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TØYVASK
I ÅRET

“Som mor har jeg
valgt å beskytte min
familie fra produkter
med unødvendige
tilsetningstoffer”
Helene Sandslett,
mor til 2, Stavanger

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.
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.
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LEDER

Mye å lære
Selv om det går mot vår og sommer, tar denne utgaven av
AstmaAllergi opp et viktig tema som angår høstens skolestart.
Nye anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i skolene skal
da lanseres, og Astma- og Allergiforbundet har deltatt
i arbeidet sammen med en gruppe legespesialister oppnevnt
av Helsedirektoratet.
Mange vil kanskje stusse over at NAAF stiller seg bak anbefalingen om at skolene ikke bør innføre et generelt nøtteforbud,
men vi er overbevist om at garantier om «nøttefritt» kan bli en
sovepute og bidra mer til å skape falsk trygghet enn til å hjelpe
den enkelte elev til å mestre sin allergi. Nøtteallergi kan være
svært alvorlig, men hvem kan garantere at det på en stor skole,
eller andre arenaer der det er naturlig at barn og unge deltar,
ikke vil finnes nøttespor i andres matpakker? Vi har stor tro på
at de nye anbefalingene vil bli et viktig og nyttig læringsverktøy
for mange, ikke minst når det gjelder å få skolene til å sikre
gode rutiner for hvordan ansatte skal håndtere en alvorlig
allergisk reaksjon.
Å ha små barn med allergier kan være en utfordring for
mange foreldre og pårørende. Det kan gjelde nattevåk på
grunn av eksemplager, eller bekymringer når barna skal delta i
bursdag sammen med andre. Hvordan skal vi sagt fra slik at det
blir forstått og tas på alvor? I Drammen har en mor dannet sin
egen ressursgruppe for foreldre og barn med astma, allergi og
eksem. Her møtes de jevnlig på nærmeste grendehus like utenfor Drammen, for å snakke sammen. Det er mye god medisin
i det å kunne lære av andres ofte dyrekjøpte erfaringer. Likepersonarbeid har en viktig utfyllende rolle i helsetjenesten og
er i mange tilfeller en ubrukt og undervurdert ressurs.
AstmaAllergi får mange henvendelser fra studenter som også
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ønsker å dele sine erfaringer, eller rettere sagt oppgaver, med
oss. Mange skriver prosjekt- og bacheloroppgaver om tema
som berører astma, allergi og eksem – på høyt nivå og med
resultater som fortjener bred oppmerksomhet. To verneingeniørstudenter har skrevet en prosjektoppgave som sier mye
om hvordan man best kan ivareta det fysiske arbeidsmiljøet
i kontorlandskap, og psykologistudent Tarjei Hotvedt har i sin
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henger sammen. Han forklarer hvordan en sinnstilstand kan
påvirke immunologiske sykdommer som eksem, og mener
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og ikke minst møtes i helsevesenet. Her har vi mye å lære!
Til slutt: Forhåpentligvis har mange pollenallergikere benyttet
påsken til å hente krefter, i hvert fall de som har vært høyt til
fjells eller i sydligere strøk, for nå er det bare å stålsette seg.
NAAFs pollenkalender forteller at sesongverstingen bjørk snart
er i anmarsj. Heldigvis finnes det gode medisiner og råd for
hvordan pollenhverdagen kan bli litt lettere. Stadig nye metoder for allergivaksinering er også under utvikling og
lover godt for fremtidig behandling av pollenallergi.
Det må være lov å ønske en god vår!
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NØTTEALLERGI

Anbefaler ikke nøtte
Selv om det finnes barn med allergi mot nøtter eller peanøtter, bør man ikke
innføre et generelt forbud mot nøtter eller andre matvarer i skoler og barnehager,
er konklusjonen til et utvalg fagpersoner oppnevnt av Helsedirektoratet.
Tekst: Bjørnhild Fjeld/Nina Brun Foto: Marianne Bjerke/Tore Fjeld/Colourbox

Det å innføre totalt nøttefrie
skoler eller barnehager er i de
fleste tilfeller en overreaksjon,
mener kommuneoverlege
Harald Torske i Klæbu, som
har sittet i Helsedirektoratets
«nøtteutvalg». Dette utvalget
har utarbeidet anbefalinger
for hvordan skoler og barnehager kan håndtere nøtteallergi.

Ønsker ikke forbud. Harald
Torske, kommunelege i SørTrøndelag mener totalforbud
mot nøtter i skolene er feil vei
å gå. Det bidrar til økt frykt og
skaper falsk trygghet.

Mestring er viktigst. Anna
Bistrup, helsefaglig rådgiver i
NAAF understreker at matallergi skal tas på alvor i skolen, men
er enig i at et generelt forbud
ikke gir barna et godt grunnlag
for å lære og mestre sin allergi.

6

Falsk trygghet. – Mange
tenker nok at det enkleste
rett og slett er å innføre totalt
nøtteforbud for alle elever.
Men det vil for det første bare
gi en falsk trygghet, da det er
svært vanskelig å ha kontroll
med innholdet i alle matpakker på en skole. Det kan være
at det er nøtter i brødet, for
eksempel, uten at barnet
nødvendigvis er klar over det,
sier Torske.
Han mener også at det er
et unødvendig strengt tiltak å
innføre nøtteforbud på hele
skolen, selv om det finnes én
eller flere elever med nøtteallergi. Et generelt forbud kan
heller bidra til å skape frykt
enn å gi trygghet til de som
har nøtteallergi.
– Et viktig poeng er at de
barna som har nøtteallergi,
må lære seg å håndtere allergien. Selv om det innføres
nøtteforbud på skolen, er ikke
resten av samfunnet nøttefritt. For eksempel på kino,
idrettsarrangementer,
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i bursdagsselskaper eller
andre steder barnet ferdes, vil
det være nøtter til stede, sier
Torske.
Svært få hyperallergiske.
Torske viser også til at det
er svært få individer som er
så allergiske at de ikke tåler
at det er nøttestøv i samme
rom. For de aller fleste som er
allergiske mot ulike typer nøtter, utløses allergien først når
de spiser matvaren selv.
På Sachsska barn- og
ungdomssjukhuset i Stockholm har man de siste årene
gjennomført over 80 provokasjoner med peanøttstøv i
luften. Kun to individer har
reagert med lette allergiske
reaksjoner, men det har ikke
vært nødvendig med legebehandling i noen av tilfellene.
Med andre ord er det svært få
personer som er så hyperallergiske mot nøtter at det kreves et totalt nøttefritt miljø.
Krever legeerklæring. Dersom et barn har så alvorlig allergi mot ulike typer nøtter at
det kreves tiltak som berører
skolen eller barnehagen, skal
det foreligge en legeerklæring, basert på en spesialistutredning. Foreldre kan
ikke kreve at skolens ledelse
innfører nøtteforbud, uten at
det er dokumentert at dette
er nødvendig for å forhindre
alvorlige allergiske reaksjoner.

– I noen tilfeller kan det være
nødvendig at det er nøttefritt i
en skoleklasse, eller i en avdeling i barnehagen. Men å innføre generelt nøtteforbud på
hele skolen eller barnehagen er
ikke nødvendig, og derfor ikke
noe vi anbefaler, sier Torske.
Frykter for livet. Helsefaglig
rådgiver og sykepleier Anna
Bistrup i Norges Astma- og
Allergiforbund er også svært
kritisk til å innføre nøtteforbud
på skoler.
– Det er ingen studier som
beviser at nøttefrie skoler er
tryggere for barn med nøtteallergi, sier hun.
Bistrup påpeker at det å leve
med en matallergi er svært
hemmende for den enkelte, og
ved å innføre forbud på skolene
vil barna bli enda reddere.
– Det finnes blant annet en
irsk studie som viser at barn
med matallergi har dårlig livskvalitet og konstant går rundt
med en reell frykt for å dø, sier
hun.
Faktabaserte tiltak. I stedet
for at skolene velger den etter
hennes mening lettvinte løsningen med å forby alle elever å ha
med nøtter i matpakken, mener
hun skolene må ta sitt ansvar og
sette seg inn i hva nøtteallergi
faktisk går ut på. Det gjør de
ikke ved å innføre forbud.
– Hvis det skal settes inn
tiltak, må dette være basert

NØTTEALLERGI

frie skoler
Nye anbefalinger. Det kan
være vanskelig å ha kontroll
med innholdet i alle matpakker
på en skole. Skoler og barnehager vil snart få råd om hvordan nøtteallergi bør håndteres.

på fakta, og ikke følelser. Det
er et stort problem at mange
barn er feildiagnostisert med
matallergi. Mange har tatt en
blodprøve og fått påvist allergi,
uten at de har reelle symptomer. Skal det innføres tiltak
på en skole eller barnehage,
må det foreligge en spesialisterklæring som beskriver allergien til det aktuelle barnet.
Foreldreansvar. NAAFs
helsefaglige rådgiver sier at
det uansett nøtteforbud eller
ikke, ligger et stort ansvar på
foreldrene til å lære barna sine
å håndtere allergien.
– Foreldrene må informere

lærere og andre foreldre om
at barnet har allergi. Det allergiske barnet må også lære
seg å spørre etter om matvarer
inneholder nøtter, og at de ikke
skal spise annen mat enn sin
egen, mener hun.
Anna Bistrup understreker
at NAAF jobber for å ivareta
allergikernes interesser, men at
dette ikke kan gjøres gjennom
å legge strenge restriksjoner på
en stor gruppe mennesker.
– Det er ingen grunn til å
innføre nøtteforbud på en hel
skole med 500 elever selv om
én elev har nøtteallergi. Nøtter
er en god kilde til ernæring, det
er ingen grunn til at barn som

ikke er allergiske, skal holde
seg unna denne matvaren.
Bistrup kjenner til at skoler
også har innført forbud mot
melk, egg og fisk, det synes
hun også er å iverksette
tiltak på fullstendig sviktende
grunnlag.

uten å vite at de er allergiske
mot det, sier hun.
Hun understreker at matallergi kan være svært alvorlig
og til og med livstruende for
de det gjelder. Men det er
svært få individer som er så
hyperallergiske.
– Dersom skolen har en
Tar allergi på alvor. – Dersom eller flere elever med ekstrem
det er barn som har så alvorlig matallergi, er det viktig at det
allergi mot nøtter eller andre
er gode førstehjelpsrutiner på
matvarer at det er nødvendig plass. Hvis det er påvist at det
med spesielle tiltak, skal selv- er nødvendig med adrenalinfølgelig disse barna ivaretas.
penn, skal denne alltid følge
For eksempel i barnehager
med eleven. Det er ingen vits i
kan det være hensiktsmessig å at det ligger en adrenalinpenn
ikke servere nøtter, siden små innelåst på helsesøsters konbarn kan putte ting i munnen
tor, illustrerer Bistrup. n
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2016
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NØTTEALLERGI

Håndtering av nøtteallergi
i skoler og barnehager

Nyttig verktøy. Marianne
Bjerke, seniorrådgiver i Helsedirektoratet tror den nye «nøtteanbefalingen» vil bli et nyttig
verktøy for ansatte i skoler og
barnehager.

Etter Allergifrisk-konferansen
i 2015, en fagkonferanse arrangert i samarbeid mellom
Helsedirektoratet og Oslo
universitetssykehus, ble det
oppnevnt et utvalg som har
utarbeidet utkast til nye
anbefalinger for håndtering
av alvorlig nøtteallergi i skoler
og barnehager. Utvalget
har bestått av fagspesialister innen allergologi, samt
representanter fra Astma- og
Allergiforbundet.
Hensikten med anbefalingene er å gi helsetjenesten,
skoler, barnehager og foresatte konkrete råd for hvordan alvorlige nøtteallergier
kan og bør håndteres. Skoler
og barnehager har hittil ikke
hatt klare retningslinjer eller
anbefalinger å forholde seg
til, derfor har det oppstått
svært ulik praksis.
Økt kunnskap og trygghet.
I anbefalingen legges det vekt
på å gi skolene og barnehager
kunnskap om hva nøtteallergi
er og hva ansatte skal gjøre
dersom en elev får en akutt
allergisk reaksjon.
– Det bør være like naturlig
å trene på å håndtere alvorlige allergiske reaksjoner, som
på hjerte- og lungeredning,
forklarer seniorrådgiver
Marianne Bjerke i Helsedirektoratet som har ledet
arbeidet med den nye nøtteveilederen.
Ansatte bør derfor kjenne
til hvordan en adrenalinpenn
brukes, og ikke minst kjenne
til hvor adrenalinpennen
befinner seg. Elever med
alvorlig allergi skal alltid ha

8
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med seg to adrenalinpenner
som er tilgjengelig til enhver
tid. Et godt samarbeid med
foreldrene vil derfor være helt
avgjørende
I anbefalingen legger man
også vekt på å forklare viktigheten av at barn med nøtteallergi gjennomgår en grundig
medisinsk utredning og hva
denne utredningen bør bestå
i. Svært mange pasienter med
nøtteallergi er mangelfullt utredet, noe som ofte gir opphav
til ubegrunnet frykt, og skaper
usikkerhet om håndtering av
barn med nøtteallergi.
– Gjennom å gi skoler og

barnehager størst mulig kunnskap om nøtteallergi hos barn,
ønsker vi å gi ansatte et bedre
grunnlag for å innføre de
riktige tiltakene, og ikke minst
bidra til økt mestring for barn
med alvorlig allergier, understreker Marianne Bjerke. Hun
forteller at anbefalingen nå er
til vurdering hos Utdanningsdirektoratet før den vil bli
lansert som en del av de nye
nasjonale faglige retningslinjer
for helsestasjoner og skolehelsetjenesten.
Arbeidet forventes ferdigstilt før skolestart høsten
2016. n

FAKTA ALLERGI MOT ULIKE TYPER NØTTER
l Nøtteallergi er en av de vanligste matvare-

l

l

l

l

allergiene, og er en type allergi som ofte varer
livet ut.
Om lag 1,5 prosent av barn og unge har
peanøttallergi. Mange tester positivt på peanøttprotein ved blodprøve uten å ha opplevd symptomer ved inntak av peanøtt.
De vanligste reaksjonene ved inntak av nøtter
er kløe og hevelse i munn og svelg. Eksemutbrudd, elveblest, magesmerter og oppkast er
også symptomer som kan oppstå. I enkelte
tilfeller kan livstruende reaksjoner inntreffe
(allergisk sjokk).
Nøtter, mandler og peanøtter har ingen allergifremkallende stoffer (allergener) til felles. Det
betyr at den som er allergisk overfor en av
delene ikke nødvendigvis er allergisk overfor
de andre.
De som har pollenallergi kan også få kryssreaksjoner mot nøtter  i pollensesongen.

Prøv Nycopro
Laktase,
hvis du ikke
tåler laktose
NYHET
FÅS PÅ
APOTEK

O16033

Nycopro Laktase er et kosttilskudd for deg som har problemer
med nedbrytningen av laktose fra melk og meieriprodukter.
Ta 1 tablett sammen med alle måltider, som inneholder laktose.
Kan brukes fra 3 års alder og kan svelges hele eller knuses og
blandes i maten. Kjøp Nycopro Laktase på apotek.
Tlf. 800 800 30 · infonorge@takeda.com • www.nycomed.no
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2016
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ORGANISASJONSNYTT

NAAF søker likepersoner
til ny telefontjeneste
Vil du være med å utvikle og bemanne en egen kontakttelefontjeneste? Astma- og
Allergiforbundet trenger frivillige over hele landet i alle aldre.
Hva er en likeperson? En
likeperson er en person som
selv har erfart hva det vil
si å være syk eller som er
pårørende til en med sykdom.
Det er en person som har bearbeidet sine egne erfaringer
med sykdom, slik at man er i
stand til å være til stede for
andre i samme situasjon. Et
medmenneske som har tid til
å lytte og bidra med kunnskap
om løsninger som finnes.
Gjennom å opprette en
egen telefontjeneste, ønsker
NAAF at flest mulig skal ha
mulighet til enkelt å komme
i kontakt med en likeperson.

NAAF skal utvikle en ny telefonkontakttjeneste og trenger
frivillige som kan bemanne
telefonen, og også noen frivillige som ønsker å være med
å utvikle tjenesten. Vi trenger
både deg som allerede er
likeperson, og deg som ikke
har vært likeperson tidligere.
Du kan bo hvor som helst i
landet.
Alle som blir med i prosjektet vil få delta på likepersonkurs. Det kreves ingen
forhåndskunnskaper, du vil få
vite alt du trenger på kurset.
De som blir med i prosjektgruppen som skal utvikle
tjenesten, vil også få være
med å planlegge hvordan en
slik kontakttjeneste kan og
bør gjennomføres.
Ønsker frivillige i alle aldre.
I dag betjener NAAF en
rådgivningstjeneste for alle
som har spørsmål om astma,
eksem, allergi, kols og annen
overfølsomhet. Denne rådgivningstjenesten er først og
fremst av faglig karakter, og
NAAFs helsefaglige rådgiver
opplever ofte behovet for å
kunne henvise videre til en
likepersontjeneste. Mange
trenger noen å dele sine erfaringer med.
Aktive likepersoner som
gjennomgår opplæring, vil få
10

Likepersoner. NAAF søker frivillige i alle aldre til å bemanne og bygge
opp en ny kontakttelefontjeneste.

en viktig utfyllende rolle overfor alle de vi i dag betjener.
Det vil i enda større grad føre
til at vi kan sørge for at de
som har sykdommene lever
best mulig.
Den nye telefontjenesten
vil ha behov for frivillige i alle
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aldre. En ung person med
diagnosen astma eller matallergi vil sannsynligvis møte
på andre utfordringer enn en
eldre person. Det er derfor
viktig at kontakttelefonen
bemannes med likepersoner i
forskjellige aldersgrupper.

Hvordan melder du deg?
Hvis du ønsker å bidra, enten
ved å betjene telefonen
eller også være med å utvikle
denne nye telefontjenesten,
kan du melde din interesse
til prosjektleder Dace Kalëja
i NAAF, epost: dace.kaleja@
naaf.no, tlf: 23 35 35 16.
Prosjektet er støttet av
Extrastiftelsen.
PS: Husk at i tillegg til at det
er en fin opplevelse å kunne
hjelpe andre som er i samme
situasjon, ser frivillig arbeid
som likepersonarbeid også
fint ut på CV-en. n

NY BARNEBOK

Pollus – en liten pollenplage

Pollus – Den lille pollenplagen, kan bestilles fra Fortellerforlagets
nettside, www.fortellerforlaget.no, pris kr. 175, eller kjøpes i bokhandel,
pris kr. 199.

Pollus er et lite pollenkorn som en vårdag
våkner ytterst på ei grein til skogens mektigste
hengebjørk. Et mildt vindpust får den pjuskete
pollengutten til å åpne øynene.
Tekst: Nina Brun

Slik begynner den lille barnefortellingen om Pollus og
hans venn Astmatikus. Etter at
Pollus har våknet opp av vinterdvalen, får han vite at hans
oppgave her i livet er å finne
seg en jenteblomst slik at han
kan bli til et nytt bjørketre.
Da må han ut og fly først.
På sin vei ut verden opplever
han mange rare ting og finner
først veien til lille Pias øyne og
luftveier. Det går ikke så bra.
Både Pia og Pollus begynner
å gråte, Pia fordi det klør og
Pollus fordi han synes det er
skummelt og lengter hjem.
Det meste ordner seg likevel til
slutt, etter at Pia har vært hos
legen og fått lindrende medisiner og gode råd for hvordan
hun kan dempe allergiplagene sine, mens Pollus og
vennene flyr videre på nye mer
eller mindre halsbrekkende
eventyr mot sitt endelige mål.
Boken er basert på teater-

forestillingen om Pollus
Allergikus fra 2013. Vi får litt
sympati for de to pollenfyrene, samtidig som vi får
vite mer om hvorfor de skaper
så mange problemer for tusenvis av mennesker, voksne
som barn.
Boken som ble utgitt 11.
mars i år er ment som en
hjelpende hånd til alle som
vil lære barn om hvordan en
kan leve lettere med astma og
allergi. Samtidig er eventyret
om de to pollenkornene i
seg selv trolig en morsom og
spennende fortelling for de
minste barna, fra tre år og
oppover. Teksten er skrevet av
Karin Moe Hennie og boken
morsomt illustrert av Martin
M. Hvattum. Norges Astmaog Allergiforbund har skrevet
et lite etterord i boken, om de
vanligste allergifremkallende
pollentypene i Norge. n
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ATOPISK EKSEM

Ny veileder skal gi lik behandling
Behandlingen av atopisk eksem kan i dag variere fra praksis til praksis. Mange ser
derfor behovet for å få på plass nye, helhetlige retningslinjer som blant annet kan
bidra til at færre går rundt med plagsom, underbehandlet eksem.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox/Marianne Bjerke

– Når det gjelder atopisk
eksem, er underbehandling
et langt større problem enn
overbehandling, sier Roald
Bolle, som er spesialist i pediatri og overlege ved barneavdelingen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).
Frykt for kortison. Han sier
at en stor andel av foreldre
og pasienter har det han kaller «kortisonfobi», eller mer
konkret en frykt for å bruke
for mye kortison i eksembehandlingen.
– Det er riktig at man ikke
skal overdrive bruken av kortison, men i realiteten ser vi at
det heller brukes for lite, enn
for mye kortison. Dette gjør at
mange får mye større plager
av eksemet enn de kunne hatt
ved riktig behandling, sier
Bolle.
Sammen med kollega
Teresa Løvold Berents fra
Oslo universitetssykehus, har
han derfor tatt til orde for å
utarbeide en ny, landsomfattende veileder for behandling
av atopisk eksem.
– Jeg vil ikke si at eksembehandlingen som skjer rundt
omkring i landet nødvendigvis er dårlig. Men det finnes
veldig mye forskjellig informasjon der ute, både i form av
brosjyrer og ulike nettsider. Vi
ønsker at informasjonen skal
samles på ett sted, og være
ajourført og oppdatert mot ny
forskning, forklarer Bolle.
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Eksemskolen på nett. Den
nye informasjonsplattformen
skal ligge på den allerede
eksisterende nettsiden Eksemskolen på nett – Eksemskolen.no. Dette nettstedet er
utviklet gjennom et samarbeid mellom Barneavdelingen,
Hudavdelingen, Nasjonalt
senter for e-helseforskning og
Lærings- og mestringssenteret ved UNN, samt brukerrepresentanter.
Bolle sier at Eksemskolen
er rettet både mot foreldre/
pasienter, og de som jobber i
helsevesenet. Informasjonen
gis både i form av tekst, bilder
og video.
– Noen fastleger har veldig
god kunnskap om behandling
av eksem, mens andre ikke
har vært borti det så mye.
Derfor mener vi det er nyttig
både for foreldre og leger at
det finnes en nettside der de
selv kan oppsøke kvalitets-

ASTMA ALLERGI 2 2016 n WWW.NAAF.NO

sikret informasjon, og på den
måten komme nærmere en
optimal behandling av eksemet,
sier han.
Store plager. Selv om eksem
ikke regnes som en alvorlig
sykdom i medisinsk forstand, er
det å ha alvorlig eksem svært
plagsomt for både barn og
foreldre.
– Noen bruker flere timer om
dagen på å smøre barnet med
fuktighetskremer og salver. Det
kan være nattevåk på grunn av
kløe og smerter, sykedager med
store samfunnsøkonomiske
kostnader, sier Roald Bolle.
Han mener mange kunne
vært langt bedre med riktig
behandling av sitt eksem, og
det er det han håper den nye
veilederen vil bidra til.
– Det er tall som viser at 1520 prosent av alle barn har eksem, og i noen deler av landet
er forekomsten enda høyere.

Ønsker enhetlig behandling.
Overlege og allergolog Roald
Bolle ved Universitetssykehuset
i Nord-Norge mener det bør på
plass en landsomfattende veileder
for eksembehandling.

I Sør-Varanger kommune ble
det gjort en undersøkelse som
viste at 25 prosent av skolebarna hadde eksem, forteller
Bolle, for å understreke at
atopisk eksem er en diagnose
som omfatter svært mange
mennesker.

ATOPISK EKSEM

fra nord til sør
Overdriver allergifaktoren.
I tillegg til underbehandling,
mener Bolle at mange overdriver betydning av allergi i sammenheng med eksem.
– Mange tror at eksem er
en allergisk sykdom og prøver å eliminere en eller flere
matvarer. For de fleste med
atopisk eksem spiller ikke allergi noen rolle. Likevel er det
galt å konkludere med at allergi
aldri betyr noe for oppblussing
av eksem. Derfor bør de med
alvorlig eksem få anledning til
en helhetlig undersøkelse der
også muligheten for allergi tas
opp, dels for å kunne utelukke
faktorer som kan forverre eller
holde eksemet ved like, dels
for å hindre unødvendige og
potensielt skadelige kosteliminasjoner. Det er mange ting
som kan påvirke huden, som
mekanisk slitasje av tøy, stoffer
mot huden, og så videre.
For de med atopisk eksem
er det derfor viktig at huden
behandles slik at plagene blir
minst mulig.
– Den første behandlingen
av atopisk eksem skal alltid
være fuktighetskrem. Men
dersom dette ikke gir effekt,

Tar vekk nattesøvnen. Kløende
eksem kan gjøre at det er vanskelig å
få sove. Mange kunne hatt en lettere
hverdag med riktig behandling.

må man begynne å behandle
med kortisonsalve. Det er
ingen vits i å fortsette med en
behandling som ikke virker,
påpeker han.
Påvirker yrkesvalg. Det sies
ofte at barn vokser av seg
eksem når de kommer opp i

en viss alder, men Bolle sier at
dette ikke er helt korrekt. Har
du først eksemhud, vil denne
fortsette å være det, men det
er ikke sikkert du har noen
symptomer.
Imidlertid kan eksem blusse
opp ved kontakt med ulike
stoffer, og Bolle råder de som

har hatt eksem til å vurdere
dette under valg av yrke. For
eksempel å jobbe som frisør
eller i yrker med kontakt
med næringsmidler kan være
problematisk. n

Flere burde fått behandlingsreiser
Overlege og allergolog Roald Bolle mener
langt flere av de som har eksem burde ha fått
tilbud om behandlingsreiser i varmere strøk.
I dag gis dette tilbudet kun til små grupper av
barn og ungdom under 18 år.
– Mange psoriasis-pasienter har hatt god
nytte av behandlingsopphold i Syden. Dette

tilbudet burde også gått til voksne med eksem, for det er mange som sliter med store
plager gjennom hele livet. Når vi vet hvor
god effekt mange vil ha av sol og sjøvann,
synes jeg det er rart at ikke flere får dette
tilbudet, sier Bolle.

Blir friskere i solen. Bading i saltvann, som her i Dødehavet,
kan gjøre eksem og andre hudplager langt bedre.
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Aluminiums
lås

Lyddempende
underlag

Høytrykks AquaResist
laminat

BerryAlloc høytrykkslaminatgulv har et laminat som er tykkere og mer slitesterkt enn andre laminatgulv.
Vår aluminiumslås er markedets sterkeste lås og den sikrer et perfekt leggeresultat. Derfor gir vi markedets beste produktgaranti.
I utviklingen av våre gulv legger vi stor vekt på gulvets utseende i kombinasjonen av design og styrke og miljø.
Med et gulv fra BerryAlloc vil du kunne beholde det vakre inntrykket av et nytt gulv lenge. Vår gulv er anbefalt av NAAF.

14
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POLLENALLERGI

Vær forberedt!
Pollensesongen er allerede i full gang mange steder i landet. Her er noen
tips til hva du kan gjøre for å komme deg best mulig gjennom denne litt
vanskelige tiden.
Av Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Start medisineringen i tide
Ikke vent til symptomene kommer – allergimedisineringen skal
tas regelmessig og forebyggende også på dager da du har få
eller ingen symptomer.
Det finnes en rekke medisiner mot pollenallergi: Nesespray,
øyedråper, allergitabletter (antihistaminer) og inhalasjonsmedisiner. Det er også mulig å bli vaksinert mot pollen, det er en
behandling som går over tre til fem år. Allergivaksinasjon er
en behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig allergi og
benytte når man ikke har nytte av vanlige medisiner mot allergi.

Kan du ta ut ferie?

Følg pollenvarslingen
Følg med på pollenvarslingen –
www.pollenvarslingen.no eller
last ned pollen-appen til din
smarttelefon. Her kan du finne
ut hvor stor pollenspredningen
er der du bor. Pollenvarslingen
drives av Norges Astma- og
Allergiforbund.

Unngå kortisonsprøyte
Mange pollenallergikere blir anbefalt av sin lege å ta kortisonsprøyte for å redusere pollenplagene. Dette anbefales ikke
av NAAFs legeråd. Kortisonsprøyter inneholder et steroidhormon som kan ha uheldige effekter på binyrene dine. Sprøyten
kan også gjøre at vevet rundt sprøytestikket gradvis svekkes.
Er du så plaget av pollenallergi at du trenger kortison, bør
dette tas som tabletter og ikke som sprøyte. I slike tilfeller bør
det også vurderes allergivaksinasjon.

Pollenfritt. På en strand i Syden kan du vanligvis være fri for
pollenplager.

I høyfjellet eller langt ute ved kysten er det gjerne mindre
pollenspredning. Og mange steder i Syden som på Kanariøyene er det lite spredning. Dersom du har mulighet til
å reise bort når spredningen er verst, kan det være et
godt alternativ som gir økt livskvalitet. Finn ut når det er
pollensesong der du ønsker å reise. Du finner en oversikt
over pollenvarslinger i flere land og verdensdeler under
www.naaf.no/pollenogferie.

Pollenmaske
Er du veldig plaget av pollenallergi og ikke kan unngå å være
utendørs i pollensesongen, kan
du med fordel bruke en pollenmaske. Denne masken har et
partikkelfilter som stopper alt
pollen før det når luftveiene.
Filteret fungerer også mot støv.
Pollenmasken kan bestilles
i NAAFs nettbutikk,
nettbutikk.naaf.no.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2016

15

POLLENALLERGI

For studenter

Utvidet eksamenstid. Har du pollenallergi, kan du få en
time ekstra.

Dessverre kommer eksamen midt i den verste pollensesongen for mange. Dette kan være særlig plagsomt dersom du er allergisk mot bjørkepollen. Det er ikke vanlig å
få utsatt eksamen på grunn av allergi, men du kan søke
om utvidet eksamenstid på skriftlige eksamener. Dersom
du leverer legeerklæring fra spesialist kan du få innvilget
én time ekstra til å gjennomføre eksamen.
På videregående skole kan du levere én legeerklæring
før eksamenene starter. På universitet og høyskoler må
du normalt søke for hvert fag du skal opp i, og legeerklæringen kan ikke være eldre enn to dager når du søker.
Husk derfor å avtale legetime før eksamen dersom du
skal opp til eksamen.
På NAAFs nettsider www.naaf.no kan du søke opp en
brevmal for søknad om utvidet eksamenstid.

Si det som det er til legen!
Når du snakker med legen din, er det viktig at du forklarer tydelig og direkte hvordan pollenallergien din utarter seg. Vær ærlig. Har du det elendig og er sliten, oppgitt, tett, trøtt, klør og er
snørrete, si fra til legen om dette! Skriv gjerne opp en huskeliste
for hva du skal si når du kommer inn til legen.
Det finnes en rekke ulike medisiner som kan prøves ut i behandlingen av pollenallergi, men da er det viktig at
legen din faktisk vet hvilke symptomer du plages med. Alle
pasienter skal behandles individuelt for å finne frem til den
behandlingsformen og de medikamentene som gir best effekt
for den enkelte.
Det finnes effektiv behandling for pollenallergi, og det har
ingen hensikt å godta plagsomme symptomer og redusert
livskvalitet.
Husk at det er symptomene som ofte gjør deg trøtt slik at
du får nedsatt allmenntilstand, og ikke medisinene mot pollenallergien.
Mange som har pollenallergi har også astma. Det er viktig
å behandle pollenallergi for å unngå utvikling av astma og for
eksempel bihulebetennelse.

Husk godt renhold
Vær ærlig. Er du dårlig i pollensesongen, bør legen få vite om det.

FAKTA POLLENALLERGI
l Pollenallergi kalles også høysnue eller allergisk

l

Hold rent. Pollen og støv kan gi allergiske reaksjoner, så ta en ekstra
runde med støvsugeren.

Pollenkorn fester seg både på kroppen, på klærne og på overflater inne i huset. Har du vært utendørs, kan det være lurt
å ta en dusj og skifte klær. Dette gjelder også hund og andre
kjæledyr som går ut og inn.
Skift putevar ofte og unngå å tørke klær eller lufte sengetøy
utendørs når det er mye pollenspredning. Det kan også være
nødvendig med ekstra renhold av både gulv, bord, hyller og
skap – pollenkornene er tunge og samler seg i støvet.
16
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rhinitt. Dette er en av de vanligste allergisykdommene om våren og sommeren.
Den allergiske reaksjonen skyldes at kroppens
immunsystem reagerer på stoff (proteiner)
som i seg selv er harmløse.
I Norge er det mest vanlig å være allergisk mot
pollen fra bjørk, or og hassel, salix (selje, pil og
vier), samt gress og burot. Du kan være
allergisk mot bare én eller flere pollentyper.
Symptomer på pollenallergi er at nesen renner
og klør, nysing og tetthet, rennende øyne som
blir røde og hovner opp og at man blir generelt
trøtt og ukonsentrert.
Cirka 20 prosent, eller 1 million nordmenn,
har pollenallergi.

For en enklere
hverdag...
ASKO W68843W vaskemaskin har to nye spesielt
utviklede allergiprogram, en forbedret skyllemulighet og et unikt program for å rengjøre vasketrommelen og såpeskuffen. I allergiprogrammene aktiveres varmeelementet hvert 5. minutt for å sikre
jevn temperatur og effektivt ta bort alle uønskede
bakterier. Såperester blir fjernet med 5 skyllinger
og dette kan økes til 7 skyllinger ved tilvalg.
Vaskemaskinen er Norges eneste, som er anbefalt
av Astma- og Allergiforbundet (NAAF).
ASKO.ORG

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2016
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GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Lysere tider
Vårjevndøgn er passert. Dagene er betraktelig lengre,
og vinteren er i ferd med å slippe taket. Vi nyter lyset
og gleder oss til vår og sommer, selv om disse årstidene
også bringer med seg spesielle utfordringer for NAAFs
medlemmer. Utfordringer? Ja, jeg tenker selvsagt på
pollen som for lengst har hatt sin sesongstart.
NAAF og Helsedirektoratet har i fellesskap hjelp å
tilby. Hjelpen = pollenvarslingstjenesten.
Følg pollenvarselet, følg medisineringen som legen din
har forskrevet og følg de praktiske rådene som NAAF gir, og
livet med pollenallergi vil bli atskillig bedre!
Pollenvarselet er NAAF og Helsedirektoratets
felleseie. NAAF og NAAFs pollenforskere leverer
varselet. Helsedirektoratet dekker kostnadene i sin helhet
med øremerkede midler over statsbudsjettet.
For pollenvarselet er en nasjonal varslingstjeneste av
viktig helsemessig betydning for Norges befolkning.
Det har Stortinget og regjeringen Solberg erkjent siden
sommeren 2014.
2016 er tredje året med statlig fullfinansiering av
pollenvarslingen. Finansiering over statsbudsjettet
innebærer en viktig anerkjennelse av NAAFs arbeid.
Vi leverer overalt der vi skal levere, og vi leverer prima
vare – ikke bare når det gjelder pollenvarslingen, men i alle
sammenhenger. Vær stolt over å være NAAF-medlem!
Vi når våre mål i fellesskap mellom medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte over hele NAAF-Norge. Det blomstrer
i NAAF! Denne blomstringen skaper imidlertid ingen

helsemessige utfordringer. Den skaper det motsatte –
nemlig bedre helse, glede, samhold og vennskap!
Bedre helse, glede, samhold og vennskap opplever
vi i rikt monn på Valle Marina! Der er man langt unna
plagsomme pollenkorn når disse herjer som verst hjemme.
Har du ikke lagt ferieplanene dine for i år? Jeg anbefaler
solfylte, helsebringende uker på Valle Marina til særdeles
gunstige medlemspriser. Det er fremdeles ledige plasser
der i sommermånedene.
Men vær rask med å bestille! Det fylles fort opp, og det
er jo hyggelig å få plass akkurat når man ønsker det. NAAF
og Valle Marina senker prisene betraktelig i en periode
der de store turoperatørene øker dem tilsvarende.
Jeg ønsker dere alle gode våruker uten pollenplager
og kanskje med en fersk bestilling av pollenfrie uker på
Valle Marina! Og husk: når pollenallergien slår til for fullt
hjemme, er Valle Marina fristedet!

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær

Gratis advokatvurdering i yrkessykdomssaker
Astma- og Allergiforbundet minner om at alle
medlemmer får gratis advokatkonsultasjon i yrkessykdomssaker hos våre samarbeidende advokater.
Advokatene har lang erfaring med både trygdesaker
og forsikringssaker. Dersom du har yrkessykdom
– eller lurer på om du har dette – kan du få snakke
med en advokat som vil gi deg viktig informasjon
om dine juridiske rettigheter, blant annet til særytelser fra Nav/Helfo og erstatning fra forsikringsselskapet.
Medlemstilbudet er et «lavterskel»-tilbud, hvor
det skal være lett å ta kontakt og få hjelp.
Har du spørsmål eller lyst til å snakke med en
advokat, kontakt NAAF på rådgivningstelefonen,
23 35 35 35. som da vil henvise saken videre til advokatene.
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AKTUELT

Meld fra om bivirkninger av kosmetikk
Opplever du bivirkninger som utslett og irritasjon etter bruk av kosmetiske
produkter, kan du melde fra til bivirkningsregisteret og dermed bidra til tryggere
produkter i framtiden.
Produkter som kan meldes
inn til bivirkningsregisteret er
kosmetikk, hårfarge, hudpleieprodukter, tannkrem
og andre kosmetiske eller
kroppspleieprodukter. Du kan
melde fra selv eller ved å henvende deg til helsepersonell
eller apotek.
Rapportere via Altinn.
Du kan melde inn bivirkninger
ved å bruke meldeskjemaet
som du finner ved å logge
deg inn på Altinn. Selv om du
logger deg inn ved å bruke
fødsels- og personnummer,
vil denne informasjonen bli
fjernet før meldingen din legges inn i bivirkningsregisteret.
Meldingen kan på den måten
ikke spores tilbake til den som

sendte inn meldingen.
Du kan sende inn en
bivirkningsmelding både på
vegne av deg selv eller andre
personer.
Dersom bivirkningene er
kraftige og/eller langvarige,
bør du kontakte lege.
Rapportere via helsepersonell. Henvend deg til
apotek, lege, tannlege eller
helsesøster, slik at de kan fylle
ut meldeskjemaet. Helsepersonell har plikt til å ta
imot bivirkningsmeldinger og
rapportere videre til Folkehelseinstituttet.
Bivirkningsregisteret er et
samarbeid mellom Folkehelseinstitutt og Mattilsynet.
Folkehelseinstituttet mottar

Utslett og irritasjon. Alle som opplever bivirkninger etter bruk av
hudpleieprodukter, bør melde fra om dette. Foto. Colourbox

meldinger til bivirkningsregisteret fra helsepersonell, mens
Mattilsynet mottar meldinger

direkte fra forbrukeren og fra
kosmetikkbransjen. n

Canoderm på blå resept fra 1. april
Canoderm 5 % krem kan fra
1. april forskrives på blå resept til pasienter med diagnosen moderat til alvorlig
eksem.
Kremen brukes til fuktighetsbevarende behandling av
tørr hud av ulike årsaker og
til forebygging av tilbakefall
av atopisk eksem. Kremen
er godkjent som legemiddel, men har tidligere vært
reseptfri.
Statens Legemiddelverk har
nå vedtatt at refusjonsberettiget bruk vil være «forebygging av tilbakefall av moderat
til alvorlig atopisk eksem».
Vedtaket gjelder Canoderm
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5 % krem (karbamid) i pakning
på 500 gram.
Både spesialister og
allmennleger kan forskrive
legemiddelet.
– Norges Astma- og Allergiforbundet er selvfølgelig
svært glade for vedtaket.
Mange vil nå få redusert sine
utgifter til behandling av
eksem. Vi vet jo at atopisk eksem er en økonomisk og personlig belastning for mange,
så dette er et skritt i riktig retning for å lette hverdagen for
alle de som sliter med atopisk
eksem, sier helsefaglig rådgiver Anna Bistrup i NAAF. n
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Fri for gluten, laktose
og melkeprotein

NY SMAK
AV FRIHET
Spør etter nyheten i Coop Obs, Extra og Mega,
samt i utvalgte Meny, Kiwi, Spar og Joker butikker.
Finnes i den glutenfrie fryseren.

Glut

enf

Nyhe ri
t!

RUNDSTYKKER med CHIA
Usøtede fiberrundstykker med chiafrø.
Myke på innsiden og sprø på utsiden.
også
Prøv nye
t
r
vå
ød
otbr
Gulr yper
n
med

fria.se
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Friske og ferske tider
Fisk og sjømat blir ofte sett på som sommermat.
Men nå når sjøen er på det kaldeste er fisken er
på sitt friskeste. Prøv en av disse fiskerettene!
Tekst og foto: Morten Øverbye

DAMPET TORSK MED SØTPOTETPURÉ
800 g torsk
2 søtpoteter
100 g smør (evt melkefri
margarin)
2 dl melk (laktosefri eller
soyamelk går utmerket)
150 g bacon

22

l Begynn med søtpotetene: Skrell og kutt i skiver. Kokes møre i lettsaltet vann før

vannet helles av.

l Mos potetene og tilsett smør og melk. Smak til med salt og pepper.
l Finhakk bacon og stek det i stekepannen på middels varme. Om du lar den stå lenge

nok blir den sprø og velsmakende.

l Rens fisken og damp bitene i en kjele med litt vann i 5-7 minutter. De er ferdige når

den flaker seg lett.

l Serveres gjerne med noen ekstra grønnsaker ved siden av, for eksempel erter eller brokkoli.
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NAAF-KOKKEN

SVIDD SALMA MED WASABIMAJONES OG TERIYAKI
800 g salmalaks
100 g majones
wasabi
1 dl soyasaus (gjerne glutenfri)
3 ss vann
2 ss brunt sukker
2 ts eddik, gjerne hvitvinseddik
1 cm ingefær, finhakket
1 ss smør (evt melkefri margarin)
olje
salt og pepper
fersk koriander

BEGYNN MED SAUSENE
Wasabimajones
l Pisk sammen majones og wasabi. Sistnevnte får du kjøpt i
små begre eller tuber. Den er sterk, så smak deg frem til
ønsket mengde. Ha i litt pepper. Dersom du ikke spiser
majones kan denne erstattes med rømme eller en
rømmeerstatning.

FISKESUPPE
500 g valgfri fisk
2 l fiskekraft
1 dl fløte (evt erstatningsprodukt)
2 gulrøtter
200 g sellerirot
¼ purreløk
gressløk
salt og pepper
3-4 ss mel
l Rens og del fisken i passelige biter.
l Vask og skrell grønnsakene. Del de i små staver og purren

i tynne skiver.

l Kok opp fiskesuppen. Ta ut en desiliter av kraften og rist

dette sammen med melet til en jevning. Hell dette tilbake
i kjelen og pisk det sammen.
l Ha i fløten og la det koke i 5-6 minutter.
l Senk temperaturen og ha i fiskebitene. La det trekke i et
par minutter før du har i grønnsakene. La det trekke i
enda 2-3 minutter. Smak til med salt og pepper.

Teriyakisaus

l Bland sammen finhakket hvitløk og ingefær og ha det i en

kjele.

l Ha i resten av ingrediensene og la det koke til sausen

begynner å tykne.

l Sil og avkjøl.

Svidd salma
l Varm en jernpanne med litt olje til den blir rykende varm.
Legg i smør og fisk og la den steke seg i et halvt minutt.
l Trekk pannen til side og snu fiskestykkene. Et lite minutt
senere er fisken ferdig.
Serveres gjerne med ris og store mengder koriander.

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.
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NY PRØVEORDNING

Nå kan du få inhalasjons
Over halvparten av astma- og kolspasientene bruker inhalasjonslegemidlene feil.
Derfor er det nå innført en ny prøveordning
der alle som bruker inhalasjonsmedisiner
kan få en standardisert veiledning om riktig
bruk av inhalasjonsmedisin fra en farmasøyt
på apoteket.
Tekst: Kristin Rosmo Foto: Kristin Rosmo og Tore Fjeld

Helse- og omsorgsdepartementet varslet i Legemiddelmeldingen i fjor vår at de
ønsket å utrede muligheten
for å innføre standardiserte
veiledningstjenester i apotek.
Politikerne har i første omgang innført en prøveordning
med et lavterskeltilbud om
inhalasjonsveiledning, rettet
mot astma- og kolspasienter.
Bakgrunnen er at over halvparten av astma- og kolspasienter bruker inhalasjonslegemidlene sine feil, noe som kan
føre til dårlig sykdomskontroll.

de ulike inhalasjonsmedisinene
skal tas. Timebestilling er ikke
nødvendig, og det hele tar mindre enn ti minutter. Tjenesten
er offentlig finansiert, og det er
ingen egenandel.

Sykdomskontroll. – Målet
med inhalasjonsveiledningen
er å sikre at astma- og kolspasienter får god sykdomskontroll
gjennom riktig bruk av medisinen, sier farmasøyt ved Vitusapotek Storo i Oslo, Shirley
Baulhassani.
Vi møtte Nikolai Gransjøen
(29) på apoteket på Storo for å
Praktisk veiledning. Det nye prøve den nye apotektjenesten.
lavterskeltilbudet om inhalaHan har hatt astma siden han
sjonsveiledning på apotek er
var liten, og bruker Seretide
en tjeneste for alle som bruker diskus 50/250 morgen og kveld
inhalasjonsmedisiner ved
som vedlikeholdsbehandling.
astma eller kols. Dette gjelder I tillegg har han alltid med seg
rundt 400 000 mennesker i
Bricanyl turbuhaler til bruk ved
Norge. Man kan selv etterforverring eller anfall.
spørre tjenesten, eller man
– Den har jeg heldigvis svært
kan få tilbud om den gjennom sjelden bruk for, forteller
lege eller apotek.
Nikolai Gransjøen
Veiledningen gis av en
Han får ros fra farmasøyten
farmasøyt, som tilbyr å vise
for å være nøye med å ta den
riktig teknikk, observere og
forebyggende medisinen hver
eventuelt korrigere teknikken. dag, og ikke bare når han føler
Veiledningen omfatter også
seg dårlig. Shirley Baulhassani
informasjon om rengjøring av opplever at mange ikke kjenner
inhalatoren, når det er tomt,
til forskjellen mellom forebygoppbevaring og munnskylling. gende medisin og anfallsmeI tillegg inneholder veilednindisin.
gen en oppsummering av når
– Det har jeg heldigvis fått
24
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med meg, og er sikker på at
det bidrar til at jeg så å si aldri
trenger å bruke anfallsmedisinen, sier Nikolai.
Gransjøen er en fysisk aktiv
mann, og ønsker å ha god
kontroll over astmaen sin. Han
konkurrerer i styrkeløft, og
bruker mye tid på friluftsliv.
Han har få plager med ast-

maen, men kan merke forverring hvis han oppholder seg i
nærheten av dyr eller ved høy
luftforurensning.
– Da forsøker jeg å unngå det
jeg ikke tåler fremfor å bruke
mer anfallsmedisin.
Nyttige justeringer. Opplæring
i bruk av inhalasjonsmedisinene

NY PRØVEORDNING

veiledning på apoteket
Inhalatorens
munnstykke
bør rengjøres
en gang i uken.

Repetisjon. Nikolai Gransjøen har hatt astma
siden han var liten og er vant med å bruke inhalator, men er usikker på om han gjør alt riktig.
Her får han korrigeringer fra farmasøyt Shirley
Baulhassani ved Storo apotek.

er det i stor grad hans mor
som har stått for. Hun har selv
astma. Som barn fikk han også
opplæring hos barnelege, og
han lærte mye under opphold
på Voksentoppen og behandlingssenter i Spania.
– Det har nok vært mest
fokus på å huske å ta vedlikeholdsmedisinen. Jeg vet

egentlig ikke om jeg bruker
inhalatoren helt riktig, sier han.
Farmasøyt Baulhassani
oppfordrer Gransjøen til å vise
hvordan han gjør det, og umiddelbart ser hun at han holder
over noen ventiler på turbuhaleren. Hun foreslår et annet grep.
Han bør dessuten holde pusten
noen flere sekunder etter inha-

lasjonen enn han i praksis gjør.
Baulhassani forklarer at det
er viktig fordi virkestoffet skal
kunne nå helt ned i lungene.
– Jeg mistenkte nok at jeg
burde holde pusten lenger.
I en travel hverdag er det lett
å ikke ta seg tid til de nødvendige ti sekundene før jeg
puster ut igjen.

Prøveordning. NAAF mener all
pasientopplæring ideelt sett bør
foregå hos behandlende lege.
– Nå håper vi at inhalasjonsveiledning i apotek vil vise seg som
et nyttig supplement, sier Bo
Gleditsch, assisterende
generalsekretær.

Viktig å skylle munnen.
Storo-farmasøyten presiserer videre at Gransjøen bør
skylle munnen etter hver
inhalasjon med vedlikeholdsmedisin.
– Det har jeg hørt før,
men jeg er ikke noe flink til
å praktisere det. Jeg går rett
på tannpussen istedenfor.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2016

25

NY PRØVEORDNING

Er dette noe for deg?

Mye feilbruk. Undersøkelser viser at over halvparten av astma- og
kolspasienter bruker inhalasjonslegemidlene sine feil, noe som kan
føre til dårlig sykdomskontroll.

Jeg skjønner nok ikke helt
hvorfor skyllingen er så viktig.
Baulhassani forklarer at
eventuelle medisinrester kan
føre til sopp i munnhulen.
– Det har jeg faktisk opplevd, og det kan jo kanskje
bety at ikke alle medisinrestene blir fjernet ved kun å pusse
tennene.
Farmasøyten nevner at
mange blir tørre i munnen og
opplever heshet av medisinbruken, noe Gransjøen kjenner seg igjen i.
– Men jeg har ikke tenkt på
at det kan skyldes inhalasjonsmedisinen.
Veien mellom munntørrhet
og skader på tennene er kort,
og Gransjøen får Baulhassanis
råd både om hva som kan
bøte på munntørrheten og
hesheten.

Rengjør inhalatoren. Så kommer et spørsmål om hvordan
han rengjør inhalatoren.
– Svaret på det er nokså
enkelt - det pleier jeg ikke å
gjøre.
Han rådes til å tørke av
inhalatorens munnstykke med
en tørr klut eller mykt papir
en gang i uken. Før Gransjøen
forlater apoteket, sveiper
også samtalen innom tema
som holdbarhet og hvordan
man skal vite når inhalatoren
er helt tom.
– Dette var veldig nyttig, og
jeg fikk både ny informasjon
og en god repetisjon, oppsummerer Nikolai Gransjøen.
Supplement til legen. Både
Legeforeningen og Astma- og
Allergiforbundet håper den
nye ordningen med standardisert inhalasjonsveiled-

Svarer du JA på ett eller flere av spørsmålene under, kan
du ha nytte av en inhalasjonsveiledning.
l Har du nylig startet å bruke inhalator?
l Er du usikker på om du har rett teknikk?
l Er det lenge siden du har fått sjekket teknikken?
l Opplever du at medisinen ikke har så god effekt?
l Er du usikker på når inhalatoren er tom hvordan den 		
rengjøres og oppbevares?
Kilde: Inhalasjonsveiledning.no
ning i apotek kan bli et godt
supplement til opplæring på
legekontor.
– For bare 10–15 år siden
var alvorlige astmaanfall dagligdags på norske legevakter
og akuttmottak. Det er det
ikke lenger fordi medisinene
har blitt mer effektive og
enklere å ta. Vi vet likevel at
noen pasienter trenger å få
gjentatt informasjonen og at
de trenger praktisk veiledning
i bruk av medisinene for å
bruke dem riktig. Vi i Legeforeningen er positive til at disse
pasientene får en standardisert veiledning fra farmasøyt
ved oppstart av behandlingen.
I stortingsmeldingen om
primærhelsetjenesten står det
at det skal bli flere ansatte på
legekontorene. Jeg mener at
den økte kapasiteten blant

annet må brukes til veiledning
og opplæring, blant annet i
bruk av inhalasjonsmedisiner,
sier leder i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien.
Astma-og Allergiforbundet
mener at all opplæring og
veiledning i en ideell verden
skulle foregått hos behandlende lege.
– Men vi er pragmatiske.
Og slik dette har utviklet
seg, synes vi farmasøytisk
veiledning kan være et godt
supplement. Prosessen frem
til nå har kanskje vært litt rask,
og det er viktig at man tar seg
bedre tid når man etter hvert
skal gjøre opp status. Det er
viktig med en åpen og god
evaluering av prøveordningen
etter noe tid, sier assisterende
generalsekretær i NAAF, Bo
Gleditsch. n

FAKTA INHALASJONSVEILEDNING
l Inhalasjonsveiledning til pasienter med astma

l
l
l
l

og kols i apotek er utviklet av Apotekforeningen, og godkjent av Helsedirektoratet og
Stortinget.
5 millioner kroner til tjenesten er bevilget over
statsbudsjettet
Apotekene får refundert 80 kroner per
veiledning
Tjenesten er gratis for pasientene
Tjenesten er en prøveordning i alle landets
apotek, tilgjengelig fra 1. mars 2016. Ordningen
skal evalueres
Kilde: Statens Legemiddelverk
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Aktiv. Nikolai Gransjøen er nøye med å ta den forebyggende medisinen
hver dag, og ikke bare når han føler seg dårlig, og er sikker på at det
bidrar til at han har god kontroll på astmaen sin. Han er en fysisk aktiv
og konkurrerer i styrkeløft, og bruker mye tid på friluftsliv.

Nå får du tilskudd til ettermontering av
balansert ventilasjon!
Enova gir opptil 20.000 kr i
tilskudd til ettermontering av
balansert ventilasjon. Besøk
www.flexit.no eller www.enova.no
for mer informasjon.

Ren og frisk luft for
et sunt inneklima
Flexit sentralstøvsuger
Flexit sentralstøvsuger er en rimelig
engangsinvestering med en langvarig
helsegevinst. Alt støv suges opp, og det

Stillegående
Enkel i bruk

skadelige finstøvet blåses ut av huset.

Flexit balansert ventilasjon
Med Flexit balansert ventilasjon i boligen
din sikrer du et godt inneklima, for trivsel
og velvære i alle rom, gjennom hele året.
Dette er spesielt viktig for alle som sliter
med astma, allergi eller overfølsomhet.
I tillegg sparer du energi ved at opptil
85% av varmen i inneluften gjenvinnes.

w w w. f l e x i t . n o
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LEGEMIDLER

Inhalasjonsmedisin inn på byttelisten
Legemiddelverket har besluttet at Flutide og Seretide inhalasjonssprayer og
tilsvarende kopiprodukter fra Cipla skal tas opp på byttelisten fra 15. februar 2016.
Legemidlene brukes til vedlikeholdsbehandling av astma.
Tekst: Nina Brun Foto: Colourbox

Dette er første gang Legemiddelverket setter inhalasjonsmedisin på byttelisten. Når et
legemiddel tas opp på byttelisten, betyr dette at apoteket
kan tilby et annet likeverdig,
men rimeligere legemiddel
enn det legen har angitt i
resepten. En forutsetning for
et slikt bytte er at det kan
dokumenteres at legemidlene
er medisinsk likeverdige og
egnet for bytte. Hensikten
er å spare statens utgifter til
legemidler.
Legemiddelverket har
konkludert med at Flutikason Cipla inhalasjonsspray
125 mikrogram/dose og
250 mikrogram/dose er
medisinsk likeverdige med
Flutide inhalasjonsspray, og
at Salmeterol/fluticasone
Cipla inhalasjonsspray 25 og
125 mikrogram/dose samt
25 og 250 mikrogram/dose
er likeverdig med Seretide
inhalasjonsspray.
Skeptiske. Da Legemiddelverket i 2014 foreslo at astmaog kolsmedisinen Airflusal
Forspiro og Seretide Diskus
skulle settes opp på apotekenes byttelister, ble forslaget
trukket tilbake etter at det
møtte massiv motstand blant
lungeleger og allmennpraktiserende leger. Også Astmaog Allergiforbundet uttrykte i
sitt høringssvar den gang stor
skepsis til å sette inhalasjonsmedisiner opp på byttelisten,
blant annet fordi studier
viser at over halvparten av de
som benytter inhalasjonsmedisiner ikke bruker medisi28

Billigere medisin. For første gang er to inhalasjonsmedisiner satt opp
på apotekenes bytteliste. NAAF mener det fortsatt må være opp til lege
og pasient å velge den inhalatoren som passer best for den enkelte.

nene riktig, noe som fører til
dårligere astmakontroll og
redusert livskvalitet. NAAF
fryktet økt feilbruk dersom
en astmapasient risikerer å
måtte gå over til en ny type
inhalator fordi den er satt
opp på byttelisten.
Steinar Madsen, medisinsk
fagdirektør i Legemiddelverket sier til Dagens Medisin at
når Flutide og Seretide inhalasjonssprayer og tilsvarende
Cipla inhalasjonssprayer nå
er satt opp på byttelisten, så
er dette snakk om to nærmest identiske inhalatorer
og at det derfor neppe vil
skape noen problemer for
pasientene. Han sier også at
det etter at saken ble sendt
til høring sommeren 2015,
ikke har kommet innspill som
tilsier at Legemiddelverket
skal endre sin anbefaling om
å sette de to legemidlene opp
på byttelisten.
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Ikke identiske. Legenettverket Lunger i Praksis har i sitt
høringssvar fra august 2015
uttrykt stor bekymring over
forslaget om å sette de to
aktuelle lungemedisinene på
byttelisten og viser blant annet til studier fra England som
har vist at bytte av inhalator
på apotek fører til dårligere
sykdomskontroll, med mindre
dette gjøres som del av en
strukturert konsultasjon hos
legen.
At to preparater er medisinsk likeverdige betyr for
øvrig ikke at de ser like ut
eller oppfattes som samme
preparat av pasientene.
– Preparatene som nå er
satt opp på byttelisten har
både forskjellige farger, tekst
og ser forskjellige ut. De er
heller ikke like når det gjelder
doseindikator og doserteller.
I tillegg er det tydelig forskjell
i «skyen» som inhalatoren

gir. Dersom man skal oppfatte dem som likeverdige,
må hastighet, temperatur og
partikkelstørrelse på «skyen»
være lik. Det har vi ikke sett
noen dokumentasjon på, sier
Anders Østrem, fastlege og
leder av Lunger i Praksis.
Astma- og Allergiforbundet
ser vedtaket om bytte av de
to inhalasjonsmedisinene som
et ledd i at apotekene nå har
fått en egen takst for veiledning i bruk av lungemedisin.
En ordning som skal evalueres, men som forhåpentligvis
vil vise seg som et egnet supplement til den opplæringen
som gis hos legen.
Legen må avgjøre. – Astmaog Allergiforbundet mener
det er viktig at man tar i bruk
legemiddelpolitiske styringsverktøy for at medisiner skal
bli billigere i bruk. Men det
må fortsatt være behandlende lege som skal avgjøre om
pasienten skal bytte inhalasjonsmedisin, ikke apotekene,
understreker generalsekretær
Anne Elisabeth Eriksrud i
NAAF.
Som pasientorganisasjon
har NAAF i mange år arbeidet
for at pasientopplæring skal
bli en integrert og helhetlig
del av behandlingen.
– Fremtidig fokus bør
derfor være å styrke opplæringen hos legen og annet
helsepersonell, og ikke først
og fremst å spare kostnader
gjennom økt bruk av generisk
bytte, sier Eriksrud. n

Spis godt og trygt
Sjekk ut matinfo.no

Søk produkt

PSSSST!

Du finner også mye matnyttig
stoff ved å følge oss!
Facebook – facebook.com/hvaerdetimaten
Blogg – blogg.matinfo.no
Nyhetsbrev – matinfo.no

Rene fakta – helt gratis!
Kunnskap om hva mat inneholder, er viktig for alle som vil spise godt
og trygt. For mennesker med matallergier er det helt avgjørende
at de får vite hva de får servert. På Matinfo finnes informasjon
som kommer direkte fra over 185 produsenter, og som oppdateres
kontinuerlig. Dette gjør Matinfo til Norges mest utfyllende og
tilgjengelige faktaside om næringsinnhold og allergener.

Matinfo er nettsiden restauranter og kafeer bruker for å kunne gi
deg som gjest den informasjonen du behøver. Vi er ikke tilknyttet
noen leverandør eller produsent – derfor serverer vi bare rene fakta
helt gratis.
Besøk matinfo.no jevnlig – så vet du hva det er i maten!
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EKSEM

Psykologistudent med eksem. Tarjei Hotvedt,
mastergradsstudent i psykologi ved UiT Norges
arktiske universitet mener vi er nødt til å ta
det psykologiske aspektet med i vurdering og
behandling av hudlidelser. Han har selv hatt
eksem hele livet.
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EKSEM

Hud og hjerne spiller på lag
– Huden arbeider ikke alene. Forbindelsen mellom hud og hjerne er klarere
enn vi til nå har trodd. Det bør påvirke hvordan vi behandler hudlidelser, sier
psykologistudenten Tarjei Hotvedt i Tromsø.
Tekst: Hanne Løkås Veigård Foto: Erik Veigård

Tarjei Hotvedt er i gang med
sin masteroppgave, der han vil
se på supplerende behandling
av psoriasis.
Det er kanskje ikke blant
psykologistudentene man
forventer å finne bachelor- og
masteroppgaver om hud. Men
valget av tema er slett ikke tilfeldig for Tarjei Hotvedt, som
studerer master i psykologi
ved UiT Norges arktiske universitet.
Kremhysteri. – Jeg har hatt
eksem så lenge jeg kan huske,
og var på «topp 30 i allergi»
i Sør-Troms da jeg vokste opp
i Harstad. Gjennom alle disse
årene med behandling har jeg
aldri opplevd at det har vært
fokus på meg som person,
hvordan jeg lever livet mitt og
hvordan eksemet oppleves.
Huden blir betraktet som et
selvstendig organ, frikoblet fra
resten av kroppen. De første
spørsmålene som stilles på
en konsultasjon handler alltid
om hvilken krem jeg bruker
og hvor ofte jeg smører. Jeg
betrakter det som et kremhysteri, sier han.
Han legger til: – Eksem blir
nesten ikke betraktet som en
sykdom, mer som en plage.
Det syns jeg er alvorlig. Folk
gir seg til å sammenligne
eksemkløe med myggstikk de
har fått. Når man har eksem
på store deler av kroppen,
er det veldig slitsomt, og

det påvirker livskvaliteten.
I behandling ligger fokuset
fremdeles på krem, men det
er en gryende bevissthet
rundt sammenhengen mellom
hud og psyke, sier Hotvedt.
Mange mekanismer. «Historien om din hud» er tittel på
hans bacheloroppgave i pyskologi. Her har han gått gjennom litteratur på området,
med særlig fokus på biologiske
prosesser.
– Det viktigste funnet er
bekreftelsen av at stress påvirker huden. Akutt stress kan
være fysisk, som for eksempel
lukt, støy, kjemikalier, skade
på huden eller annen ytre påvirkning. Akutt stress kan også
være psykologisk, som for
eksempel at vi opplever noe
skremmende eller mentalt
utfordrende. Kronisk stress gir
en nedjustering av immunforsvaret; dette har det vært
lite oppmerksomhet rundt.
Hud er et komplisert felt, og
mange mekanismer spiller inn.
Jeg mener bestemt at vi er
nødt til å ta det psykologiske
aspektet med i vurdering og
behandling av hudlidelser, sier
han.

Hud og hjerne spiller på lag.
Det bør påvirke hvordan vi
behandler hudlidelser.
Mer enn kortison. Hotvedt
mener kunnskapen om at
hudsykdommer og psyke gjensidig spiller inn på hverandre,
bør påvirke både hvordan
personer med hudlidelser
innretter hverdagen sin, og
ikke minst hvilken behandling
de får.
– Jeg etterspør en mer
avansert tilnærming, der
man ser all behandling i en
sammenheng, og at en ser på
årsaker i tillegg til symptomet.
Fremdeles er det gjerne slik
at en går rett til «hammeren»,
kortison. Kortison er effektivt
i behandling av hudlidelser,
men gir ved langvarig bruk
(over to uker) bivirkninger.
Kortison hindrer i seg selv
produksjon av hud. Kombinerer man kortison med lysterapi, øker risikoen for hudkreft,
påpeker han.
Hotvedt etterlyser alternativer som forholder seg til
levevaner som kosthold og

Eksem blir nesten ikke betraktet
som en sykdom, mer som en
plage. Det syns jeg er alvorlig.

eksponering for stress, som
kan virke inn på sykdommen.
– Den nystartede «Norsk
forening for psykodermatologi» jobber hardt for å tilby
kurs til hudleger for at legene
skal ha flere verktøy enn kortison i skuffen. Foreningens
leder, Theis HuldtNystrøm, brenner for å
markere det psykologiske
aspektet i hud, sier Tarjei
Hotvedt.
Samarbeider med UNN.
Nå er han i gang med masteroppgaven, hvor han vil
ta for seg behandling av
psoriasis.
– Jeg samarbeider med
hudavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN). Jeg kan ikke røpe så
mange detaljer foreløpig, men
jeg skal teste ut supplerende
behandling av psoriasis under
lysbehandling. Svært få har
gjort noe lignende, sier han.
Han samarbeider også med
dr. med. og forsker Florence
Dalgard, som har undersøkt
sammenhengen mellom
hudsykdom og psykiske lidelser. Professor i immunologi,
psykolog og stipendiat er også
med i prosjektet. n
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NAAF-lodd på vei
til medlemmer
Alle hovedmedlemmer i
Norges Astma- og Allergiforbund, bortsett fra de som har
reservert seg, vil snart motta
en pakke med lodd i posten.
Loddene gir muligheter for å
vinne flotte pengepremier og
reiser til Gran Canaria.
NAAF minner om at det
er frivillig å kjøpe loddene i

denne medlemsutsendelsen.
Hvis man ikke ønsker å kjøpe
loddene, er det bare å returnere dem i den ferdigfrankerte
returkonvolutten.
Eller man kan reservere seg
på forhånd ved å kontakte
medlem@naaf.no.
God vinnerlykke!

Ny app for lettere
allergihverdag
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Cathrine Finnebraaten ble
mamma til en gutt med alvorlig allergi og eksem, og savnet
et verktøy som kunne gjøre
det lettere å holde oversikt i
hverdagen.
Hun har derfor utviklet appen RegIT, som hjelper deg å
holde styr på viktig informasjon om sykdommen. Appen
er kalenderbasert og fungerer
som en dagbok der du kan se
tilbake på hvilke reaksjoner
barnet har fått på ulike allergener. Du kan også legge inn
bilder for å dokumentere for
eksempel utslett. Ved å bruke
denne appen er det lettere å dele livsviktig informasjon om
barnet med for eksempel barnehagen eller besteforeldre. Og
når legen spør om detaljer om sykdommen, er det mye lettere
å gi gode svar.
Appen er tilgjengelig i App Store, og det koster fra kr 24 pr.
måned å abonnere på tjenesten. Mer informasjon finner du
også på nettsiden www.regit-app.no

NYE NAAF-AVTALER

Rabatt på kartlegging av inneklima
NAAF har inngått et samarbeid med Humid AS. Selskapet
tilbyr kartlegging, målinger,
dokumentasjon og rådgivning
innenfor enhver problemstilling knyttet opp til fukt, sopp
og inneklima. Tjenestene er
tilgjengelige både for privat-

boliger og næringsbygg. Medlemmer i NAAF får en rabatt
tilsvarende merverdiavgiften på alle tjenester rettet
mot privatboliger. Ta kontakt
med NAAF for å få oppgitt din
rabattkode.

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.

Fukt og sopp. Ny samarbeidsavtale gir NAAF-medlemmer rabatt på
kartlegging av inneklima. F.v.: Bjarte Sæthre, daglige leder og Kenneth
Dagestad, inneklimarådgiver i Humid AS sammen med Kai Gustavsen,
fagsjef inneklima og Hogne Skogesal, rådgiver i NAAF.
Foto: Lene Gunvaldsen

Samarbeid med ventilasjonsbransjen

Felles løft. Ny samarbeidsavtale mellom NAAF og ventilasjonsbransjen
skal bidra til styrket kompetanse og økt fokus på inneklima i skoler og
barnehager. Aud Børset, daglig leder VKE sammen med Hogne Skogesal
(t.v.), rådgiver og Kai Gustavsen, fagsjef inneklima i NAAF.

NAAF har inngått et samarbeid med Foreningen for
Ventilasjon, Kulde og Energi
(VKE). Foreningen organiserer bedrifter som arbeider
med ventilasjons-, kulde- og
varmepumpeanlegg. Gjennom samarbeidet med NAAF
ønsker VKE å videreutvikle
ventilasjonsbransjen i en
helsevennlig retning og øke
medlemsbedriftenes kom-

petanse innen inneklima og
helse. Begge organisasjonene
har et sterkt fokus på bedre
inneklima, spesielt i skoler
og barnehager. Samarbeidet
gjør det enklere å utveksle
kompetanse og erfaring, og
vil blant annet inkludere felles
politiske innspill, arrangementer, kommunikasjon, veiledere
og kurs.

... 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
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2016
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Lærer av hverandres er
Da Cathrine Finnebraaten søkte råd og hjelp om sønnens allergier, opplevde
hun manglende forståelse og fant lite informasjon. Da startet hun sin egen
ressursgruppe for foreldre og barn med astma, allergi og eksem.
Tekst og foto: Morten Øverbye

– Dette er en ressursgruppe.
Her kan alle lære litt av hverandre.
Cathrine Finnebraaten (30)
lager solbærtoddy og kakao
uten melk på kjøkkenet til
Ytterkollen grendehus på Øvre
Eiker utenfor Drammen. Den
siste lørdagen i hver måned
tar hun i mot foreldre og barn
fra Drammen og området
rundt. Der skal de spise, leke
og tegne. Kanskje perle, danse
Treffes jevnlig. Cathrine Finnebraaten, Nazifa Nazari og Christina
og tegne. Akkurat nå er sønRudsengen og mange flere møtes for å snakke sammen om hvordan
nen Mathias (5) i kjelleren og
det er å ha barn med astma, allergi og eksem. Det er alltids tid til lek.
spiller fotballspill.
Savnet informasjon. Da foreldrene oppdaget at Mathias
hadde alvorlig allergi, begynte
de å lete etter kunnskap.
– Det var så lite informasjon
å få. Jeg savnet også å kunne
snakke med noen i samme
situasjon. Joda, det finnes
mange barselgrupper. Men
mødre med friske barn forstår
ikke helt hvordan vi har det.

Initiativtaker. Cathrine Finnebraaten savnet informasjon og et
fellesskap med andre foreldre da
hun fikk sønnen Mathias, som har
alvorlig allergi.
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Om jeg forteller at jeg har
vært våken hele natta fordi
minsten har eksem og har
grått og klødd, så kan de svare
«Ja, min klør litt, han og», sier
Finnebraaten.
Så hun startet like godt sin
egen gruppe for foreldre av
barn med astma, allergi og
eksem. Det første møtet var
høsten 2015.
– Det er lett å bli sittende
på hver sin tue. Men der føler
man seg veldig alene. Når vi
treffes her, kan vi snakke om
de tingene vi ikke møter noe
forståelse for andre steder.
Jeg ser også at Mathias trives
veldig godt her. Barna blir
gode venner, de spør etter
hverandre også i hverdagene.
Hjertesak. Cathrine Finnebraaten sitter som nestleder
i styret til Astma- og allergiforeningen i Drammen og omegn. Der fikk hun også ideen
om å starte en gruppe der

ASTMA ALLERGI 2 2016 n WWW.NAAF.NO

foreldre til barn med astma og
allergier kunne møtes.
– Jeg hadde behov for det,
og tenkte at det sikkert var
mange andre som også ønsket
noen å snakke med. Nå har
dette blitt hjertesaken min i
foreningen.
Hjelper hverandre. Akkurat
i dag er det kun fire mødre
og barna som har dukket
opp. Det er naturlig nok noe
sykdomsfrafall i gruppa, men
på det meste har de vært 30
stykker på grendehuset.
– Vi har vært her nesten
hver gang siden vi begynte i
høst. Den første gangen kom
jeg for å møte andre i samme
situasjon, sier Nazifa Nazari
(31).
Sønnen Arvin (16 mnd)
har astma, allergi og eksem.
Moren hadde ikke hørt så mye
om allergier før sønnen ble
født. Ikke kjente hun noen,
heller.

– Her kan vi få tips og råd fra
andre foreldre. Vi hjelper hverandre til å gjøre ting litt enklere
i hverdagen, sier hun.
De utveksler erfaring og tips.
Om hva slags plaster som egner
seg for allergikere, hvilken
melk som kan drikkes og hvilke
paragrafer man skal se til når
regningene skal betales. Nazifa
Nazari bidrar i alle høyeste grad
selv. Hun er utdannet farmasøyt
og jobben fra apotek gjør henne
kvalifisert til å gi gode råd til de
andre fremmøtte.
– Selv får jeg også gode tips
om hvor jeg kan handle og hvilke
lover og regler vi har. Det er mye
jeg ikke visste før jeg kom hit
første gang. Selv kan jeg fortelle
om kremer og produkter fra
apoteket, og jeg opplever at det
er nyttig for de andre, sier hun.
Tilrettelagt aktivitet. Christina
Rudsengen (25) og datteren
Paradis (4) har ikke vært med så
mange ganger. Hun er glad hun
tok turen den første gangen.
– Cathrine har veldig mye
kunnskap. Hun har hjulpet oss
med informasjon om allergier,
og det har vært nyttig. Det er
også stas for Paradis å møte
andre med allergier, sier Rudsengen.
En av utfordringene for
foreldrene med allergibarn er
nettopp sammenkomster. Bursdager og andre anledninger byr
på utfordringer for de som ikke
kan spise alt.
– Dette er et sted hvor det er
tilrettelagt for oss. Det er fint for
Paradis å komme et sted hvor
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hun kan spise det meste. Jeg har også lært
utrolig mye, spesielt av Cathrine og Nazifa.
For det er ikke så mange som sliter med akkurat det samme som oss, sier hun.
Finner løsninger. Gruppa i Drammen er
trolig den eneste av sitt slag i Norge.
– Jeg vet i alle fall ikke om flere på landsbasis. Men jeg håper at det er flere som
ønsker å starte opp slike grupper, for vi ser
at de som kommer innom gjerne kommer
tilbake. Jeg er sikker på at behovet er der,
men vi trenger ildsjeler som kan ta tak
i det og starte opp, sier initiativtakeren.
For det tar tid. Finnebraaten bruker en av
fire helger på å forberede og gjennomføre
treffet.
– Det er innkjøp og klargjøring av lokalene. Vi serverer litt mat og drikke som alle
kan spise, vi har leker og aktiviteter for
barna, og jeg bruker mye tid på Facebook
for å legge ut informasjon og følge opp
deltakerne, sier hun.
– Om det er fint vær, er vi gjerne ute. Før
jul hadde vi juleverksted, og vi har også hatt
disko for barna, sier hun.
– For det er fint å treffe andre som har de
samme utfordringene. Vi sliter ofte med å
bli møtt med informasjon både på helsestasjoner og i helsevesenet. Når man opplever
at utfordringene man har er ens egen skyld,
er det fint å høre noen andre si at det har
de og fått beskjed om. Da kan vi hjelpe
hverandre til å finne løsninger.
Åpent for alle. Cathrine Finnebraaten
skulle ønske at enda flere kom og så hvordan de har det på møtene.
– Det er vanskelig å få de inn første gang.
Men om de først deltar en gang, så kommer
de som regel igjen, sier hun.
– Mange tror de må ha veldig syke barn
for å komme, men slik er det ikke. Friske
søsken er også velkomne til å være med.
Gruppa er for Drammen og omegn. Men
Finnebraaten opplever henvendelser fra
stadig flere steder.
– Vi har hatt med deltakere fra både Oslo
og Vestfold. Det er bare hyggelig, og alle er
velkomne. Det eneste vi krever er at man
etter første gang er medlem i foreningen,
sier Finnebraaten. n

Full fart. I grendehuset i Øvre Eiker kan barna løpe rundt
og ha det morsomt sammen mens de voksne utveksler
erfaringer. Mathias og Paradis er blitt godt kjent.
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Sol og planter ga voldsom
Morgenen etter at Ada Marie (5) hadde vært ute og lekt en sensommerdag,
våknet hun med smertefulle blemmer på hendene. Etter flere legebesøk fikk hun
diagnosen fytofotodermatitt – en reaksjon som kan oppstå etter kontakt med visse
planter etterfulgt av sollys.
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Wikimedia Commons og privat

I august i fjor var Ada Marie
med storesøster på fotballtrening, og lekte med en venninne på idrettsplassen.
– Neste morgen våknet hun
og klaget over smerter i den
ene hånda. Hun hadde små
blemmer over hele hånda som
gjorde vondt, og jeg tenkte
at det måtte være en slags
allergisk reaksjon og tok henne
med til fastlegen. Jeg ville ikke
sende henne i barnehagen før
jeg visste hva det var, forteller
mamma Caroline Christiansen.
Fastlegen mente at det
kunne være brennkopper, og
sendte dem hjem igjen.
– Men det ble bare verre –
blemmene ble større og det

ble flere av dem på begge
hendene, sier Christiansen.
Hun dro tilbake til fastlegen,
som fortsatt trodde det var
brennkopper, men henviste
dem videre til hudspesialist.
– Jeg ringte spesialisten og
sendte ham bilder av Ada Maries hender mens vi snakket
sammen, og fikk time neste
dag, forteller hun.
Bandasjert hånd. Hudspesialisten renset og smurte tykt
med sårsalve, stakk hull på
blemmene og tok bakterieprøver av dem. Caroline fikk
beskjed om å gi Ada Maries
hender behandling med kaliumpermanganat (KP). Oppløs-

ningen er så sterk at hun kun
kunne ha hendene i bløt i den
i tjue minutter to ganger om
dagen.
– Vi ble satt på et strengt
sårbehandlingsregime. Ada
Marie fikk også antibiotika- og
smertebehandling, og den
ene hånda var såpass hardt
angrepet at den måtte bandasjeres i to uker. Den andre
hånda ble også angrepet, men
ikke på samme nivå og kunne
holdes ubandasjert. Det var
helt grusomt mens det sto
på som verst, sier Caroline.
Flere ganger var de tilbake hos
hudspesialisten for å tømme
blemmene.
– Ada Marie var på nippet

til å bli innlagt på Rikshospitalet,
men jeg fikk overtalt legen til at vi
kunne forsøke å behandle henne
hjemme først, sier hun.
Bakterieprøvene viste seg å
være negative, og Ada Marie fikk
omsider diagnosen fytofotodermatitt.
– Vi fant ut at reaksjonen
hennes kom av kontakt med
tromsøpalme. Det utløste også
kryssallergier mot sitrusfrukter,
rotgrønnsaker og gress, sier
Caroline.
Utfordrende situasjon. Til
høsten begynner Ada Marie på
skolen, og mamma Caroline er
bekymret for hvordan det skal gå.
– Barnehagen har vært helt

Unngå kontakt med
Fytofotodermatitt er ingen allergi, men en
irritativ reaksjon etter kontakt med visse
plantestoffer etterfulgt av UV-bestråling.
For å forebygge reaksjoner bør man unngå
kontakt med plantestoffene man reagerer på.

Mor og datter. Caroline
Christiansen og datteren Ada
Marie, som har fått diagnosen
fytofotodermatitt.
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Typisk for fytofotodermatitt er
forekomsten av blemmer på
hendene,.
– Dette er en relativt sjelden
lidelse, og kanskje enda mer
sjelden hos barn. Hvis man

får irritative reaksjoner etter
kontakt med visse plantestoffer betegnes det fytodermatitt,
men hvis reaksjonen i tillegg
betinger sollys, altså UV-stråler,
heter det fytofotodermatitt, sier

FYTOFOTODERMATITT

hudreaksjon
enestående, og sørger for at
Ada Marie holder seg unna
sitrusfrukter og rotgrønnsaker,
men jeg frykter hvordan det
skal gå på skolen med mange
flere barn per voksen, og hvor
barna i større grad må klare
seg selv. Hvordan skal vi klare
å holde en seksåring unna
gress?
Christiansen etterlyser
bedre informasjon om fytofotodermatitt på norsk – i dag
finnes det ingen informasjonsbrosjyrer eller lignende om
tilstanden.
– Den informasjonen som
finnes om kontaktallergi
handler om reaksjoner på
kjemikalier. Det er få som
kjenner til denne diagnosen.
Hvis Ada Marie er i kontakt
med allergener på fingrene
og deretter berører huden
sin på andre steder, ser det
ut som fingermerker som kan
forveksles med barnemishandling. Det måtte jeg informere
barnehagen om og det var helt

FAKTA FYTOFOTODERMATITT

forferdelig, sier Christiansen.
Ingen klementiner til jul.
Ada Marie selv har tilpasset
seg situasjonen ganske bra.
– Hun er veldig oppmerksom
på at hun ikke skal komme i
kontakt med sitrusfrukter i
hvert fall. Da vi var på nissefest
før jul og hun fikk en godtepose med en klementin i, forsto
hun at vi måtte ta vekk hele
posen – og så kjøpte vi en ny
til henne uten sitrus isteden,
sier hun.
– Jeg er veldig spent på
hvordan det vil gå nå når våren
og sommeren kommer – det
blir utfordrende å holde henne
unna gress og soleksponering
på hendene. Hudspesialisten
tipset oss om å smøre med
masse sun block på hendene,
og jeg håper det vil hjelpe.
Som familie er vi jo bare nødt
til å tilpasse oss diagnosen,
men jeg skulle veldig gjerne
hatt mer informasjon, sier
Caroline Christiansen. n

Langvarig reaksjon. Denne bildeserien fra
Wikipedia viser utviklingen av en fytofotodermatittreaksjon i løpet av 10 dager.
l Fytofotodermatitt er som oftest et resultat av

kontakt med planter som inneholder fotoaktive
furokumariner, etterfulgt av belysning med UV-A,
oftest i form av naturlig sollys.
l I vår del av verden er skjermplantene den vanligste
årsaken til fytofotodermatitt. Arter av bjørnekjeksslekten, deriblant tromsøpalme, er særlig fototoksiske, Også skjermplanter som selleri og pastinakk
kan utløse hudreaksjoner.
l Fototoksiske plantereaksjoner forekommer hyppigst
i sommermånedene. Pasientene er ofte barn som
har kommet i kontakt med skjermplanter under lek
eller voksne som har ryddet i hagen i solrikt vær.
Utslettet dukker opp ett til to døgn seinere og kjennetegnes av væskefylte blemmer og svie.

plantestoffene
dr. med. spesialist i hudsykdommer Claus Lutzow-Holm.
Han har sett bildene av Ada
Maries hender.
– Det er forferdelige bilder,
og disse blemmene er typiske
for fytofotodermatitt. Det
kan oppstå pigmentering i
etterkant, spesielt mørkhudede personer kan få synlige
pigmentarr, men det er kun
kosmetisk, sier han.
Ada Maries tilstand er mer
kompleks enn bare fytofotodermatitt siden hun også har

utviklet kryssallergier.
– Den beste måten å
forebygge dette er å unngå
å komme i kontakt med de
tingene man reagerer på. Når
reaksjonen først har oppstått,
behandles den med kortison,
som ved eksem. Sun block
kan også være et bra tips som
reduserer faren for eksponering for UV-stråler. Man må
prøve å tilpasse seg situasjonen i hvert enkelt tilfelle, sier
Claus Lutzow-Holm.

Blemmer på hånden. Etter å ha kommet i kontakt med tromsøpalme en solrik dag, fikk Ada Marie store blemmer på den ene
hånden.
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SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Jeg farget håret mitt hjemme i går og hadde en ubehagelig opplevelse. Jeg fikk svie i hodebunnen og følte
meg kvalm og uvel. Jeg skylte ut fargen med en gang,
men opplever fortsatt plager i hodebunnen, og er
kvalm og svimmel. Jeg kjøpte hårfargen på apotek,
og ba spesifikt om en skånsom hårfarge siden jeg
har allergier og astma. Hva kan denne reaksjonen
skyldes?
Irene

Kent Hart

Svar:
Det høres ut som du har reagert med en irritasjon, ettersom kontaktallergi gjerne tar litt lengre tid før det utvikler seg. Det er dessverre ikke uvanlig med reaksjoner
på hårfarge. Selv om den er fra apoteket, og er fri for
enkelte ingredienser, inneholder den fortsatt kjemikaler
(som må til for å farge håret). Vi anbefaler at du tar
kontakt med legen din om plagene vedvarer og at
du melder bivirkningen til Mattilsynet. De opprettet
nettopp en egen portal for dette fordi stadig flere
opplever at de får reaksjoner på kosmetikk- og hygieneprodukter. Det er viktig at publikum melder inn slike
reaksjoner, slik at myndighetene lettere får kartlagt
hvilke produkter og ingredienser som må reguleres
bedre for å gjøre forbrukernes hverdag tryggere.
Du finner portalen på altinn.no.
Kent

Temperatur og pollen

Svar:
Varm høst og vinter påvirker først
og fremst starten av blomstringen. Høyere temperatur gir
tidligere start på pollensesongen.
Pollenmengdene bestemmes
først og fremst av nedbør under
blomstring. Det vil si at mer regn
gir mindre spredning. Men hvis
det er varmt under blomstringen
i tillegg til ingen nedbør, gir det
bedre spredningsforhold. Dette er
fordi at når luften er kaldere, er
den også tyngre og pollenkornene
spres kortere.
Trond Einar
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Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver
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Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Fagsjef biologi og kjemi

Hvordan påvirker temperatur på
høsten og vinteren blomstring
av pollen/pollensesongen?
Gir varmere temperatur mer
pollen?
P.P.

Allergisk reaksjon på hårfarge

SPØRSMÅL OG SVAR

Kortisonsprøyte mot pollen

Foto: Colourbox

Jeg har fått kortisonsprøyte som vaksine
før hver pollensesong. Nå har jeg byttet
fastlege og hun vil ikke gi meg denne
pollenvaksinen, hun sier det ikke er sunt,
og at jeg bør vurdere andre behandlingsmetoder. Stemmer dette?
Frank

Pollenplager på eksamen
Jeg er student og skal ha opptil flere eksamener nå til våren. Jeg sliter med kraftig
pollenallergi, noe som går utover prestasjonene mine på eksamen. Stemmer det
at studenter med pollenallergi kan få utvidet eksamenstid?
Casper
Svar:
De fleste utdanningsinstitusjoner har ordakutt sykdom og må dokumentere
ninger som gir studenter rett til utvidet
behovet med legeattest. Skolene har
eksamenstid dersom de av medisinske
noe forskjellig regelverk men de fleste
eller andre årsaker har behov for særlig
krever at legeattesten er datert tidligst
tilrettelegging i forbindelse med eksafem dager før eksamensdato. Mange
men. Mange skoler vil i slike sammenhenskoler har egne søknadsskjemaer, men
ger dessverre ofte betrakte pollenallergi
du kan også finne en mal for dette på
som en akutt plage/sykdom, ettersom
NAAFs nettsider.
plagene kan variere fra dag til dag. Det
Hogne
skal derfor ikke søkes om tilrettelagt
eksamen etter ordinære regler og frister.
Studenter som har behov for forlenget
eksamenstid på grunn av allergi kan
derfor søke om dette på grunnlag av

Jeg har en datter på to år som daglig
bruker inhalatorspray og forstøverapparat. Hun ha gjort det nå i et halvt
år. Dessverre hjelper ikke medisinene
noe særlig. Vi har vært mye hos legen,
men føler at vi ikke får tilstrekkelig med
hjelp eller oppfølging. Har dere noe råd
til hva vi kan gjøre?
Anne M
Svar:
Hvis barnet ditt har en dårlig regulert
astma, bør dere tilbake til lungelegen for
en vurdering av medisineringen. Jeg vil
også anbefale å melde dere på astmaskole i deres område gjennom Læringsog mestringssenteret ved ditt lokale
sykehus. Dere kan også kontakte NAAFs
regionssekretær i regionen der dere bor,
for å få mer informasjon om eventuelle
opplæringstilbud.
Anna

KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Mandag og tirsdag betjenes
telefonen av sykepleier.
Fredag av eksperter på inneklima/uteluft.

Åpent: 09.00–11.00
og 12.00–14.00
Foto: Colourbox

Mangel på oppfølging

Svar:
Det er en vanlig misforståelse at kortisonsprøyte er vaksine mot allergi. Det er det
ikke. Kortison demper kroppens immunreaksjoner i en periode, men behandler ikke selve
allergien. NAAF mener at man ikke skal gi
kortison forebyggende, man bør kun gi kortisonbehandling i de tilfellene hvor en person
har sterke plager som ikke lar seg behandle
med vanlige allergimedisiner. Og de få dette
gjelder, bør heller få kortison i tablettform,
ikke som sprøyte. Kortisonsprøyter kan føre
til skadevirkninger og bør derfor brukes kun
når det er nødvendig.
Vi anbefaler deg heller å begynne i god tid
med antihistaminer eller be om informasjon
om hyposensibilisering/allergivaksine. Hyposensibilisering er en behandling hvor man
forsøker å få pasienten til å utvikle toleranse
for de allergenene som er brukt i behandlingen. Man får sprøyter med så små doser av
allergen. Så økes gradvis doseringen, inntil
man forhåpentligvis har utviklet toleranse
mot allergenene. Mot gressallergi finnes det
også allergivaksinasjon i form av smeltetablett som legges under tungen.
Anna
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• Renholdssoner® stopper
opptil 90% smuss og fuktighet
• Installeres hurtig og gir umiddelbar effekt
• Bidrar til økt livskvalitet for alle
med luftveisplager
• Reduserer støy med opptil 33 dB

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

TA GREP OM
INNEKLIMA

Ingen
skadelig
avdamping

En uparfymert dusjgel og
shampoo i ett, som er
spesielt utviklet for barn
med ekstra følsom
Ahud.
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falt av barnets
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og
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NAAhud
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AF! ingredienser.
Anbefalt av
NAAF!
www.ccshc.com

www.gjoco.n

o

23.11.12 11.51

Er du opptatt av godt inneklima, og
har fokus på helse? Nå trenger du ikke
lenger å bekymre deg for helseskadelig
avdamping og lukt når du maler.
Bliss er spesielt utviklet med de beste
råvarene for å kunne gi deg et trygt
og helsevennlig produkt. Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

T

www.gjoco.no

23.11.12 11.51

www.gjoco.no

23.11.12 11.51

Kontakt og mer info på
www.renholdssoner.no

www.gjoco.no
www.gjoco.no

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots
23.11.12 11.51

» Helsevennlige

www.gjoco.no

EKSEMHANSKER

23.11.12 11.51

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots
-

l UNIKT STØVOPPTAK

-

l UNIK FILTRERING
l EKSTREM LAV VEKT
l LANG LEVETID

-

l BØRSTELØS MOTOR
l MODERNE DESIGN
Postboks 2219
3255 Larvik

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.

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.no

-

Telefon: 331 35 777
Postboks 2219
3255 Larvik

Telefon: 331 35 777

www.granberg.no
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www.vorwerk.no

www.vorwerk.no

sensitiv side
Kjemikaliefritt hjem
helt rent, helt naturlig

Gode nyheter
for sensitiv hud

Vi har produkter til alle typer
rengjøringsoppgaver i huset,
til bilen og til båten.
ENJO har også en egen hudpleieserie.

Vil du
se
vite mer, .no
jo
n
www.e

ANBEFALT AV

Uten parfyme - parabener
og fargestoffer

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

Hudpleieserien Dermica Sensitiv
gir en komplett følelse av velvære og
er spesielt utviklet for å beskytte huden
din med trygge, gode ingredienser

ANBEFALT AV

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no
Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

Et trygt
valg!

Alvøy-serien er blant våre beste dunprodukter med 90% andel dun og trekk
i tettvevet bomullscambric. Dunen er vasket
og renset etter strenge europeiske krav.
Alvøy er spesielt godt egnet for husstøvallergikere.
NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
ANBEFALER ALVØY DUNDYNER OG DUNPUTER
TIL BABY OG BARN.
år du vil
Handle n
ikken:
i nettbut
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FORSKNING

Lager bedre allergivaksine
Ved hjelp av blant annet nanoteknologi håper forskere å utvikle en mer effektiv
vaksine mot allergi. Erfaringene hentes fra vaksineutvikling mot kreft og
infeksjonssykdommer.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Dagens allergivaksiner krever
at du gjennomgår et vaksinasjonsprogram med sprøyter
eller tabletter i tre til fem år.
En gruppe forskere ved Universitetet i Oslo samarbeider
nå med forskningsmiljøer flere
steder i Europa for å utvikle
mer effektive allergivaksiner.
Immunceller til angrep.
Allergiske reaksjoner oppstår
når immunforsvaret reagerer
på allergener som kommer
inn i kroppen. Det kan være
i utgangspunktet ufarlige
stoffer som pollen eller husstøv. Immuncellene i kroppen
reagerer ved å gå til angrep på
inntrengeren, og kjemper mot
allergenene selv når de ikke
utgjør noen fare.
Forskergruppen i Oslo jobber med å finne en vaksine
som kan bremse molekylene
som setter i gang immunforsvaret. Dette er samme

metode som benyttes i vaksineutvikling mot infeksjonssykdommer og kreft.
– Hvis vi klarer å dytte
immunforsvaret i den retningen vi ønsker, kan vi skape en
mye mer effektiv behandling
der vi med færre vaksinasjoner kan oppnå samme
effekten som vi i dag gjør over
tre til fem år, sier professor
Bjarne Bogen ved K.G. Jebsen
Senter for forskning på influensavaksiner ved Universitetet i Oslo til Forskning.no.
Ved tradisjonell allergivaksinering, eller hyposensibilisering, består behandlingen av
at man regelmessig sprøyter
inn små doser allergenekstrakter, slik at pasienten etter
hvert utvikler toleranse mot
allergenet.
Det finnes også tablettbasert allergivaksinasjon, der
man inntar tablett inneholdende allergenekstrakter som

skal smelte under tungen.
Mot pollenallergi finnes i dag
tabletter mot pollen fra gress.
DNA inn i huden. Forskerne
i Oslo er i gang med museforsøk av den nye vaksinemodellen. Det gjøres ved at
vaksinen sprøytes inn i huden
på musen. Der blir vaksinemolekylene fanget opp av
cellene som igjen setter i
gang immunresponsen. Neste
trinn er å teste vaksinene mot
katteallergener, for å se hvor
godt vaksinen virker.
Vaksinen som blir sprøytet
inn i huden består av DNAbiter. Når DNA kommer inn i
cellene i huden, starter cellene produksjon av proteiner
som hemmer immunsvaret.
Grunnlaget for den nye
vaksinemodellen er hentet fra
hygienehypotesen, som sier at
dagens allergier skyldes at vi
er for renslige.

– Vår måte å vaksinere
på gjør at du får en type immunsvar som ligner på den du
får ved infeksjoner. Den ligner
på den skitne formen for immunsvar, sier Bogen.
Ulike måter å ta vaksinen.
Forskningsmiljøer flere steder
i Europa jobber kontinuerlig
med å prøve ut ulike måter å
ta vaksinen på.
Svenske forskere utvikler
for eksempel nanopartikler
som er transportmiddelet når
vaksinemolekylene skal bringes frem til mottakercellene.
En alternativ metode til
sprøyte som blant annet brukes i kreftvaksineforsøk i Tyskland, er å skyte plasmider inn
i huden med trykk. Franske
vaksineforskere jobber med å
påføre vaksinen ved hjelp av
laser. Begge disse metodene
gir smertefri behandling for
pasienten. n

Museforsøk. Nye vaksinemetoder som skal gi allergikere
en bedre hverdag testes nå ut
på mus.
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Ren dun.
Norsk produksjon.
En dun så ren at den er anbefalt av
Norges Astma- & Allergiforbund.
Se våre NAAF-anbefalte produkter på
hoie.no

EnergyMation AS

INNEKLIMA

Stadig flere jobber i åpne kontorlandskap.
Hvordan kan man best ivareta et godt innemiljø i slike landskap, slik at medarbeiderne
har så gode arbeidsforhold som mulig?

TRIVSEL

Tekst: Sissel Fantoft Foto: Privat

Cecilia Ljungberg og Lise
Haugen Slorby jobber med
eiendomsdrift i Arbeids- og
velferdsdirektoratet, og har
utdannet seg til HMS verneingeniører ved Teknologisk
Institutt ved siden av jobben.
Prosjektoppgaven deres har
tittelen «Hvordan sikre et
helsefremmende innemiljø
i et kontorbygg med åpne
kontorløsninger?»
– Vi jobber til daglig med
drift av kontorlokalene, og
fra arbeidsgiversiden har
vi hele tiden med HMS å
gjøre i forhold til lovverk og
vernetjenestesiden. Målet
vårt er å oppnå gode arbeidsplasser for våre ansatte, sier
Slorby.
Både hun og Cecilia
Ljungberg hadde fullført åtte
av de ni modulene i verneingeniørutdanningen ved
Teknologisk Institutt, og hadde
kun prosjektoppgaven igjen.
– Det var en fordel å skrive
oppgaven sammen, siden vi
da kunne samarbeide og utveksle ideer, samtidig som vi
kunne lage en større oppgave,
sier Ljungberg.

Vi ønsket å se på hvordan
åpne landskap kan være med
på å tilfredsstille den enkeltes
behov og møte gjeldende
krav, uten å gjøre de psykososiale forholdene dårligere,
sier Slorby.
– Vi valgte å avgrense oppgaven til først og fremst å
handle om inneklima, altså
fysiske forhold. Vi har foretatt
målinger av støv, temperatur,
CO2, lys, lys, luft og TVOC
(totale flyktige kjemiske
forurensningsgasser), legger
Ljungberg til.
Målingene viser at inneklimaet i de undersøkte
lokalene er innenfor de anbefalte grensene. 45 prosent av
de spurte svarte at de aldri
opplever inneklimaplager,
mens 20 prosent rapporterer
at de ofte har slike plager.
– Selv om arbeidsplasser
oppfyller gjeldende krav til
inneklima, kan det likevel
være individuelle opplevelser i forhold til for
eksempel temperatur;
noen synes det er for
varmt, mens andre
fryser, sier Slorby.

Individuelle opplevelser.
Oppgaven avgrenser kartleggingen til fire områder i to av
bedriftens største bygg.
– Vi har både benyttet kvantitative metoder som spørreundersøkelser og inneklimamålinger, samt kvalitative
metoder som befaringer og
intervjuer med medarbeidere
i utvalgte områder.

Felles retningslinjer. Oppgaven
konkluderer med
at dagens løsning
i de undersøkte
kontorlokalene
oppfyller lovverk
og andre krav
til utforming av
arbeidsplass,
men at løsnin-
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gen ikke alltid underbygger
de ansattes behov for en
fleksibel arbeidsdag.
– Enkelte opplever for
eksempel kollegaenes stemmebruk som skjemmende,
selv om lydmålingene
var innenfor anbefalte
verdier. Vi spurte
også om det
fantes regler
for bruk av
lokalene,

og fant at det var få regler
som var etablert, forteller
Ljungberg.
Et felles sett med regler for
hvordan man oppfører seg
i åpne kontorlandskap kan

INNEKLIMA

I ÅPNE LANDSKAP
bidra til å gjøre arbeidsforholdene enda bedre.
– Vi så for eksempel en del
rotete pulter, noe som kan
gjøre det vanskelig for renhold
å komme til. Dermed øker

risikoen for at det samler seg
støvdeponier, sier Slorby.
Gruppetilhørighet. Utfordringen med å jobbe i åpne
kontorlandskap er at man
i mindre grad kan bestemme selv hvordan
man ønsker å ha det på
arbeidsplassen sin.
– Egenbestemmelse er en del av
helsefremmende
arbeid, men
ikke så lett å
få til i åpne
landskap,
sier Slorby.
Oppgaven

konkludere også med at de
som jobber i små landskap
med 5 til 12 personer er mer
fornøyd enn både de som
jobber i store landskap og de
som sitter på cellekontorer.
– I små landskap oppleves
en gruppetilhørighet uten
for mye avbrytelser og støy.
Likevel er det kanskje litt overraskende at det opplevelse
som bedre enn cellekontor,
sier Slorby.
Ljungberg og Slorby har
allerede presentert oppgaven
for sin seksjon, og skal presentere den for alle verneombudene.
– Planen er å implementere
anbefalte tiltak som et resultat av oppgaven i bedriften.
Vi ønsker blant annet å sette
opp felles retningslinjer for
hvordan lokalene skal brukes,
og sørge for at disse blir
profilert. Det finnes
mange gode systemer
i organisasjonen
allerede, men
mange ansatte
kjenner ikke
til dem, sier
Ljungberg.

Bra for alle. Fagsjef inneklima
Kai Gustavsen i NAAF underviser på verneingeniørlinja ved
Teknologisk Institutt, og har
bidratt med veiledning for
Cecilia Ljungberg og Lise
Haugen Slorbys oppgave.
– Jeg synes det er hyggelig at
noen velger å skrive prosjektoppgave om helsefremmende
innemiljø. Vi i NAAF jobber
jo med å få kommunisert at
det som er bra for de som har
astma og allergi også er bra for
alle. Når jeg jobber med NAV
og bedriftshelsetjenester for å
tilrettelegge for inneklima, er
slike rapporter nyttige, sier han.
Ved å tilrettelegge for et
bedre inneklima for alle på
arbeidsplassen unngår man å
måtte stigmatisere gruppen
med astma og allergi.
– Derfor er det så positivt når
noen velger å se nærmere på
helsefremmende inneklima, det
er lite som er skrevet om det.
Vi vil få innarbeidet viktige momenter som har betydning for
vår målgruppe som en naturlig
del av arbeidet for et bedre
inneklima for alle på arbeidsplassen, sier Kai Gustavsen. n

Verneingeniører. Cecilia Ljungberg og
Lise Haugen Slorby har laget en prosjektoppgave om hvordan man kan skape et godt
inneklima på arbeidsplasser med
åpne landskap.
ASTMA ALLERGI 2 2016
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ANNONSE

Nille Kragerø
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 08 00

Lundvoll Maskinstasjon AS
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Sør-Skurdalen 1, 3580 GEILO - Tlf. 32 09 47 58

Transport

Terje Rustand AS
3623 LAMPELAND
Tlf. 902 09 822

1474 NORDBYHAGEN
Tlf. 67 98 07 00

Numedalsvegen 4283, 3626 ROLLAG - Tlf. 468 40 199
Åpningstider: tor 11-21, fre 11-23, lør 11-23 og søn 11-21

2900 FAGERNES - Tlf. 61 36 02 86

Fredrikstad

3511 HØNEFOSS - Tlf. 32 12 64 44
www.brynbk.no

1607 FREDRIKSTAD - Tlf. 69 31 24 24

Oasen Svømme & Miljøsenter
7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 90 40

Hitra videregående skole
7240 HITRA
Tlf. 72 81 11 90

Tlf. 915 12 015
Bergvarmepumper henter vann fra bunn

Grue Pedersen
Hytteservice og Gvelven Kro

Herøy
Entreprenørforretning

Norengros
Helseservice Engros AS

Landarvikveien 65. 8850 HERØY
Tlf. 975 99 458

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 75 00

Kartverksveien 5
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 00
hvervenrevisjon.no

Skreppestadveien 46
3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

Christensen & Jensen
Transport AS
8063 VÆRØY - Tlf. 932 07 298

Rema 1000 Moa
Langelandsvegen 51, 6010 ÅLESUND - Tlf. 70 14 03 83

T: 64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A: Langbakken 9, 1430 ÅS

Borkhus 5, 9518 ALTA - Tlf. 995 19 810
Blomkvist ITK driver med IT konsulentvirksomhet,
rådgiving og teknisk arbeid. Salg av datautstyr og
programvare samt byggautomasjons og sikkerhets
produkter. Kommunikasjonsutstyr og elektronikk.
Les mer på vår hjemmeside www.blomkvistitk.no
eller på facebook
https://www.facebook.com/blomkvistITK

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Somfy Nordic AB
Norge
Industriveien 27 D
2020SKEDSMOKORSET
Tlf. 415 76 639
www.somfy.no

Nor-Bygg AS
Hjalmer Johanssensgate 310
9007 TROMSØ

Arbor-Hattfjelldal AS

Tlf. 77 69 88 50

Arborv 10, 8690
HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

... for et bedre inneklima
Masfjorden
kommune

Andøy
kommune

Gaular
kommune

masfjorden.kommune.no

andoy.kommune.no

gaular.kommune.no

Nome
kommune
nome.kommune.no

loten.kommune.no

Marnardal
kommune

Hjartdal
kommune

Psykisk Helsevern

hjartdal.kommune.no

marnardal.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune
nord-aurdal.kommune.no

meraker.kommune.no

aurskog-holand.kommune.no

Hjartdal
kommune
Tjeneste Psykisk Helse
hjartdal.kommune.no
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namsos.kommune.no

aurland.kommune.no

asker.kommune.no

NAAF-NYTT

Treningsgruppe for barn med astma

• Påmelding forløpende
• Tidspunkt: tirsdager
kl.17.30-18.30
• Hvor: i en av gymsalene ved
Poliklinikken ved Institutt for
fysioterapi, Elisabeth Lampes hus,

Flaskebekk

Vik
Transport AS

Høgskolen i Oslo/Akershus.
Påmelding til Anne Heidi Røtjer
Guderud, tlf: 22 45 25 52, epost:
anneheidi.guderud@hioa.no
Du må ha med rekvisisjon til
fysioterapi.
Snakk med
Elisabet.Hellem@hioa.no eller
Kari.Bruusgaard@hioa.no
hvis du lurer på noe.

Jon Reidar Aae AS

Lofoten
Låsservice

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

8372 GRAVDAL
Tlf. 906 99 320

Advokatfirmaet

1450NESODDTANGEN
Tlf. 66 91 16 02

2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Steinvik
Fiskefarm AS

Boligpartner
Jessheim

6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

2050 JESSHEIM
Tlf. 417 43 700

Mjøndalen

AS Miljøbygg

Multirent AS

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 10 50

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 75 04

Snekker-tømrer firma

Vladimir Dauksta
2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

Ødegården
Transport ANS
3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 10 00

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

2953 BEITOSTØLEN
Tlf. 22 22 55 55

avdNotodden
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 58 50

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Bit Maskin AS
8200 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Haugen
3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Hemsedal
Begravelsesbyrå DA

Brungot’s
Minimaskiner

3560 HEMSEDAL
Tlf. 974 14 100

6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

Morten Juliussen
Krantransport AS

Hadeland Bil AS

Murstad
Entreprenør Service
3678 NOTODDEN
Tlf. 418 84 000

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 33 20

Polygon Stjørdal

Voksentoppen
skole

Borg
Ventilasjon A/S

0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

1611 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 82 90

Røros Aut.
Trafikkskole

City
Garn og Broderi

7075 TILLER
Tlf. 982 32 660

Mix Go`biten
Kiosk
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 70 10

2740 ROA
Tlf. 61 32 21 00

BL Anlegg AS
4790 LILLESAND
Tlf. 905 90 033

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Tinn Byggvare AS

Mjøsgrønt AS

Monter Rjukan
3660 RJUKAN
Tlf. 951 73 576

2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

Årnes Sport AS
2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 09 97

BT Fysioterapi

Hellerud Tom-Erik

Rue
Transport AS

0457 OSLO
Tlf. 22 38 15 35

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Vr Maskin AS

AB Maskin

9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Tannlege

Wolden Catering
og Selskapsmat AS

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 908 60 667

8050 TVERLANDET
Tlf. 909 99 658

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

E. V. Tak & Bygg AS
Borgheim

Holmestrand

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473
Alt innen tak og blikk

Lindstad
Elektroservice

3140 NØTTERØY
Tlf. 995 73 000

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 96 00

Diamant Bygg AS

Peder Haakestad
& Sønn AS

8170 ENGAVÅGEN
Tlf. 996 33 368

9910 BJØRNEVATN
Tlf. 934 14 356

Star Bildeler
Stig Myrmo
8656 MOSJØEN
Tlf. 997 91 704

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

Øvre Telemark
Trafikkskule

Vestsink AS

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Tannlege

Tor Frost Nielsen
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

3524 NES I ÅDAL
Tlf. 400 03 178

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 75 55

renholdsekspressen.no

2610 MESNALI
Tlf. 62 35 93 30

Tømrer
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

ANONYM
STØTTE

3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00

Jarle Paulsen AS

3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Renholds
Comfort
Fagernes Rør AS Ekspressen AS

Mur &
Pipeservice AS

Lofot Entreprenør

8415 SORTLAND
Tlf. 76 12 68 70

Tele-Tur AS

8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

3933 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 74 56

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

3683 NOTODDEN
Tlf. 35 02 71 20

6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

4341 BRYNE
Tlf. 932 36 274

6018 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 00

Centrum Bil DA
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Visnes Kalk AS
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Bygger’n

Eidsfjord - Sortland

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Reinholdtsen
Maskin AS

Rørlegger

1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

avd Notodden

GK Inneklima AS Bravida Norge AS

Hokksund

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

avd. Beitostølen
3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 18 18

Fiskebeck
Handverk AS
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Tlf. 62 41 22 92

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

Peppes Pizza AS

Varanger Auto AS
9811 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

Matkroken
Emil Solbakken AS Angelosen
Eftf
2405 ELVERUM

Foto: Colourbox

I Oslo og Akershus planlegges treningsgruppe for barn med astma
med oppstart i august 2016. Er du
mellom 8 og 12 år og har lyst til å
være med? Det er gratis!

Asko Øst AS
1540 VESTBY
Tlf. 02 425 - asko.no

9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 60 60

Jensen
Industrisøm AS

Mosserødhjemmet

8656 MOSJØEN
Tlf. 75 17 65 60

Slemmestad
Optikk AS

Apotek 1 Stord
5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 29 54
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FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

Kjære alle sammen!
Vi har lagt 2015 bak oss, et år som viste seg å bli et godt år
for NAAF! Jeg tenker da på at vi er et samlet forbundsstyre
som er både aktivt og engasjert, og som evner å tenke nytt.
Stemningen på møtene er god, og er basert på tillit mellom
administrasjon og styret. Vi er alle oppmerksomme på at
vi også i året som kommer har utfordringer foran oss,
utfordringer vi skal løse i fellesskap.
Særlig er økonomien gjenstand for vedvarende
oppmerksomhet fra de ansvarlige. Selv om økonomien
er i klar bedring i forhold til de fem siste årene, er det
fortsatt meget viktig at tett oppfølging fortsetter, og at
håndteringen av regnskapet skjer på en slik måte at både
forbundsstyre og administrasjon har mulighet til å utøve
kontroll og bruke økonomien som det styringsverktøyet det
er for organisasjonens framtidige drift og utvikling.
I år skal NAAF som kjent avholde landsmøte i Asker
i Akershus, en begivenhet både forbundsstyret og
administrasjonen ser fram til. Planleggingen er godt i gang.

Fram til den tid skal det avvikles årsmøter i alle NAAFregionene, og representanter for forbundsstyret vil, så
langt det praktisk lar seg gjennomføre, forsøke å være
tilstede på møtene. Det er viktig med tilstedeværelse
fra forbundsstyret eller administrasjonen på årsmøtene
i regionene, slik at vi lærer hverandre bedre å kjenne.
Jeg ser fram til et godt samarbeid med dere alle i 2016!

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

Problemer med pusten
i pollensesongen?
Masken beskytter deg mot pollen og/eller andre partikler i luften.
Det kan være svært nyttig i mange sammenhenger; til og fra jobb
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utfører
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i
pollensesongen.
Masken er laget i myk og føyelig tekstil og sitter
lett og behagelig på ansiktet. Ventilene sikrer
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at
det dannes karbondioksid eller vanndamp på
innsiden av masken, selv under trening.
En neseklype i metall hindrer luftlekkasje mellom
nese og kinnben. 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.
48
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Masken ﬁnnes i hvit
og blå i følgende
størrelser
S-M-L-XL

Pollenmaske med partikkelﬁlter
Medlemspris Ordinær pris
550
450
Partikkelﬁlter (2 pk)
Medlemspris Ordinær pris
290
220
Kjemikalie- og partikkelﬁlter (2 pk)
Medlemspris Ordinær pris
320
250

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

FORSKNING

Babyer bør få peanøttmat
for å forebygge allergi
Britiske forskere mener risikoen for å utvikle peanøttallergi kan reduseres med
80 prosent dersom barn får spise mat med peanøtter regelmessig før de er
11 måneder gamle.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Privat/Wikimedia Commons

En gruppe forskere ved King’s
College i London har utført
en studie der de har brukt
en gruppe på 640 barn for
å finne ut om det er mulig å
forebygge allergi mot peanøtter.
Barna var alle i risikogruppen for å utvikle peanøttallergi, og ble rekruttert til
forskningsprosjektet LEAP (Learning Early About Peanuts) i
årene 2006 til 2009 mens de
var mellom 4 og 11 måneder
gamle. Barna var pasienter
ved Evelina London Children
Britisk forsker. Professor Gideon Lack ved King’s College ledet studien
om peanøttallergi hos små barn.
Hospital. De hadde alle eggallergi, alvorlig eksem eller
begge deler.
For å finne ut om toleranTidlig introduksjon
Delt i to grupper. I studien
sen mot peanøtter holdt seg,
beskytter. Lederen for studble barna delt inn i to grupper, skulle gruppen som tidligere
ien, professor Gideon Lack,
der den ene fikk spise peanøt- hadde spist mat med peanøt- sier dette beviser at det å spiter regelmessig fra før de var
ter, også holde seg helt unna
se mat med peanøtter tidlig,
11 måneder gamle. Etter at
peanøtter i et helt år mellom
forebygger og beskytter barna
de ble med i studien skulle de fem og seks års alder.
mot å utvikle peanøttallergi.
spise mat som inneholdt peaNår forskerne nå har oppDenne effekten blir heller ikke
nøtter tre ganger i uken frem
summert studien, viser det
borte selv om barna slutter å
til de var fem år gamle.
seg at 4,8 prosent av barna
spise peanøttmat
I gjennomsnitt spiste barna
som fikk spise peanøttmat,
Tidligere har rådet for å
7,7 gram peanøtter per uke.
hadde utviklet allergi ved seks forebygge allergi vært å vente
De ble ikke servert hele
års alder. Blant de som ikke
med å introdusere matvapeanøtter, men fikk nøttene i
fikk mat med peanøtter var
rer som inneholder vanlige
form av en peanøttsnack kalt
andelen som utviklet allergi
allergener, spesielt dersom
Bamba. Det gjorde at den
hele 18,6 prosent.
barnet er
tidlige introduksjon ikke med- Man kunne ikke se noen
i risikogruppen for å utvikle
førte fare for at barna skulle
forskjeller i alvorlighetsgrad
allergi.
sette nøttene fast i halsen.
på allergien mellom de to
– For å redusere omfanget
Den andre gruppen barn
gruppene.
av peanøttallergi blant barn,
skulle holde seg helt unna
Peanøttallergien ble diagtrengs det trolig helt nye og
nostisert ved hjelp av prikkpeanøtter frem til de fylte
oppdaterte kostholdsråd, sier
fem år.
test på huden.
Gideon Lack.

Forskerne anbefaler at det
gjøres flere studier over lang
tid for å kunne komme enda
nærmere å løse allergigåten.
Alvorlig allergi. Peanøttallergi
er en av de vanligste matallergiene i den vestlige verden, og
en allergi som i verste fall kan
gi livstruende reaksjoner. 1 til 3
prosent av ale barn i Vest-Europa, Australia og USA har allergi
mot peanøtter, og de færreste
vokser av seg allergien etter
hvert som de blir eldre.
Inntil for få år siden var
peanøttallergi relativt sjelden
i Norge, men de siste årene er
det blitt mer vanlig. Symptomer
på peanøttallergi kan være alt
fra lett utslett og magesmerter,
til elveblest, oppkast og i verste
fall anafylaktisk sjokk.
LEAP-studien ble også omtalt
i AstmaAllergi nr 2 2015. n
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Om matallergi og matintoleranse for lærere
Tirsdag 1. mars arrangerte
NAAF Øvre Romerike storlag
kurs om matallergi/-intoleranse for lærere innen matfag
ved de videregående skolene
og ungdomsskolene på Øvre
Romerike. Kokk og matekspert
Svein Magnus Gjønvik fra
Matakademiet i Sør-Trøndelag
underviste både i teori og
praktisk matlaging.
Svein Magnus har lang og
bred erfaring fra nasjonale
og internasjonale kokkekonkurranser samt deltatt i flere
prosjekter for NAAF, både nasjonalt og lokalt. Han er også
medforfatter av boka «Allergi
og matintoleranse – håndbok
for et godt liv».
Kurset var gratis for alle,
i alt 12 deltakere. Første del
var teoretisk med temaene
«hva er matvareallergi og matintoleranse» og om «råvarer
som er tilgjengelig». Alle satt
med spissede ører, og det ble
stilt mange spørsmål fra en
interessert gjeng. Deretter

ØVRE ROMERIKE

Teori og praksis. Svein Magnus Gjønvik, kokk og matekspert viser
hvordan mat tilpasset alle med matalllergi kan smake helt fortreffelig.

kom den praktiske delen hvor
alle fikk laget en rett eller
bake. Alt ble laget slik at alle
med matallergi/-intoleranse
kunne spise det. Det ble laget
både supper, lasagne, pizza og
flere sorter bakverk som blant
annet rundstykker, scones,
foccacia, sjokoladekjeks og
kokosboller.
Svein Magnus fulgte hele

tiden med og gikk rundt og ga
deltakerne gode råd. Glutenfritt mel er ikke like lett å
bruke som vanlig hvetemel.
Der hvor resultatet ikke ble
helt 100 prosent forklarte han
hvorfor, slik at en visste hva
som ikke skulle gjøres eller
gjøres neste gang en skulle
lage den samme retten eller
bakverket.

Da alle var ferdige, fikk en
smake på alle de gode rettene, og alle satt samlet rundt
et bord og kunne kose seg
og snakke sammen. Maten
smakte fortreffelig.
Vi var heldige og fikk sponset det meste av matvarene
fra lokale forretninger. Disse
er Coop-marked Hammerås,
Kiwi Råholt, Coop-marked Dal
og Meny Jessheim. Vi retter en
stor takk til disse.
Dette er et kurs som vi
kan anbefale at både lokallag og regioner kan holde for
både lærere som underviser i
helse- og matfag, barnehagepersonell samt for kokker ved
sykehus og sykehjem. Selv om
mange kan ha god utdanning
og erfaring innen matlaging,
er det å lage mat til en med
matallergi, cøliaki eller matintoleranse utfordrende, og det
kan være mange fallgruver.
Solveig Pleym Øien,
leder NAAF Øvre Romerike storlag

SARPSBORG

Sarpsborg lokallag 50 år
Sarpsborg Astma- og Allergiforening kunne markere sitt 50-årsjubileum i 2015. Dette ble behørig feiret med «høye» smørbrød, marsipankake og fin underholdning med Stian Joneid.
Lederen fortalte om lokallagets historie gjennom 50 år, med
50
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sine opp og nedturer, og avsluttet med at det var en sprek
50 åring som ble feiret.
Styret vil samtidig takke for alle gavene til lokallaget.
Terje Knutsen, styret i SAAF

NAAF-NYTT

OPPLAND

Bortover og nedover. Spente deltagere på vei til skiskolen.

Drømmedag på Hafjell
For tredje året på rad møttes
medlemmer fra Vest Oppland
AAF og Lillehammer og omegn
AAF til en aktiv dag på Hafjell.
Hafjell har mye å by på av
løyper, både nedover og bortover. En flott gjeng deltagere
boltret seg i skisporet, både
bortover og nedover. Fornøyd
med dagens aktiviteter møtes
vi til middag og sosial hygge.
Vi har allerede startet planlegging av neste års drømmedag.

Dette er både nyttig og moro.
Takk til alle som bidro til at
dette ble et vellykket arrangement: Hafjell for god tilrettelegging, Extrastiftelsen for
midler fra Extra Ekspress til
gjennomføringen, og deltakerne som bidro til at det ble
en trivelig dag.
Tove Kristin Løkken,
regionssekretær

Støtte til sydentur for
medlemmer i Nord-Norge
Medlemmer i Astma- og Allergiforbundet fra Finnmark,
Troms og Nordland kan søke Morten Jenssens Stiftelse
om å delta på sydentur til Valle Marina, Gran Canaria
10. – 24. november 2016.
I 2016 dekkes leiligheter for 6 familier.
Deltakere tas ut etter søknad.
Mer informasjon fås hos Bjørg Molander tlf: 909 69 123
epost bjmolander@gmail.com.
Les mer og søk her: naaf.no/sydentur2016MJ

Søknadsfrist 7. april 2016 (innen kl. 10.00)

Kronprinsen fortsatt NAAFs høye beskytter
Det Kongelige Hoff bekreftet
nylig at Hans Kongelig Høyhet Kronprins Haakon gjerne
vil være beskytter for Norges
Astma- og Allergiforbund for
fem nye år fremover.
Kronprins Haakon har vært
NAAFs høye beskytter i mange
år, og sammen med kronprinsesse Mette-Marit besøkte
han Geilomo barnesykehus i
forbindelse med NAAFs 50-årsmarkering i oktober 2010.
– Jeg er stolt over at Kronprinsen ønsker å fortsette som
vår øverste beskytter. Det viser

at Astma- og Allergiforbundet
gjør seg positivt bemerket, og
at alt det viktige arbeidet som
utføres blir anerkjent, sier generalsekretær Anne Elisabeth
Eriksrud
Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og
arrangementer innenfor viktige
områder i samfunnslivet. Det
blir innvilget beskytterskap for
fem år av gangen. Kronprinsen
er beskytter for tilsammen
13 organisasjoner og arrangeFoto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff
menter.
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KONGSBERG

Gratis lotteri. Mange vant og diplom vanket til alle deltakere under 18 år.

Familiekurs med region Østafjells
50 barn og 50 voksne fikk en
morsom og interessant helg på
Quality hotell Grand Kongsberg 11. – 13. mars. De minste
barna var på eget lekerom med
mange koselige barnepassere,
mens alle mellom 10 og 18 år
var i slalåmbakkene og fikk sine
utfordringer der sammen med
gode ledere. Lørdag ettermiddag kurset sykepleier om
hvorfor og hvordan de skulle ta
medisinene sine.
Foreldre og personer som
selv er syke, fikk undervisning
av lungelege Roger Pedersen
og kolskoordinator Veronica
Bomodden. Helge Andersen
fortalte om sitt liv med kols og
trening som betyr så mye for
livskvaliteten. Anita Kolseth
Olsen og Heidi Kopperud Warp
ga forsamlingen praktiske råd
om matvareallergi til hverdags.
Vi var også ute på tur i
Kongsberg med fysioterapeut
Monika Brandvoll med påfølgende god trening i bassenget
etterpå.
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Vi moret oss også med bordtennisturnering, quiz, bading og
knøttedisco. Toppen av det hele
var tryllekunstneren som ga oss
et morsomt trylleshow. Etter
showet fikk ungdommene over
10 år lære tre triks i all hemmelighet. Ett av triksene viste de på
den store avslutningen før lunsj
på søndag. Mange vant på vårt
gratislotteri og alle under 18 år
fikk diplom.
Vi takker hotellet for ei flott
helg hvor de viser oss hvor mye
hensyn et hotell kan ta angående mat, rengjøring, dufter,
blomster, ikke matos, samt alle
de ansatte på jobb for oss.
Takk til alle flotte deltakere.
Så sees vi igjen på familiesamling på Skjærgården hotell og
badepark i Langesund 14. – 16.
oktober.
Ellen Sørby og Mona
Larsen, regionssekretærer NAAF
Østafjells
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Trylleshow. Stor stas da tryllekunstneren stakk hull i magen og helte
vann tvers gjennom.
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Pollenfrisk på høyskoler
Norges Astma- og Allergiforbund skal denne våren
gjennomføre prosjektet
Pollenfrisk for å fronte
temaet pollenallergi. Her vil
studenter ved flere høyskoler
få mulighet til å teste seg for
pollenallergi.
I overkant av 20 prosent av
befolkningen har mer eller
mindre alvorlig pollenallergi.
Det er et samfunnsproblem
som koster mye penger,
fordi pollenallergi blant annet
reduserer arbeidskapasitet
og gir økt sykefravær. I tillegg
har mennesker med pollenallergi økt risiko for å utvikle
astma. Derfor er det viktig å
få pollenallergi under kontroll
og kontakte lege for å få vurdert symptomer og behandling. Mange er allergiske uten
å være klar over det selv.

Gjennom Pollenfrisk ønsker
NAAF å bidra til at flere blir
kan bli klar over at de har en
allergi, slik at de kan få tilgang
til riktig og viktig behandling.
Dette er særlig aktuelt for
studenter som ofte rammes hardt av pollenallergi i
eksamensperioden. Pollenfrisk blir gjennomført med
stands på høyskoler rundt
Oslo-området. Medisinsk
personell vil være til stede –
en lege og to sykepleiere – og
utføre såkalte prikktester for
de som ønsker det. I tillegg
vil NAAF gi informasjon om
ulike behandlingsmetoder,
hvordan man kan redusere
pollenplager og informere om
rettigheter rundt tilrettelegging av eksamen.

Prikktest. Ved flere høyskoler i Oslo får studentene mulighet til å teste
seg mot pollenallergi.

Pollenfrisk besøker følgende høyskoler:
l Handelshøyskolen BI – campus Oslo - Nydalsveien 37,
0484 Oslo
l Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Ås –
Christian Magnus Falsens vei 1, 1430 Ås.
l HIOA avdeling Kjeller - Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller
l Høyskolen i Oslo og Akershus, avdeling Oslo, Pilestredet
For datoer og tid følg med på naaf.no/pollenfrisk

Velkommen til Geilomo
– en god start på resten av livet!

Geilomo barnesykehus
Et behandlings- og habiliteringstilbud til barn med astma,
allergi, eksem og hjertefeil. Tilbudet gjelder barn i skolepliktig
alder, fra 1. til 10. klasse.
Søknad gjennom fastlege eller spesialist til:
OUS HF Ullevål
Barnemedisinsk avdeling
Henvisning
Postboks 4956 Nydalen
0434 Oslo
Kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 32 09 50 00.
Se også Geilomo-siden på facebook.

Geilomo
barnesykehus
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI
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KRYSSORD

Slik svarer du:

Vinn!

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

Knivsett fra
Jamie Oliver.

Svarfrist: 8. juni 2016
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NAAFS LOKALKALENDER

KONTAKT DITT REGIONSKONTOR
▪ REGION AGDER

Telefon: 94 87 21 07
Kontortid: Mandag/tirs/onsdag kl. 9-15
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
E-post: region.agder@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/agder

▪ REGION HEDMARK

Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad, 2405, Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3, Borgheim
2, 2405 Elverum
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 MIDT, NORD-TRØNDELAG
Henvendelser fra medlemmer betjenes
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.

▪ REGION NORD: TROMS/FINNMARK

▪ REGION VEST

Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø.
E-post: region.vest@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/vest

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD

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

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK

Telefon: 35 52 15 00
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien.
E-post: region.ostafjells@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD

Telefon: 33 06 39 50
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
E-post: ellen.sorby@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTFOLD

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

▪ VALLE MARINA

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

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

▪ REGION NORDLAND

NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

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: 95 84 51 43
Kontortid: De fleste ukedager, kl. 9–15
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
Adresse: Sørskogbygdveien 930, 2412
Sørskogbygda
E-post: region.oppland@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/oppland

▪ REGION OSLO OG AKERSHUS

Telefon: : 23 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Regionssekretær: Aase M. Kolstø Sætrang
E-post: aase@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

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.

n. For
om Grasrotandele
m støtter oss gjenn pping.no/grasrotandso
e
all
r
fo
de
gla
t
Vi er svær
www.norsk-ti
m giver, gå inn på
ening og regiså registrere deg so opp din lokale Astma- og Allergifor du spiller.
ke
ng
sø
ga
du
er
n
hv
g
ka
elen/. Der
støtte fra de
rt slik at de mottar
rko
ille
sp
ditt
re
tre

56

Bli med
region Vest til
Valle Marina! Se mer
under kategorien
«reiser».
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Nye styrer og ledere
OPPLAND, LILLEHAMMER: Leder:
Valborg Brøste. Nestleder: Karl Erik
Bevolden. Styremedlem: Berit Fosmo.
Varamedlem: Magne Bråten.
OPPLAND, VEST OPPLAND: Leder:
Birgitte Vikersveen. Nestleder: Solveig
Evenstuen. Kasserer: Stein Løkken.
Sekretær og styremedlem: Camilla
Vikersveen Kleven. Styremedlem:
Marthe Løkken. Styremedlem: Silje
Evenstuen Pedersen. Varamedlem og
valgkomite: Nina Frøyslid. Varamedlem: Anne Gunn Løkken.
OSLO OG AKERSHUS, OSLO: Ny leder
Hilde Sofie Hamre.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN: Wenche
Stustad fortsetter som leder.
ØSTAFJELLS, HALLINGDAL: Bente
Hovdegard fortsetter som leder.
Kontakt bhovdegard@online.no, tlf.
93 00 66 66.
ØSTAFJELLS, LARVIK: Finn Halvorsen
fortsetter som leder. Kontakt: eileenhalvorsens@hotmail.com,
tlf. 33 18 42 08.
ØSTAFJELLS, NORDRE VESTFOLD OG
HORTEN: Anita K. Olsen fortsetter
som leder. Kontakt: anita.kolseth.
olsen@ebnett.no, tlf. 990 43 832.
ØSTAFJELLS, RINGERIKE OG JEVNAKER:
Lars Velsand fortsetter som leder.
Kontakt: lars@hakomaskin.no,
tlf. 90 79 89 99.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Eldbjørg
Steensma fortsetter som leder. Kontakt: steensma@sfjbb.nett, tlf. 33 47
29 29/99 26 13 58.

ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN:
Britt Wennerød fortsetter som leder.
Kontakt: viwen@sf-nett.no,
tlf. 45 41 21 52.

Ekstraordinært møte
ØSTAFJELLS, DRAMMEN: Ekstraordinært årsmøte avholdes 21. april
kl. 18.30 på Vardar i Drammen. Sak til
behandling: Salg av foreningens hytte
på Blefjell.

Medlemsmøter
OSLO OG AKERSHUS, GRORUDDALEN:
Formiddagstreff 18. april og 23. mai
(sommeravslutning) kl. 12.00–14.30
i Grefsenveien 28. Pris kr 50. Kontakt
Bjørg Simonsen tlf: 22 64 35 05/98 84
08 74 eller e-post: bjorg.simonsen@
live.no, eller Magnhild Oppegård
tlf. 22 16 08 85/92 83 47 77.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
Kafétreff første lørdag i måneden kl.
12.00 på East Lake restaurant i Drammen. Noen fra styret er der. Henv.
Grete Wang Vines tlf: 91 58 69 26.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
Foreldre- og barntreff. Gruppe med
foreldre med barn som har astma/
allergi/eksem. Møtes på Ytterkollen
Grendehus siste lørdag i måneden kl.
13.00. For mer informasjon og påmelding, kontakt Cathrine Finnebraaten,
mobil 481 29 500,
catyn85@hotmail.com
ØSTAFJELLS, TELEMARK: Seniortreff i
Blekebakkveien 1, Skien v/Turid Odberg. Ta kontakt på tlf: 98 64 12 51
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Reiser
HELE LANDET: Fellestur til Gran
Canaria 31. august–14. september.
Region Vest inviterer alle medlemmer til en aktiv og sosial voksentur til
Valle Marina. Du reiser fra nærmeste
flyplass, og vi møtes fra fjern og nær i
Oslo for videre reise til Gran Canaria.
Vi legger opp til mye god trening,
både med turer i nærområdet og med
fysioterapeut. For mer informasjon
kontakt regionssekretær i Vest: Hildur
Østbø tlf; 99 12 28 95 eller e post
region.vest@naaf.no

Fritidsaktiviteter
VEST, ROGALAND: 22–24 april. Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. Mer info?
region.vest@naaf.no
VEST, SOGN OG FJORDANE: Sett av
helgen 3.–5. juni. Tema matallergi.
Mer info? region.vest@naaf.no
VEST, ROGALAND: Sett av helgen
11.–13. november på Stemnestaden
Leirsted, Tysvær kommune.
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chigruppen i Ørsta/Volda er åpen for alle
interesserte: For informasjon eller
påmelding, kontakt Lisbeth Svendsen
Søvik på soevikl@hotmail.com eller
tlf: 93 04 19 64. For mer informasjon
se www.naaf.no/taichi
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Skigruppen på Skodje er aktiv så lenge føret
tillater det. Kontakt gruppeleder/
instruktør Jarle Ekroll om du ønsker å
delta. E-post: jarleekroll@gmail.com
eller tlf: 97 72 56 78. For mer informasjon se www.naaf.no/skigrupper
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Det
blir arrangert klatrekveld i Ålesund

Følg din region på
Facebook!
Finn din region ved å søke
etter: naafagder, naafmidt,
naafhedmark, naafnordland,
naafoppland, naafosloakershus,
naafvest, naafostafjells,
naafnord, eller naafostfold.

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.
(Sparebanken Møre Arena) i løpet av
mai/juni. Følg med på www.naaf.no/
klatrekvelder for oppdatert informasjon.
MIDT, NORD-TRØNDELAG: Aktivitetskveld for barn med astma, 1.–4. trinn
fredag 8. april kl. 18–20. Sted: Gymsal
ved Frol barneskole. Les mer på www.
naaf.no/nordtrondelag og på www.
facebook.com/naafmidt
MIDT, SØR-TRØNDELAG: Klatrekveld
for store og små medlemmer fredag
15. april kl 18–20. Sted: Utehallen på
Lade i Trondheim. Påmelding til gina.
strom@naaf.no innen 8. april.
MIDT, SØR-TRØNDELAG: Klatrekveld
for store og små medlemmer fredag
22. april kl 18–20. Sted: Klatrehallen på Orkanger. Påmelding til gina.
strom@naaf.no innen 15. april.
NORD, HARSTAD: Gjennomfører faste
aktiviteter som klatring, bowling
samt bading i Grottebadet, følg med
på facebook: facebook.com/HarstadOgOmengStorlagAvNaaf
NORDLAND, BODØ: Aktivitetsdag på
Bratten 25. mai. Invitasjon kommer på
e-post og Facebook.
NORDLAND, BODØ: Foreldrekafe Bjørk
restaurant tirsdag 5. april og tirsdag 3.
mai, begge datoer kl. 19.30.
NORDLAND, BODØ: Seniorkafe
Farmors stue 19 april klokken 13.00
følg med på epost og Facebook.

Gåturer og trim
HEDMARK, ELVERUM: Ut og gå, med
eller uten staver. Kontakt regionskontoret på telefon: 62 42 61 62 eller
e-post: region.hedmark@naaf.no.
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Mosjonsgruppene i Volda, Surnadal og på
Skodje er åpne for alle som vil være
med. Kontakt mosjonsleder om du er
interessert. Volda: Asbjørn Vollset. Tlf:
41 31 14 58. Surnadal: Inger Merethe
Mogstad. E-post: ingermerethem@
gmail.com eller tlf: 95 84 83 70.
Skodje: Jarle Ekroll. E-post: jarleekroll@gmail.com eller tlf: 97 72 56 78.
Se www.naaf.no/mosjonsgrupper
NORD, PORSANGER: To vinteråpne
løyper: Porsvannshøyden og Langporsvannshøyden.

OSLO OG AKERSHUS, OSLO: Treningsgruppe for barn med astma, 8–12 år.
Samarbeid mellom NAAF og fakultet
for helsefag, institutt for fysioterapi
ved HiOA. Oppstart i august 2016 i
gymsal ved Poliklinikken ved Institutt
for fysioterapi, Elisabeth Lampes hus,
Høgskolen i Oslo/Akershus. Påmelding
fortløpende til Anne Heidi Røtjer
Guderud: 22 45 25 42 eller anneheidi.
guderud@hioa.no. Du må ha med
rekvisisjon til fysioterapi.
VEST, STORD: Vi har lette turer i skog
og løyper, bassengtrening og yoga.
Synes du dette kunne være noe for
deg? Ta kontakt med Laila Stensletten
for info på tlf: 99 23 01 01.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN: Trening med
egen instruktør for NAAF-medlemmer
med astma og kols fortsetter på Akropolis mandag og torsdag kl. 12.00.
Egenandel kr 399 per måned, må vise
medlemskort.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Treningsgrupper for lungesyke på Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig Eidhamar.
Torsdager kl. 10.00–11.00 og kl.
11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00–
13.00. Henvendelser til Stig, tlf: 97 08
03 91. Gratis hvis du har rekvisisjon
fra lege.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Medlemmer av SAAF får rabatt på trening.
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. Å
være ute i naturen og bevege seg er
bra for lungesyke. Mot kr. 100 per år
kan man delta på arrangementene.
ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN:
Treningsgruppe for voksne med
lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf:
33 32 36 70.
VEST, BERGEN: Turgruppe for mer info
kontakt leder Elin Brodahl .
VEST, SØR ROGALAND: Gruppe for
dem som ønsker å trene i et felleskap
Sted: Rundt forbi – Sola, Randaberg,

Jæren. Mer info: region.vest@naaf.no
Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen,

Informasjon
HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal AAF
ønsker berørte og pårørende velkommen til Brukerkontoret på Sykehuset
Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson
er å treffe 11. februar kl. 17.00–19.00.
Her har du mulighet til å få informasjon, brosjyrer og treffe noen som
forstår det du snakker om.
OPPLAND, GAUSDAL: Granheim Lungesykehus kl. 16.30–17.30 mandag
4. april, mandag 2. mai og mandag
6. juni.
OPPLAND, LILLEHAMMER: Du treffer
oss på Brukerkontoret på Lillehammer
Sykehus. (Vis à vis Narvesen) mandag
4. april, mandag 2. mai og mandag 6.
juni kl. 12–15.
HEDMARK, GLÅMDAL: Informasjonsstand på Skarnes Apotek 2. april kl.
11.00–14.00. Her kan du måle lungefunksjon og få informasjon om astma,
eksem, allergi og kols.
HEDMARK, GLÅMDAL: Informasjonsstand på Apotek på Kongssenteret,
Kongsvinger 23. april kl. 11.00–14.00.
Her kan du mulighet måle lungefunksjon og få informasjon om astma,
eksem, allergi og kols.

Hytteleie
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
Utleiehytte på Blefjell. Rimelig hytte
til leie for alle medlemmer av NAAF.
Vei frem til hytta. Avtaler gjøres på
www.daaf.no Informasjon v/ Grete
Wang Vines tlf: 91 58 69 26
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Svømming
NORD, KÅFJORD: Svømmetrening i
Birtavarre Røde kors-bassenget hver
mandag kl 17-18.00. Mer infor på Facebook: Nord-Troms Storlag av NAAF.
NORD, TROMSØ: Familiebad ved St.
Elisabeth Hotell og Helsehus søndager
kl. 16–17.00. Siste gang før sommeren
24. april. Egenandel kr 25, - pr person,
maks. kr 100 pr familie. Medlemmene
får rabatt ved å vise frem medlemskort med kvitteringsoblat. Andre kan
delta dersom ledige
plasser, de betaler satsene til St.
Elisabeth Hotell og Helsehus.
NORDLAND, BODØ: Svømming i
Nordlandsbadet torsdag 21. april og
tirsdag 10. mai kl 17.00. NB!
OSLO OG AKERSHUS, NEDRE ROMERIKE: Svømmetilbud for medlemmer i
terapibassenget på Sørvald Sykehjem
mandag og fredag kl. 16–20. Spørsmål
og ønsker sendes til: stale.hansen@
getmail.no.
OSLO OG AKERSHUS, ØVRE ROMERIKE: Svømming hver lørdag kl. 12.00–
13.00 i svømmehallen på Gjestad for
barn og barnefamilier (ikke i skolens
jule- påske- og sommerferie). Påmelding via SMS på 41 69 14 90 før lørdag
kl. 10.00. Medlemspris; voksne kr. 40,
barn kr. 20. Husk badehette.
OSLO OG AKERSHUS, ØVRE ROMERIKE: Trening for personer med astma
eller kols i Råholt Bad tirsdag kl.
11.00–12.00 og torsdag kl. 09.00–
10.00 under ledelse av instruktør og
fysioterapeut. Ring Solveig på tlf: 416
91 490.
VEST, EGERSUND: Bading/trening.
Slettebø varmtvannsbasseng, onsdag
kl. 17.00–18.00. Gratis for medlemmer. Kontakt region.vest@naaf.no.
VEST, SANDNES: Bading/trening.
Varatun helsebasseng fredag kl.
19.30–20.30. Gratis for medlemmer,
Kontakt region.vest@naaf.no.
ØSTAFJELLS: Bading på Quality Resort
Skjærgården, Langesund for alle
NAAF-medlemmer. 3,5 time for barn,
3–15 år kr 80, voksne kr 100. Ta med
medlemskort. Det holder at én i
familien er medlem.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
Trening i Drammensbadet for medlemmer tirsdag, onsdag og fredag i
samarbeid med Drammen og omegn
revmatikerforening. Kontakt Wenche
Stustad, tlf: 905 36 468.
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ØSTAFJELLS, LARVIK: Svømming i
varmtvannsbassenget på Kysthospitalet i Stavern hver onsdag kl. 19-20.
Bare å møte, medlemmer betaler halv
pris. Gratis for barn. Følger skolens
ferier, tlf: Leder Finn Halvorsen 33 18
42 08.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Gratis
bading for alle medlemmer i varmtvannsbasseng, og anledning til bruk
av vanlig basseng i Svømmehallen
i Bugården hver tirsdag kl. 14.45–
16.00. Påmelding til leder Eldbjørg
Steensma tlf: 33 47 29 29.

Kurs
ØSTAFJELLS: Familiekurs på Quality
Grand Hotel på Kongsberg 11.– 13.
mars. Temaer: Kols, astma, allergi,
eksem og barn og inneklima. Gode
foredragsholdere. Kontakt regionskontorene for mer info, tlf: 32 83 69
10/481 51 29 eller 33 06 39 50 /481
91 462
ØSTAFJELLS, TØNSBERG: Tønsberg
sykehus/LMS/NAAF Østafjells arrangerer kurs for foreldre, foresatte
og barnehageansatte til barn med
astma mandag 11. april kl. 8.30–15.30
i Tønsberg. Foreldre får opplæringspenger hvis de er i lønnet arbeid.
Påmelding til: 33 30 82 31, lms@siv.
no. Husk at det er fritt sykehusvalg, så
alle kan melde seg på.
ØSTAFJELLS, TØNSBERG: Kurs for foreldre og foresatte til barn med astma
11. april kl. 8.30–15.30 på Lærings- og
Mestringssenteret nær sykehuset i
Tønsberg. Gratis. Om du er i jobb kan
du søke opplæringspenger.
ØSTAFJELLS, TØNSBERG: Velkommen
til kurs om kols på sykehuset i Tønsberg. Kurset går over 6 uker, 2 dager i
uka 12.00–15.00. Løpende påmelding,
sykehuset ønsker at du skal få starte
opp på rehabilitering så kort tid som
mulig etter at henvisning er sendt.
Ring tlf: 33342700 for mer info.
ØSTAFJELLS, HØNEFOSS: Kurs om kols
for pasienter og pårørende ved Ringerike sykehus 10. og 12. mai. Henv.
Ringerike Sykehus.
ØSTAFJELLS, ÅL: Velkommen til kurs
om kols på Hallingdal Sjukestugu 8.
og 9. juni.
HELE LANDET: NAAF sentralt arrangerer Likepersonkurs i Oslo 9. april
kl. 10.30 – 17.00. Deltakere: Alle
styremedlemmer og personer som
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ønsker å gjøre en jobb for lokallagene.
F.eks. stå på stand, organisere svømmetrening, gåturer, trim, aktiviteter,
sitte i råd og utvalg m.m. Påmelding
til 48 15 12 94.
ØSTFOLD: Praktisk matlaging og
teoretisk matallergikurs høsten 2016.
Kurset passer for voksne.
For informasjon ta kontakt med
regionssekretær, Mona L. Marthinussen, telefon: 92 27 82 20 eller epost:
monam@naaf.no/region.ostfold@
naaf.no. Prosjektet finansieres av
Ekstra Stiftelsen.
ØSTFOLD: Region skal arrangere
familiesamling med Likepersonkurs
høsten 2016. For informasjon ta
kontakt med regionssekretær, Mona
L. Marthinussen, telefon: 92 27 82
20 eller på epost: monam@naaf.no /
region.ostfold@naaf.no

Medlemsfordeler

NORD, HAMMERFEST: Medlemmer får
50% rabatt på klippekort som kan benyttes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen
og Breidablikkhallen. Kortene kjøptes
i Sanitetsbadet.
NORD, ALTA: Medlemmer får 50%
rabatt på timer i Alta Helsebad.
Medlemskort med kvittering må

fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen,
tlf: 917 26 628.
NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer
kan benytte kort i Barentsbadet (gratis), mer info: Toril Synøve Millehaugen, tlf: 408 79 417, e-post: naafsv@
hotmail.com
VEST, BERGEN: Medlemmer med gyldig medlemskort for 2016 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.
NORD, ALTA: Sarves Alta Alpinsenter – medlemmer får 25% rabatt på
dagskort og 15% rabatt for sesongkort.
NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer
kan benytte kort i Sandnesbakken
(gratis), Ta med gyldig medlemsbevis.
Mer info: Toril Synøve Millehaugen,
tlf: 408 79 417, e-post: naafsv@
hotmail.com
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Gratis
bading for alle medlemmer i varmtvannsbasseng, og anledning til bruk
av vanlig basseng i Svømmehallen
i Bugården hver tirsdag kl. 14.45–
16.00. Påmelding til leder Eldbjørg
Steensma, tlf: 33 47 29 29.

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA1
Her finner du de
riktige ordene fra
kryssordet i forrige
AstmaAllergi.
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Vinner av kryssord AA5 2015: Henning Øyvind Hope, Haugesund

Lekre farger
fra Huntonit

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
• 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

NY FARGEPALETT

Brilliant Hvit
NCS S 0500N

Mist
NCS S3000N

Soft Menthol
NCS S1706-G15Y

Soft Eucalyptus
NCS S 5608-B78G

Deep Ocean
NCS S7010-B10G

Caffelatte
NCS S 1005-Y30R

Sand
NCS S 2502-Y

Earth
NCS S 4005-Y20R

Pepper
NCS S 6502-Y

Terracotta
NCS S 3923-Y74R

sannsynligvis
reneste
TAKOGverdens
VEGGPLATER

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:

