 2015. Kurset passer for
masjon på tlf: 99 23 01 01 (prosjektet
voksne som kan lage mat selv, men
har selvsagt nytteverdi for alle i fami- er støttet av Extrastiftelsen)
lien dersom mor/far har lært noe nytt ▪ ØSTFOLD, FREDRIKSTAD: Janling på
Vollane. Turdager for deg med kols
og spennende! For informasjon ta
eller astma. Høsten 2015 arrangeres
kontakt med regionssekretær, Mona
tre aktivitetsdager. Vi samler inntil
L. Marthinussen, tlf: 922 78 220 eller
24 deltakere og går turer sammen på
på epost: monam@naaf.no
fine steder der vi også tar en lunsj.
region.ostfold@naaf.no. Prosjektet
Vi har med lungesykepleier og gir
finansieres av Ekstra Stiftelsen.
▪ ØSTAFJELLS: Neste familiesamling er tips for deg som ønsker å holde deg
i form, selv om du er litt tungpustet.
i Langesund 16.–18. oktober. Sett av
Vi møtes tre lørdager: 5. september i
helgen allerede nå. Kurs om astma,
Gamlebyen Fredrikstad, 12. septemallergi, eksem, kols og inneklima for
voksne. Klatring i klatrevegg og bading ber på Galleri F15 Moss, 20. oktober
på Borgarsyssel Museum Sarpsborg.
for barn og ungdom.
▪ ØSTAFJELLS: Kolskurs 5. og 7. mai på Ca. kl. 11.00–16.00 hver gang. Alt
er gratis, også lunsj og transport!
Ringerike sykehus, 10. og 11. juni på
For informasjon eller påmelding, ta
Hallingdal sjukestugu.
kontakt med regionssekretær, Mona
L. Marthinussen, tlf: 92 27 82 20, eller
Gåturer og trim
på e-post: monam@naaf.no, region.
▪ HEDMARK, ELVERUM: Ut å gå med
ostfold@naaf.no. Prosjektet finansieller uten staver. Ta kontakt med reeres av Ekstra Stiftelsen.
gionskontoret på telefon: 62 42 61 62 ▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
eller e-post: region.hedmark@naaf.no Det er inngått firmaavtale med Akrofor flere opplysninger.
polis treningssenter om trening for
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Mosjons- medlemmer. Må vise medlemskort fra
grupper. Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset. NAAF. Pris kr. 399,- pr.mnd.
Tlf: 41 31 14 58. Surnadal: Inger
▪ ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN:
Merethe Mogstad, e-post: ingermeTreningsgruppe for voksne med
rethem@gmail.com eller tlf: 95 84 83 lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf:
70. Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll,
33 32 36 70.
e-post: jarleekroll@gmail.com eller
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Treningstlf: 97 72 56 78. For mer informasjon
grupper for lungesyke på Hvidtgårse www.naaf.no/mosjonsgrupper.
den v/fysioterapeut Stig Eidhamar.
▪ NORD, PORSANGER: To vinteråpne
Torsdager kl. 10.00–11.00 og kl.
løyper: Porsvannshøyden og Lang11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00 –

april. Egen buss går fra Kopstadkrysset. Henv. Anita K. Olsen. Tlf. 99 04
38 32.
▪ VEST, SOGN OG SUNNFJORD: Medlemshelg den 17.-19. april. For mer
info: region.vest@naaf.no

13.00. Henvendelser til Stig, tlf: 97 08
03 91. Gratis hvis du har rekvisisjon
fra lege. Helseparken. Medlemmer av
SAAF får rabatt på trening.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Trening
etter musikk for de litt mer spreke
på Fysioklinikken i Gleditschgården
mandag og torsdag kl. 10.30–11.30.
Tlf: 92 23 53 56. Gratis hvis du har
rekvisisjon fra lege.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Barnas
Turlag: Vi tilbyr våre medlemmer
i barnegruppen å delta på turlagets turer. Tilbud for barn i alle
aldersgrupper. Mot kr. 100,- pr. år i
medlemskontingent, kan man delta
på arrangementene.

Reiser
▪ FINNMARK, TROMS OG NORDLAND:
Det er lyst ut mulighet å delta på reise
til Valle Marina 18.11.-02.12.15. Turen
vil bli støttet av Morten Jenssens stiftelse. Medlemmer vi har e-post adressen til har fått tilsendt informasjon
med søknadsskjema via E-post. Mer
informasjon på www.naaf.no/nord og
www.facebook.com/naafnord.
▪ REGION VEST: Sett av helgen 13–15
november 2015, da blir det medlemshelg på Stemnestaden leirsted, som
ligger like utenfor Haugesund. For
mer info: region.vest@naaf.no

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.
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Svømming
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Søndag
19. april kl: 12-14. Sted: Svømmehallen ved Røde Kors-huset i Langevåg.
Påmelding til monica.dalseth@naaf.
no. For dato og mer informasjon,
www.naaf.no/badedager
▪ NORD, ALTA: Medlemmer får 50
prosent rabatt på timer i Alta Helsebad. Medlemskort med kvittering må
fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen,
tlf: 91 72 66 28.
▪ NORD, BARDUFOSS: Familiesvømming i Polarbadet første søndag i hver
måned. Kontaktperson: Maja Utmo,
tlf.: 99 41 31 58, e-post: maja_k89@
hotmail.com eller Svein Myrlund, tlf.:
99 10 90 90, e-post: smyrl@online.no
▪ NORD, HAMMERFEST: Medlemmer
får 50 prosent rabatt på klippekort
som kan benyttes i Sanitetsbadet,
Isbjørnhallen og Breidablikkhallen.
Kortene kjøptes i Sanitetsbadet.
▪ NORD, KÅFJORD: Svømmetrening i
Birtavarre Røde Kors-bassenget, mandager fra kl. 17.00-18.00 (partallsuker). Kontakt Klemet Anders Sara, tif:
41 40 85 46, epost: klemet.anders.
sara@nrk.no.
▪ NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer
kan benytte kort i Barentsbadet (gratis), Mer info: Toril Synøve Millehaugen, tlf: 40 87 94 17, e-post: naafsv@
hotmail.com.
▪ NORD, TROMSØ: Familiebad ved St.
Elisabeth Hotell og Helsehus søndager
fra kl. 16-17.00. Voksenbad hver
første søndag i måneden fra kl. 170018.00. Egenandel kr 25, - pr person,
maks. kr 100 pr familie. Medlemmene
får rabatt ved å vise frem medlems-

kort med kvitteringsoblat. Andre
kan delta dersom ledige plasser, de
betaler satsene til St. Elisabeth Hotell
og Helsehus.
▪ OSLO OG AKERSHUS, ØVRE ROMERIKE: Svømming for barn/barnefamilier
(medlemmer) hver lørdag kl. 12.00–
14.00 (ikke i påsken) på Gjestad,
Dølivegen 3, Jessheim. Voksne kr. 40,
barn kr. 20. Trening i Råholt Bad/terapibassenget for personer med astma
og kols tirsdager kl. 11.00–12.00 og
torsdager kl. 09.00–10.00. Vi har
ledige plasser. Er du interessert, så ta
kontakt med Solveig på tlf: 41 69 14
90 for informasjon og påmelding.
▪ VEST, BERGEN: Medlemmer som kan
vise frem medlemskort med kvittering
for 2015, kan bade gratis og ta med
en ekstra person pr. medlemskort i
følgende svømmehaller: Askøyhallen, Stemmemyren, Åstveithallen, og
Slåtthaughallen. Navn og medlemsnummer blir notert på en liste som
ligger der. Se åpningstider på www.
bergen.kommune.no
▪ VEST, EGERSUND: Bading/trening.
Slettebø varmtvannsbasseng, onsdag
kl. 17.00 – 18.00. Gratis for medlemmer. Nye badende, både voksne og
barn, er hjertelig velkomne. Kontakt
region.vest@naaf.no for mer info.
▪ VEST, SANDNES: Bading/trening.
Varatun helsebasseng fredag kl. 19.30
– 20.30. Gratis for medlemmer. Nye
badende, både voksne og barn, er
hjertelig velkomne. Kontakt region.
vest@naaf.no for mer info.
▪ VEST, VOSS: Familiebading for
medlemmer på Hagahaugen 10.04.15
frå kl 17.00 – 18.00. Kveldsmat på
Nabobeino frå kl 18.00 – 20.00

RINGSAKER

Vinteraktivitet på Hunderfossen
NAAF Ringsaker storlag har fått midler i fra Extrastiftelsen
til prosjektet: Vinteraktivitetsdag på Hunderfossen.
Den 28. februar til 1. mars var 29 deltakere på Hunderfossen, 12 barn og 17 voksne. Deltakerne startet i vinterparken, med ulike aktiviteter og et besøk i is katedralen.
Aktivitetsdagen avsluttet med fyrverkeri klokka 20.00.
Deretter reiser deltakerne til hotellet, der det var felles
middag. Avreise søndag etter felles frokost. Takker alle
deltagere for en vellykket helg.
Styret i Ringsaker storlag

▪ ØSTFOLD: Du kan bade på Østfoldbadet i badets åpningstider. Du
viser medlemskort i resepsjonen.
For informasjon ta kontakt med,
Leni Isaksen, tlf: 95 96 26 14 eller på
epost: naafindre@gmail.com.
▪ ØSTAFJELLS: Bading på Quality Resort Skjærgården, Langesund for alle
NAAF-medlemmer i Norge. 3,5 time
for barn, 3–15 år kr. 80. Voksne kr
100. Ta med medlemskort. Det holder
at én i familien er medlem, så blir det
rabatt for alle.
▪ ØSTAFJELLS, LARVIK: Svømming i
varmtvannsbassenget på Kysthospitalet i Stavern hver onsdag kl. 19.-20.
Medlemmer betaler halv pris. Gratis

for barn. Følger skolens ferier. Tlf:
leder Finn Halvorsen 33 18 42 08.
▪ ØSTAFJELLS; SANDEFJORD: Gratis
bading for medlemmer over 16 år
i varmtvannsbasseng og anledning
til bruk av vanlig basseng i Svømmehallen i Bugården hver tirsdag kl.
14.45–16.00. Påmelding, tlf: 33 47
29 29.
▪ ØSTAFJELLS DRAMMEN OG OMEGN:
Trening i basseng for medlemmer i
Drammensbadet på tirsdag, onsdag
og fredag i samarbeid med Drammen
og omegn revmatikerforening. Ta
kontakt med Kjell O Halvorsen tlf: 92
25 59 28 for informasjon.

Invitasjon til likepersonskurs
Norges Astma- og Allergiforbund inviterer til sommersamling og likepersonskurs
for tillitsvalgte og ansatte
på Scandic Gardermoen
12.–14. juni 2015. Likepersonskurset er laget etter nye
regler for likepersonsarbeid.
Orientering om siste nytt

i NAAF-arbeidet. NAAFs
deltakelse på Friluftslivets
år 2015. Presentasjon av
NAAF-godkjente produkter.
Kommunevalget 2015. Egenandel kr 2000,-. Begrenset
antall plasser. Sett av helgen
allerede nå. Påmelding i
april/mai.

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA1
Her finner du de
riktige ordene fra
kryssordet i forrige
AstmaAllergi.
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Vinner av kryssord i AA6 2014: Inger-Lise Koren, Manstad.
Vi gratulerer!
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DE MEST
ALLERGITRYGGE
PØLSENE
:
v
a
s
Levere

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

ENESTE MALINGSSERIE

ANBEFALT AV NAAF
– trygg fra første strøk

SENS er i dag den eneste malingsserien anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. Med SENS kan du trygt male rommet uten å tenke på
malingslukt eller skadelig avdamping. Du er trygg fra første strøk.
I SENS-serien får du høykvalitetsprodukter til slett vegg og panel,
samt takmaling og grunning.
Sens er utviklet i samarbeid med:

