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LEDER

Varsku om passiv røyking
Røykeloven fra 2004 har vært til stor velsignelse for alle
som pådro seg sykdom og fikk sin livskvalitet redusert på
grunn av andres røyking. Den fikk fornyet styrke med ny
tobakkskadelov i 2013 som ga barn lovfestet vern mot
passiv røyking, og ble et viktig vendepunkt for Astma- og
Allergiforbundets mangeårige innsats for barnas rett til
et røykfritt miljø. Men problemene med passiv røyking
viser seg å være langt fra et tilbakelagt stadium. Det er vel
kjent at mors røyking under svangerskapet kan påvirke
lungehelsen til barnet, men overraskende nok har forskere
ved Universitetet i Bergen vist at fars røyking tidlig i
ungdommen kan tredoble risikoen for at barnet utvikler
astma. Røyking tidlig i ungdommen kan nemlig påvirke
sædcellenes reparasjonsevne negativt – og nedarves til
barnet, selv om far sluttet å røyke mange år
før unnfangelsen.
I denne utgaven av AstmaAllergi har vi også intervjuet
forskere i Telemark som ble overrasket over å finne at passiv
røyking fortsatt er et stort helseproblem hos mange voksne.
Så mange som seks prosent av alle voksne som selv aldri
har røykt, oppgir at de har til dels alvorlige luftveisplager
på grunn av røyking i eget hjem. Resultatene fra de to
studiene kaller på langt større bevissthet og informasjon om
skadevirkningene av passiv røyking.
Det er gledelig at vi har opplevd en betydelig nedgang
i antall røykere siden 2000-tallet, men bekymringsfullt at
andre tobakksrelaterte substitutter synes å ha overtatt
arenaen. Bruken av snus har økt jevnt, og nikotinholdige
e-sigaretter er på full fart inn. Trolig mindre skadelig enn
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IDRETT OG ASTMA
Satser på ski. Vilde Opedal (15) elsker langrenn
og trener stort sett hver dag i løypene ved Holmenkollen og Frognerseteren. Da vi tok bilder var
den kjente Kollen-tåka som vanlig på plass.

Vilde (15) lar seg
ikke stoppe av astma
Vilde Opedal elsker å gå langrenn, men kunne ikke drevet med idrett uten
astmamedisin. – De som trener sammen med meg vet at det absolutt ikke
er noen fordel å ha astma, sier 15-åringen.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Vilde har gått på ski siden hun
var ett år gammel, og begynte
å konkurrere da hun var 11.
Siden har hun bare elsket
langrennssporten, og er en
av de beste i sin klasse i Oslo
Skikrets. Hun har blant annet
blitt kretsmester flere ganger,
og fått tredjeplass i Ungdommens Holmenkollrenn.
– Jeg liker veldig godt å
trene mot et mål, og prøve å
prikke inn formen til et spesielt renn. Det er også deilig å
kunne gå lange skiturer i helgene, sier Vilde, som sammen
med mor, far og to like skiglade søsken bor bokstavelig talt
et steinkast fra nasjonalanlegget i Holmenkollen. I tillegg
til langrenn konkurrerer hun i
friidrett, men det er ski som er
hovedfokus.

gjerne om høsten, og i kulde.
– Legen min har sagt at jeg
kanskje burde finne på noe
annet, når jeg har så mye
plager. Men det er ski jeg vil
satse på, og målet er å leve av
å gå på ski, sier Vilde.

Trives i langrennsmiljøet. Vilde konkurrerer for Oslo-klubben Njård.

jeg løp intervaller. Jeg hostet
også veldig mye hele natten
så jeg mistet pusten. Noen
ganger hostet jeg så mye at
jeg ikke fikk lov å sitte i klasserommet fordi jeg forstyrret
alle andre, forteller hun.
Etter at Vilde begynte med
astmamedisiner, har hun fått
en helt ny hverdag.
– Hun går fast på fire
forskjellige astmamedisiner, både forebyggende og
anfallsmedisin, forteller mor
Linda Grønvold Opedal.

Hostet på skolen. For to år
siden fikk Vilde astmadiagnosen, etter å ha slitt med
pusten en god stund. Til å
begynne med trodde hun
det var sånn det skulle være,
men etter hvert ble det klart
at pusteproblemene ikke var
å være normalt andpusten.
Treningskamerater og trenere
reagerte også på at hun pustet
og peste veldig mye i bakkene. Absolutt ingen fordel. Linda
– Jeg merket det ved at det er helt klar på at datteren ikke
ble veldig tungt å puste når
kunne drevet idrett uten å
6
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bruke astmamedisiner. Vilde
selv rister på hodet når vi spør
om det kan være noen fordel
å ha astma når du skal drive
med langrenn.
– Det er ganske mange
ganger jeg må avbryte et
intervall på grunn av astma,
og jeg fikk astmaanfall under
Hovedlandsrennet og måtte
bryte. Jeg blir også lett syk,
for eksempel nå i vinter har
jeg vært syk en måned og fått
ødelagt nesten hele sesongen,
forteller hun.
Vilde har ikke allergi, og fikk
som nevnt astmadiagnosen
i 12–13 årsalderen. Plagene
er verst når det er fuktig luft,

Inaktivitet er verre. Mor
Linda er heller ikke redd for å
la datteren drive med idrett på
så høyt nivå.
– Det er viktig å være aktiv,
det vil gjøre at hun takler
sykdommen bedre. Inaktivitet
er farligere for et barn med
astma, mener hun.
Det har imidlertid tatt litt tid
å få regulert medisineringen
godt nok, og de som trener
sammen med Vilde har ofte
kommentert at «vi hørte deg
langt nedi bakken».
– Det er i hvert fall ingen
fordel å ha astma når du går
langrenn. Men jeg vil ikke la
det stoppe meg heller, det er
langrenn jeg vil drive med, sier
hun.
Hun legger til at hun vet at
noen ikke tør å vise at de bruker astmamedisin fordi noen
tror det er en fordel.
– Det bryr jeg meg absolutt
ingen ting om. Medisin gjør
bare at jeg kan drive med
idrett, sier hun. n
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IDRETT OG ASTMA

– Norske langrennsutøvere jukser
ikke med astmamedisiner
Granskingskommisjonen som har sett på medisinbruken hos norske toppidrettsutøver innen langrenn har ikke kunnet påvise at noen er blitt medisinert med
astmamedisin uten plager eller for å øke prestasjonsevnen.
Tekst: Nina Brun Foto: Anbjørg Kolaas, Uio/June Witsø
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Generalsekretær. Anne
Elisabeth Eriksrud i NAAF

Glad for konklusjonene.
Generalsekretær i Norges
Astma- og Allergiforbund,
Anne Elisabeth Eriksrud er
svært glad for konklusjonene i
granskningsrapporten. Astmadebatten denne vinteren har
preget mange barn og unge
med astma negativt.
– Når granskningskommi-

sjonen endelig slår fast at
norske toppidrettsutøvere ikke
jukser med bruk astmamedisin
og samtidig understreker at
det er svært viktig å behandle
en astmasykdom riktig, er det
et viktig signal til all idrettsungdom, og ikke minst til gruppen
av astmasyke barn og unge,
sier Eriksrud.
For barn og unge med astma
er fysisk aktivitet og deltakelse
på lik linje med andre en svært
viktig del av sykdomsmestringen som bidrar til å øke
livskvaliteten. Over 20 prosent
av barn i skolealder har astma.
– Selv om toppidrett er for
de få og kan være en stor belastning for helsen generelt, så
er det uansett oppmuntrende
at astmasyke barn og unge nå
får vite at de på lovlig vis kan
følge drømmene sine, avslutter
Eriksrud. n

KJØPES PÅ
APOTEK

FAKTA ASTMA OG IDRETT
l

l

l

l

Det finnes to typer idrettsastma: De som har
hatt sykdommen siden barndommen og de som
utvikler astma på grunn av hard trening.
Siden utøverne trener så mye, vil ikke luftveiene
få tid til å hente seg inn igjen. Over tid kan det gi
slitasje med utvikling av astma. For skiløpere vil
den kalde luften utgjøre en tilleggsbelastning.
Bedre behandlingsmuligheter og mer effektive
medisiner gjør likevel at utøvere med astma kan
drive idrett innen toppnivå.
Over 20 prosent av alle norske barn i skolealder
har astma. Mange vil vokse astmasykdommen
av seg. Fysisk aktivitet regnes som svært viktig
for sykdomsmestring hos denne gruppen.

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.

NO/NYO/0217/0002/12143

– Vi har ikke funnet noe tegn
til at norske langrennsutøvere
er blitt overbehandlet med
tanke på å øke sin prestasjonsevne, og vi har ikke funnet at
utøverne er behandlet uten
at de har astmadiagnose eller
plagsomme symptomer, sier
Reidun Førde, professor ved
Senter for medisinsk etikk,
Universitetet i Oslo.
Hun har vært en av fem
medlemmer i granskningskom- Professor i medisinsk etikk.
misjonen som ble nedsatt etter Reidun Førde ved Universitetet i Oslo
at det i fjor ble sådd tvil om
bruken av astmamedisiner hos Må behandles. Reidun Førde
norske utøver var etisk forsvar- er kjent med at ungdom med
lig. Med i granskningskommiluftveislidelser som driver
sjonen har også vært spesialis- idrett har følt seg som jukseter i lungemedisin fra Sverige
makere i kjølvannet av astmaog Danmark, samt en spesialist debatten. Hun synes det er
i idrettsmedisin fra Finland.
trist og lite grunnlag for, og at
mediene må ta et visst ansvar
Ikke overmedisinert. Førde
for at et slikt bilde har festet
forteller at granskningskommi- seg. Hun mener likevel det er
sjonen avdekket et visst forbe- viktig å skille mellom idrett på
dringspotensial i helsetjenesten toppnivå og vanlig idrett og
for toppidrettsutøvere
mosjon.
i langrenn, så som bedre rutiner
Toppidrett kan være en
for oppbevaring av medisiner
enorm påkjenning for kroppen,
og at de ulike nivåene som
ikke minst for luftveiene ved
Skiforbund og Olympiatoppen, hardtrening og konkurranse i
kunne ha delt informasjon på
kald luft. Uansett er det svært
en bedre måte. Hovedinntrykavgjørende å behandle en
ket står likevel fast:
idrettsutøver med astma opti– Etter en svært grundig
malt med riktige medisiner.
gjennomgang av feltet, fant vi
– I granskningsrapporten
ikke noe grunnlag for å hevde
slår vi fast at en utøver med
at norske utøvere var overastmasymptomer skal og må
medisinert med tanke på å øke behandles riktig. Da er ikke bruk
sine prestasjoner. Vi møtte bare av astmamedisiner noe barn
flotte idrettsutøvere som var
og unge med astma som driver
svært åpne og glade for å bli
idrett skal gå rundt å være enggransket, understreker Førde.
stelige for, understreker Førde .

Prøv
Nycopro Laktase
hvis du ikke tåler
laktose

Kilde: Kai-Håkon Carlsen, Uio/naaf.no
Ved eventuelle spørsmål vennligst ta kontakt med Takeda Informasjon Tlf: 800 800 30 eller e-post: infonorge@takeda.com
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TORDENSTORMER KAN GI AKUTT ASTMA
Åtte mennesker døde og tusenvis ble innlagt på sykehus etter at tordenstormer
utløste akutte astmaanfall i Australia. Heldigvis er det liten sannsynlighet for at
fenomenet tordenstorm-astma kommer til Norge med det første.

Pollensesongen
en måned lengre

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

I Melbourne i Australia ble
flere tusen pollenallergikere i
november i fjor akutt rammet
av høysnue og astmaanfall,
etter at et tordenvær oppsto samtidig som det var
store mengder pollen i luften.
Flere enn 8500 mennesker
ble sendt til sykehus, og åtte

personer døde som en følge
av tordenastma.
– Global oppvarming og ekstremvær i kombinasjon kan
i fremtiden danne grunnlag
for økt forekomst av såkalte
«tordenstormer» i sommerhalvåret. Varme luftmasser
kan settes i voldsom beve-

FAKTA TORDENSTORM-ASTMA
l

l

l

Fenomen som oppstår ved tordenvær, med
varm luft og sterk vind i kombinasjon med at det
er mye pollen i luften.
Tordenstormer kan gjøre at gresspollenkorn
blir fraktet over lengre distanser enn normalt.
I tillegg kan vannløselige pollenkorn sprekke
opp og frigjøre bitte små partikler som inneholder allergener.
Når de små partiklene pustes inn, trekkes ned
i de lavere luftveiene, vil det kunne utløse
astmaanfall også hos personer som ikke har
påvist astma tidligere.
Kilde: Australian Society of Clinical
Immunology and Allergy
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gelse, ledsaget av tordenvær
og kraftige regnskyll blandet
med hagl, før det hele brått
tar slutt og sola varmer som
før, sier seniorforsker og
biolog Hallvard Ramfjord, som
til daglig jobber ved Astma- og
Allergiforbundets pollenvarslingstjeneste.
Provoserer frem astma. Når
disse tordenstormene kommer samtidig med at det er
store mengder pollen i luften,
kan dette utløse astmaanfall også for personer som
tidligere ikke har vært klar
over at de har hatt astma. Det
var trolig dette som skjedde i
Australia.
– Under spesielle omstendigheter vil pollenkornene
sprekke opp i mange små
partikler som inneholder
allergener. Når du puster inn
disse vil de trekkes helt ned i
de nedre luftveiene, og utløse
astma, forklarer Barry Mars-

hall, lege og professor i klinisk
mikrobiologi ved University of
Western Australia.
Hvis du aldri har hatt astma
tidligere, har du høyst sannsynlig heller ikke astmamedisin
tilgjengelig. Dermed må du
bare ringe nødtelefonen og
komme deg på sykehuset, sier
Marshall.
Hallvard Ramfjord i NAAF
støtter Marshalls teori, og
viser til at det er kjent fra flere
undersøkelser at det er sammenheng mellom forekomst av
tordenstormer i gresspollensesongen og økning i frekvens
av og symptomer på allergisk
astma.
– Gresspollenkornene er
generelt relativt store, og spres
normalt bare cirka 100 meter
fra utslippsstedet. En tordenstorm vil imidlertid kunne virvle pollenet høyere enn vanlig
i luften, og også transportere
det uvanlig langt før det faller
ned. Pollenkornene stopper

allerede i de øvre luftveiene
ved inhalasjon, der de fører til
den velkjente pollenallergien
hos dem som er disponerte
for det, sier Ramfjord.
Regnskyllet som følger med
stormen og «vasker» pollenet
ned fra luften fører imidlertid
til en annen effekt: Pollenet
sprekker opp ved det osmotiske trykket som oppstår
ved kontakt med vann, og de
svært vannløselige allergenene frigjøres fra pollenet
og kan inhaleres fritt, gjerne
suspendert i ørsmå vanndråper, men også helt isolert.
Allergenene måler ned mot en
tiendedel av diameteren hos
selve gresspollenkornet, og
trenger derfor ned i de lavere
luftveiene hvor de kan utløse
astmatisk respons.
Tropiske strøk. Hallvard Ramfjord sier det er usannsynlig
at fenomenet med tordenstormer kommer til Norge og

Skandinavia med det første.
Dette forekommer mest i
tropiske strøk.
– Heldigvis er observasjoner av astma-utbrudd i
forbindelse med denne værtypen forholdsvis lite vanlig
foreløpig, og i Europa mest
i Middelhavsområdet der
slike stormer er vanligst, men
den varslede klimaendringen
kan gjøre problemstillingen
høyst aktuell også i Norden
på sikt. Det er all grunn til å
vise oppmerksomhet overfor
slike forhold, og utarbeide
strategier for forebygging ved
pasientinformasjon og via
pollenvarslingstjenesten, sier
han.
Ramfjord legger også til at
vanlig sommerregn som det
ofte er i Norge, heller virker
positivt på pollenspredningen.
Når det regner, vaskes luften
ren for pollen, og det skal mye
til for at pollenkornene virvles
opp i luften igjen. n

De siste 20 årene er den norske
sesongen for pollenspredning blitt
gradvis én hel måned lengre.
– I år ble den første pollenspredningen registrert 25.
januar i Førde. Dette var fire dager tidligere enn den
forrige rekorden, som var 29. januar, forteller Hallvard
Ramfjord ved pollenvarslingen.
Den første registreringen var av or- og hasselpollen,
disse to treslagene blomstrer samtidig. I store deler av
landet har november, desember og delvis også januar
måned vært veldig mild.
I februar kom det igjen en kuldeperiode som gjorde
at pollenspredningen ble satt på pause. Men i sum gjør
den tidlige starten at allergisesongen blir lengre og mer
ubehagelig for de som er allergiske mot alle typer pollen.
For selv om pollenspredningen starter tidligere på våren,
avsluttes den ikke tidligere på sommeren.
– Det er først og fremst tidspunktet for spredning av
or- og hasselpollen som varierer. Spredning av bjørkepollen kan variere med noen få dager, gresspollensesongen er også veldig stabil fra år til år, sier Ramfjord.
Men for de som har pollenallergi blir allergiplagene
verre desto lengre ut i sesongen man kommer. Til å
begynne med er luftveiene bedre i stand til å «stå imot»
pollenangrep. Etter flere måneder med pollenallergi vil
luftveiene være mer sårbare, og det skal kun små mengder til for å få en allergireaksjon. n
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Følg oss på:

NØTTEALLERGI

AKTUELT

Helsedirektoratet publiserte 8. mars anbefalinger for praktisk håndtering av barn med
nøtteallergi i skoler og barnehager. Disse skal gi helsetjenesten, skoler, barnehager og
foresatte råd om hvordan alvorlige nøtteallergier kan og bør håndteres.
Tekst: Nina Brun Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet/Tore Fjeld

– Bakgrunnen for anbefalingene er at det har oppstått usikkerhet og ulik praksis i ulike
kommuner. Anbefalingene er
generelle råd, og tiltak ved den
enkelte skole eller barnehage
må fortsatt utarbeides i en tett
dialog mellom skole, fastlege og foresatte, sier Jakob
Linhave, avdelingsdirektør i
Helsedirektoratet i en pressemelding.
Anbefalingene er utarbeidet
i samarbeid med tverrfaglig
gruppe medlemmer fra både
spesialist- og primærhelsetjenesten og er basert på
faglig konsensus fra et samlet
fagmiljø, og på erfaringer fra
praksis i kommunehelsetjenesten. Også Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har deltatt
med råd under arbeidet.
Økt kunnskap og trygghet.
Anbefalingen legger 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.
Ansatte bør derfor kjenne
til hvordan en adrenalinpenn
brukes, og ikke minst kjenne
til hvor adrenalinpennen er.
Elever med alvorlig allergi skal
alltid ha med seg to adrenalinpenner som er tilgjengelig til
enhver tid. Et godt samarbeid
med foreldrene vil derfor være
helt avgjørende.
Anbefalingene understreker
viktigheten av at barn med
nøtteallergi gjennomgår en
grundig medisinsk utredning
og hva denne utredningen bør

Avdelingsdirektør. Jakob
Linhave i Helsedirektoratet.

Helsefaglig rådgiver. Anna
Bistrup i NAAF.

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.

skape falsk trygghet.
– Mange barn lever med
allergi. Disse skal også delta
i idrett eller andre fritidsaktiviteter hvor det ikke er like
lett å håndheve restriksjoner.
Foresatte, helsetjeneste og
skole må gi barna kompetanse
til å mestre hverdagen sin
med allergi. Man gjør barna
en bjørnetjeneste ved å rydde
enkeltarenaer, sier Linhave.

Nei til generell nøttefrihet.
De siste årene har stadig flere
skoler og barnehager erklært
seg som «nøttefrie soner». Nyere forskning viser at svært få
barn får så alvorlige reaksjoner
på nøtteeksponering at det er
nødvendig med helt nøttefrie
omgivelser.
I de nye anbefalingene
legges det vekt på at tiltak
kun bør besluttes etter presis
diagnostikk og utredning
og at det viktig å iverksette
tiltak som ikke legger unødige
begrensninger på den som har
en diagnose eller omgivelsene.
Derfor er anbefalingene å
ikke innføre nøtteforbud som
en hovedregel. Et forbud kan
vise seg vanskelig å overholde
i praksis og heller bidra til å

Nyttig verktøy. Norges
Astma- og Allergiforbund har
deltatt utviklingen av de nye
anbefalingene som tidligere
har fått bred omtale i AstmaAllergi. Helsefaglig rådgiver Anne
Bistrup er svært glad for at

anbefalingen nå er publisert og
håper de kan bli et nyttig verktøy
for foreldre og ansatte i skoler og
barnehager. Heller ikke NAAF har
ønsket at skoler og barnehager
innfører generelle forbudssoner.
– Ved å stille krav til kompetanse rundt håndtering av matvarer og førstehjelp vil barnet
være sikret en tryggere oppfølging på skolen og barnehagen,
og raskere hjelp hvis uhellet
skulle være ute, sier helsefaglig
rådgiver Anna Bistrup i Norges
Astma- og Allergiforbund.
Hun mener anbefalingene kan
bidra til at skoler og barnehager
får godt innarbeidede rutiner for
hvordan de skal håndtere matvareallergi og styrke kompetansen
hos sine ansatte. Det vil kunne
fjerne usikkerheten mange foreldre føler i sitt møte med skolen
og barnehager og bidra til å barn
lettere lærer seg til å leve med
sin allergi.
– Vi håper også at en positiv
bieffekt av disse anbefalingene
vil bli at flere barn får en grundigere avklaring rundt alvorlighetsgraden av matallergien, sier
Bistrup.
For enkelte kan fortsatt nøtteforbud være aktuelt, forutsatt
at barnet er ordentlig utredet
og spesialisten mener det er
nødvendig. n

FAKTA NØTTER I SKOLER OG BARNEHAGER
Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i
skoler og barnehager kan lastes ned fra Helsedirektoratets nettsider helsedirektoratet.no. De er også
tilgjengelig via lenke fra naaf.no.

l

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
om særytelser fra Nav/Helfo og erstatning fra forsikringsselskapet.
Medlemstilbudet er et «lavterskel»-tilbud, hvor det skal
være lett å ta kontakt og få hjelp. Så 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.

Tryggere antibiotikabruk
med ny allergitest

Foto: Colourbox

Nye nøtte-anbefalinger publisert

Gratis advokatvurdering
i yrkessykdomssaker

Hele 10 prosent av befolkningen tror de er allergiske mot
penicillin, men det reelle tallet er trolig under 1 prosent.
Nå lager forskere en bedre
allergitest som gir deg raskere
svar og som dessuten kan
hindre bruk av unødvendig
bredspektret antibiotika.
Overrapporteringen av
penicillinallergi gjør nemlig
at mange som i virkeligheten
tåler penicillin, blir behandlet
med unødvendig bredspektrede typer antibiotika, noe som
gir høyere risiko for utvikling
av antibiotikaresistente bak-

terier, skriver Forskning.no.
Det finnes i dag ingen
pålitelige tester for å påvise
allergi mot antibiotika. Norske
Sintef jobber nå med å utvikle
allergitesten sammen med
flere europeiske universiteter,
institusjoner og bedrifter. Om
det går som planlagt skal testen testes klinisk på sykehus
om fem år.
Testen skal kunne analysere
en blodprøve på 30 minutter
og målet er å redusere prisen
per testet allergen til ti prosent av dagens pris.

Gode saftige
brød fra
smaksfavoritten
Fria

NY &
E!
BEDR

pølse- & hamburgerbrød
Gode saftige pølse- og hamburgerbrød helt uten
allergener. Ny oppskrift, rett størrelse, ingen smuler
og ferdigskåret for bruk. Enkelt og godt. Du finner
dem i den glutenfrie fryseren i utvalgte Joker-,
Spar- og Menybutikker. Spør gjerne kjøpmannen
hvis du ikke finner dem.

en- &
glut
ri
osef
lakt
!

t
nyhe

pizza OST & SKINKE
Prøv Frias steinovnsbakte ost- & skinkepizza
med ekstra mye fyll. Du finner den i frysedisken
i utvalgte Spar- og Meny-butikker. Spør gjerne
kjøpmannen hvis du ikke finner den.

G LU T E N F R E E
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EFFEKTIV KREM

POLLENALLERGI

For mange med pollenallergi er vår og sommer en slitsom tid.
Men med gode forberedelsen står du bedre rustet!
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Mange plages unødig av en
udiagnostisert pollenallergi,
fordi de forveksler symptomene med forkjølelse. Typiske
symptomer på pollenallergi er
høysnue med tett, kløende og
irritabel nese, rennende nese
og øyne, samt nysing. I tillegg
kan man bli slapp og trøtt, og
få nedsatt konsentrasjonsevne.
Dersom disse symptomene
kommer igjen på samme tid
hvert år, er det en god idé å
kontakte lege for å teste ut
om plagene eventuelt skyldes
pollenallergi.

• MOT ATOPISK EKSEM
• VED HUDIRRITASJONER
• LINDRER KLØE
• DOKUMENTERT

Norsk bioteknologi for hudbehandling
fremstilt uten parabener, fargestoff og parfyme

STILL FORBEREDT!

Allergi eller forkjølelse?

Søk om utvidet eksamenstid

Start 8–10 dager før
Hvis du vet at du er allergisk
mot spesielle typer pollen, bør
du begynne å ta forebyggende
allergimedisin 8–10 dager før
forventet sesongstart for
pollenet du ikke tåler.
På Pollenvarslingen.no finner
du en pollenkalender der du
kan se når spredningen av
pollen vanligvis starter i ulike
deler av landet. Pollenkalenderen er basert på registreringer fra 1986–2015, ved
endring i temperatur og
værforhold kan tidspunkt
forskyves.
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Ble kvitt atopisk eksem med
Z Skin Repair

POLLENVA
RSEL

Er du student og skal avlegge
eksamen midt i pollensesongen, kan det hende at du har
rett til utvidet eksamenstid.
Utvidet eksamenstid vil
nødvendigvis ikke løse alle
problemer, men det kan
redusere litt av presset ved å
skulle avlegge eksamen i en
periode preget av belastende
plager.
De fleste utdanningsinstitusjoner har ordninger som
gir studenter rett til utvidet
eksamenstid dersom de
av medisinske eller andre
årsaker har behov for særlig
tilrettelegging i forbindelse
med eksamen. Pollenallergi vil
i slike sammenhenger anses
som en akutt plage/sykdom,

ettersom plagene kan variere
fra dag til dag. Det 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 akutt sykdom og må
dokumentere behovet med
legeattest. Skolene har noe
forskjellig regelverk men de
fleste krever at legeattesten
er datert tidligst 5 dager før
eksamensdato.
Husk å bestille time tidlig
hos legen din, så ikke de er
fullbooket når du trenger
attest 5 dager før
eksamensdato.

I en klinisk utprøving ble hele 68% av pasientene
med atopisk eksem helt symptomfrie etter 8 ukers
bruk av Z Skin Repair Intensive Cream. Hos resten
ble plagene redusert. Legen som var ansvarlig for
utprøvingen, mente at 93% oppnådde et svært
bra eller bra resultat med denne kremen.
Z Skin Repair Intensive Cream er nå klassiﬁsert
som medisinsk utstyr i hele EU-området.
Kremen er utviklet i samarbeid med hudleger for at
den skal fungere best mulig for atopikere og andre
med problemhud. Enzymet zonase er den viktigste
substansen i kremen.

Selges i helsekostforretninger eller
direkte fra www.arcon-norway.no

Arcon Norway as, postboks 6, 4801 Arendal
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2017 15
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Riktig medisinering
Opplever du at du ikke får effekt av allergimedisinene?
Ta kontakt med legen din slik at du kan få forskrevet mer
virksomme medikamenter. Det kan hende det finnes
alternativer som fungerer bedre for deg.
Er du veldig sterkt plaget av pollenallergi, kan du også
vurdere hyposensibilisering, ofte kalt allergivaksinasjon.
Dette er en behandling som går over tre til fem år, men
som for mange kan gjøre at de blir kvitt plagene i pollensesongen.
Uansett hvilken allergibehandling du prøver, bør du
være skeptisk til metoder som ikke er vitenskapelig
utprøvd.

Gjengroing gir mer pollen
Bjørkeskogen i Norge teller i
dag cirka 4,8 milliarder trær!
– Gjengroing av tidligere
beitemark har gjort at det er
blitt mer spredning av bjørkepollen, sier Hallvard Ramfjord
ved NAAFs pollenvarsling.
Ifølge Norsk institutt for

skog og landskap er volumet
på bjørkeskogen blitt omtrent
doblet siden 1980-tallet.
Samtidig importeres det
årlig store mengder bjørkeved til Norge fra blant annet
Baltikum.

Ren og frisk
luft for et
sunt inneklima

Begrens pollenmengden

Kan du reise bort fra pollenplagene?

Det er for de fleste umulig å
holde seg helt unna pollen,
men det er mye du kan gjøre
for å begrense mengden pollenkorn du kommer i kontakt
med.
- Vask hender og ansikt når
du har vært ute.
- Unngå å lufte med åpne
vinduer og bruk pollennett på
vinduene. Dette får du kjøpt
i NAAFs nettbutikk. Nettet
slipper inn lys og luft, men
stopper 80 prosent av pollenstøvet. Det festes enkelt til
vinduskarmen med borrelås.
- Skyll håret og skift putevar
før leggetid.
- Sørg for god rengjøring.
Pollenkornene samler seg
gjerne i tekstiler og på over16

flater. Hvis du rengjør huset
jevnlig med mikrofiberklut
og uten bruk av kjemikalier,
sørger du for mindre pollen
som virvler rundt i luften.
- Skift filter i ventilasjonsanlegget før og etter pollensesongen.
- Hold dører og vinduer på
bilen lukket, og skift eventuelt
pollenfilter i klimaanlegget.
- Kjæledyr samler pollen i
pelsen, de trenger også en
vask etter å ha vært ute.
- Ikke tørk klær utendørs.
Hvis du må gjøre det, heng ut
klærne sent på kvelden når
pollenspredningen er mindre.
- Bruk pollenmaske når du
beveger deg utendørs på dager med stor pollenspredning.

ASTMA ALLERGI 2 2017 n WWW.NAAF.NO

Tidspunkt for når pollensesongen er, varierer mye fra
landsdel til landsdel. Har du
mulighet, kan det være en
god idé å legge ferien til fjellet
eller ved kysten, der det er
lite pollen i luften.
Undersøk uansett på
forhånd, slik at du i hvert fall

unngår å reise fra én pollensesong til en annen.
På nettsiden polleninfo.org
kan du finne pollenvarsling
for 34 europeiske land, samt
Russland. På NAAFs nettsider
finner du også info om pollenvarslinger i andre deler av
verden.

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.

Flexit sentralstøvsuger

Blåser
det skadelige
finstøvet ut av
huset

Flexit sentralstøvsuger er en rimelig engangsinvestering med en langvarig helsegevinst.
Alt støv suges opp, og det skadelige finstøvet
blåses ut av huset.

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.

w w w.flexit.no
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Dropp hardtrening
i pollensesongen
Hvis du allerede er snufsete og slapp på
grunn av allergiske reaksjoner på pollen,
er det ingen god idé å gjennomføre en
hard treningsøkt. Ta hensyn til egen
allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Ikke press deg selv til det
ubehagelige på dårlige dager.
På de dagene det er mest pollenspredning kan du kanskje heller trene innendørs? Pollenspredningen er alltid størst i
den varmeste og lyseste tiden av døgnet.
For deg med pollenallergi vil dessuten
regnværsdager være gode treningsdager.
Husk å bruke forebyggende medisiner
selv om du ikke har symptomer, og ha
alltid med deg hurtigvirkende medisiner
(anfallsmedisiner) når du trener. Det er
også lurt å bruke solbriller.

Vanlig med kryssreaksjoner
Mange som har pollenallergi,
reagerer også allergisk hvis
de spiser rå frukt og grønnsaker. Dette gjelder særlig de
som har allergi mot bjørkepollen, og kommer av at de
allergifremkallende stoffene
i pollen (allergener), ligner på
proteiner i maten.
De vanligste kryssreaksjonene er mot nøtter, kiwi,
rå gulrøtter, epler og pærer.

Burotallergikere kan reagere
på selleri og flere typer urtekrydder.
Det kan hende at du tåler
matvaren dersom den er
kokt, skrelt, hermetisert eller
syltet. Noen tåler også for
eksempel røde epler, men
ikke grønne. Det anbefales
å holde seg unna den maten
eller de matsortene du får
reaksjoner av.

Info-filmer om
pollenallergi

For en enklere
hverdag...
Norges Astma- og Allergiforbund har produsert en serie
med sju korte informasjonsfilmer om pollenallergi.
Filmene er beregnet på et bredt publikum der målet er å
spre god og korrekt kunnskap om behandling og diagnostisering av pollenallergi. I filmene forklarer Sverre Steinsvåg, øre-nese-halsspesialist og leder av NAAFs legeråd,
hva pollenallergi er, hvilke symptomer det gir og hvordan
det ofte er en sammenheng mellom pollenallergi og
astma. Det kan derfor være viktig for de som sliter med
pollenallergi og diskutere med legen om det kan være en
underliggende astma som også trenger behandling under
pollensesongen. Filmene kan lastes ned fra NAAFs
hjemmesider, naaf.no/pollen.
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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 2017
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INNEKLIMA

Pilotene i luftforsvaret
snart klare for take-off
I et landsomfattende prosjekt skal skoleelever måle og registrere luftkvaliteten
i eget klasserom. Målet er øke elevenes kunnskap om inneklimaets betydning
for læring og helse, og inspirere til videre handling.
Tekst: Nina Brun Foto: Bente Norum/June Witzøe

Luftens forsvarere. Pilotene i klasse 6C ved Grav skole i Bærum er klare for å ta fatt på målinger av inneklimaet i eget klasserom.
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Prosjekt «luftforsvaret» som
skal engasjere skoleelever i
grunnskolen over hele landet,
innebærer at elevene blir
utstyrt med egne måleverktøy
og digitale hjelpemidler for å
registrere luftkvaliteten i
klasserommet.
– Dagens elever er morgendagens arbeidstakere. Ved
å gi elevene kunnskap om
innemiljøets betydning for
både helse og læringsevne, er
håpet at dette på sikt skal føre
til automatiserte handlinger
på lik linje med å ta på bilbelte
for å redusere antall skader
i trafikken. Skolen er elevenes
arbeidsplass og de fortjener
å ha et godt inneklima og et
godt læringsmiljø, forklarer
prosjektleder Bente Norum
i Norges Astma- og Allergiforbund.
  
Piloter. Luftforsvaret har
startet samarbeid med to
pilotklasser ved Grav og Lysaker skole i Bærum kommune
der elever og lærere skal bidra
i utforming og testing av prosjektet frem mot sommeren.
Hver klasse blir utstyrt med
apparat som måler CO2, temperatur og luftfuktighet som
er viktige parametere for inneklimakvaliteten i klasserom. Til
høsten blir grunnskoleklasser i
hele landet invitert til å delta i
prosjektet.
– Luftforsvaret har blitt ønsket varmt velkommen av alle
vi har snakket med, så langt.
Både elever, lærere, skoleledelse og FAU har gitt uttrykk
for at dette virker spennende
og vil gjerne delta. Det er helt

Prosjektleder. Bente Norum
håper elevenes egne inneklimamålinger skal heve kompetansen
om inneklimaets betydning for
læringsevne på lang sikt.

tydelig at mange ønsker mer
fokus og mer informasjon om
inneklima, men at det også
er et tema som blir nedprioritert i en hektisk hverdag, sier
Norum
– Det vil nok være en viss
redsel rundt det å skulle finne
ut at skolen din ikke har et
godt nok inneklima og hva
som må skje dersom dette er
tilfellet, men vi i NAAF skal
gjøre vårt beste for å informere om videre saksgang i disse
tilfellene.
Skal øke kunnskapen. Utgangspunktet for igangsetting
av prosjekt luftforsvaret har
blant annet vært Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt fra 2009
til 2012 som avdekket at det
sto dårlig til med bygningsvedlikehold og inneklimaet ved
mange av landets skoler, og at
9 av 10 kommuner ikke gjør
nok for å sikre et forsvarlig
inneklima i skolene. Vedlikehold foregår ofte ved skippertaksmetoden og mange
skoler mangler systemer for
kartlegging, og risikovurdering
av inneklimaet. Noen steder
var økonomi en avgjørende

faktor, men funn fra Arbeidstilsynet viser også mangler på
prioriteringer, kompetanse og
vilje til å jobbe forebyggende.
– Mange av oss vet at dårlig
inneklima bidrar til redusert
allmennhelse og er skadelig for personer med astma
og allergiplager. Det er vel
dokumentert, men de fleste
vet ikke hvordan inneklimaet
påvirker prestasjonene våre.
Ifølge amerikanske og danske
forskningsrapporter reduseres
læringsevnen og prestasjonene med 17–30 prosent ved
dårlig inneklima. Det betyr at
mange av oss hver dag sender
våre barn til klasserom som
ikke gir det beste grunnlaget
for læring, sier Norum som
håper at luftforsvaret skal føre
til økt kunnskap og ikke minst
engasjement rundt effektive
og gjennomførbare tiltak.
Stort forbedringspotensial.
Ifølge NAAFs inneklimaekspert, Kai Gustavsen kan enkle
tiltak gjøre store forskjeller
for inneklimaet i et klasserom.
For eksempel å sørge for riktig
temperatur, nok luftskifte i

forhold til antall elever og
pedagoger, god belysning,
lydforhold og sanitærforhold
og ikke minst godt renhold.
Dette gjennomføres vanligvis greit når det snakk om kontorplasser i arbeidslivet, men
synes å bli nedprioritert når
det gjelder elevenes arbeidsmiljø. Like fullt har alle elever
i grunnskoler og videregående
skoler ifølge opplæringsloven rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
I mange tilfeller kan et stort
forbedringspotensial dreie seg
om enkle tiltak som lærere og
elever selv kan ta tak i.
– Vi vet mye om hva som
kan skape forbedringer, men
på grunn av et generelt lavt
kunnskapsnivå om konsekvensene av dårlig inneklima, er
også kunnskapen om forebyggende tiltak ofte lav. Gjennom
NAAFs nasjonale satsingsprosjekt er håpet å sette sunn luft
for våre unge studenter høyt
oppe på agendaen, både hos
våre politikere og elever og
ansatte ved den enkelte skole,
avslutter Norum. n

FAKTA LUFTFORSVARET
l
l
l
l

Landsdekkende prosjekt i regi av Norges
Astma- og Allergiforbund
Alle Norges skoler inviteres til deltakelse.
Gjennomføring i løpet av 2017, med et håp om
videre økonomisk støtte og videreføring
Målet er øke kunnskap knyttet til inneklima og
tiltak for å bedre inneklima.
Prosjektleder er Bente Norum i NAAF,
bente.norum@naaf.no
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NAAF-KOKKEN

CLOUD BREAD
3 egg
3 ss philadelpiaost
½ ts bakepulver
½ ts salt
Skill eggene og pisk eggehvitene stive.
Pisk sammen osten, eggeplommene, salt og bakepulver.
Vend eggehvitene sammen med eggeplommene.
Fordel røra ut i små porsjoner på bakepapir og stek i
ovnen på 150 grader i ca. 25 minutter.
l Når brødene er nystekte er de litt sprø, men etter hvert
vil de bli myke og saftige. Disse passer også perfekt
i matpakken sammen med favorittpålegget ditt.
l
l
l
l

BROWNIES

GLUTENFRIE RUNDSTYKKER

85 g Jyttemel
175 g rørsukker
50 g margarin (uten melk)
100 g mørk sjokolade
1 ts vaniljesukker
1 ts bakepulver
1,5 dl vann
2 ss potetmel

400 g cottage cheese
4 egg
200 g havregryn, glutenfri
200 g mandelmel
1 ss bakepulver
1 ts salt
Quinoafrø

l Ha sukker, sjokolade og margarin i en kjele og smelt det

BAKTE GODSAKER
Lite lukter så godt som lune bakervarer. Her er tre oppskrifter på brød
og kaker som alle er glutenfrie.

sammen på lav varme.
l Ha vann og potetmel i egen kjele og kok det sammen til
en tykk masse mens du rører underveis. Ha det sammen
med det smeltede i den andre kjelen.
l Hell blandingen over det tørre og rør det sasmmen.
l Ha røra over i en smurt form og stek på 180 grader
i 20 minutter.
Ha gjerne nøtter og store sjokoladebiter i røra dersom
du ønsker.

l Bland sammen egg og cottage cheese. Om du bruker en

stavmikser vil cottage cheese-en få en finere konsistens.

l Ha i det tørre og kjør det sammen til en løs deig.
l Legg deigen i en langpanne med bakepapir.

Bruk en kniv eller et pizzahjul til å rute opp brødet.

l Dryss over quinoafrø eller andre frøfavoritter.
l Stekes på 200 grader i cirka 30 minutter.
l Avkjøles og serveres.

NB: Du kan fint bytte ut melet med en annen meltype
hvis du ønsker det.

NAAF-KOKKEN Morten

Tekst og foto: Morten Øverbye

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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OptiChamber
OptiChamber
OptiChamber
Diamond
Diamond
Diamond
Nøttedrikker
fra Dream

ANNONSER

AKTUELT

9. og
10. mai
2017

Inhalasjonskammer
for alle
Inhalasjonskammer
Inhalasjonskammer
for alle
for alle
som benytter spray
som som
benytter
benytter
sprayspray

SINTEF, NILU, NAAF og HiOA inviterer til Nasjonal inneklimakonferanse 2017. Forskere og praktikere fra
byggenæring og forvaltning møtes for konstruktivt samarbeid om gode bygninger med godt inneklima.
MÅLGRUPPER: Konferansen henvender seg til ansatte i offentlige etater, kommuner, fylkeskommuner og bedrifter

som har ansvar for planlegging, drift og forvaltning av offentlige og private bygninger samt til ansatte i kommuneog bedriftshelsetjenesten.

OptiChamber Diamond
er
antistatisk
og
OptiChamber
OptiChamber
Diamond
Diamond
er antistatisk
er
antistatisk
og
og
inneholder ikke lateks.
Kan
også
benyttes
inneholder
inneholder
ikke
lateks.
ikke lateks.
Kan
også
Kanbenyttes
også benyttes
med maske. Refunderes
på
blåRefunderes
resept.
med maske.
med
maske.
Refunderes
på blå på
resept.
blå resept.

En annen viktig målgruppe for konferansen er ansatte i byggebransjen, rådgivende ingeniører, arkitekter
og ansatte i forskningssektoren og studenter.
DATO OG TID: 9. og 10. mai 2017. Konferansen starter kl. 09.00 tirsdag 9. mai og avsluttes kl. 15.30 onsdag 10. mai
STED: Sonja Henie-salen på Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo

Produsenten Dream lanserer
to nye nøttebaserte drikker
som er fri for melk, soya og
gluten.
Dream Almond er en ren
mandeldrikk med nøytral
smak av ristede mandler,
mens Dream Cashew har en
sødmefylt smak av cashewnøtter. Begge produktene
er 100 % plantebaserte,

PROGRAM OG PÅMELDING: http://nik.nilu.no
SPØRSMÅL OM PROGRAM OG PÅMELDING: Britt Ann K. Høiskar (NILU), tlf. 98 08 21 98 eller Sverre B. Holøs

(SINTEF Byggforsk) eller mobil 907 95 424.

SPØRSMÅL OM UTSTILLING:

Kai Gustavsen (NAAF)
på mobil 900 78 555.

LV
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SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!

Fria med nye oppskrifter

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og eksklusivt tilbud for 2017!
Aldri før har det vært så billig å reise til Valle Marina! Bare se her:

HA

uten tilsatt sukker og har
lavt fettinnhold. De er i
tillegg beriket med kalsium
og vitaminer. Produktene
brukes akkurat som vanlig
melk – som tørsteslukker
mellom måltidene eller til
frokostblandingen. Fungerer
også veldig godt til baking,
matlaging, grøter, smoothies
og hjemmelaget iskrem.

Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 2940!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1610!
Gjelder opphold i perioden 1.5 – 13.9 2017

BESTILL
NÅ!
PS:

Vi snakke
r
norsk!

Ikke gå glipp av denne unike muligheten, ring eller send e-post nå!
+34 928 150222 / vallemarinadnh@gmail.com
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GJELDER KUN FOR MEDLEMMER I NAAF

-

S E P R I S L I S T E PÅ W W W.N A A F.N O

Fria endrer design og oppskrifter på sine glutenfrie
produkter, noe som blant
annet gjør at holdbarheten i
tint tilstand blir like god som
tilsvarende produkter med
gluten.

En av produktnyhetene er
en steinovnsbakt ost- & skinkepizza med ekte mozzarella,
som er gluten- og laktosefri.
Pizzaen veier 420 g og kan
kjøpes hos Meny og Spar.

... liten og lett
... liten
... og
litenlett
og lett
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Nigaard Pharma AS - Postboks
Lillestrøm
Nigaard373,
Pharma
Nigaard2001
ASPharma
- Postboks
AS - 373,
Postboks
2001 373,
Lillestrøm
2001 Lillestrøm
contact@zambongroup.com - www.nigaard.com
- telefon
+47
815
30030
contact@zambongroup.com
contact@zambongroup.com
- www.nigaard.com
- www.nigaard.com
- telefon
+47
- telefon
815 30030
+47 815 3

MATALLERGI

MATALLERGI

Trygg meny.
Da Sissel Brustad ble
mamma til sønnen Ruben,
måtte hun begynne å lage mat
uten egg, melk, soya, hvete,
havre, rug, storfe, svin eller kylling. Heldigvis finnes det
mye god mat han kan
spise uten disse
ingrediensene.

Matglede.
Sissel ønsker at også de
med matallergi skal kunne
spise det de har lyst på
i bursdager, uten å være
redd for om bollene
inneholder noe de
ikke tåler.

Gründer.
Sissel Brustad står bak
nettstedet Minmat.no, og
har laget seks digitale kokebøker som er oversatt til flere
språk. Hun samarbeider
med NAAF og Norsk
Cøliakiforbund.

En enklere hverdag med digital kokebok
På nettstedet Minmat.no kan du krysse av hvilke matvarer du ikke tåler, og få
oppskrifter og handlelister spesialtilpasset ditt kosthold. Dermed kan du spise
alt du har lyst på uansett hvor mange matvarer du reagerer på.
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Trine Sandboe

Bak MinMat står et team av
leger, kliniske ernæringsfysiologer, psykologer, kokker og
pedagoger. Gründeren bak
konseptet er ernæringsveileder og kokebokforfatter Sissel
Brustad, og historien begynte
for 20 år siden da hun fikk sønnen Ruben, som ikke tåler egg,
melk, soya, hvete, havre, rug,
storfe, svin eller kylling.
– Da vi fant ut at Ruben ikke

tålte en lang rekke matvarer
tenkte jeg at dette skal gå bra
– jeg går bare til bokhandelen
og kjøper ei bok som forklarer hva slags mat vi kan lage.
Men den boka fantes ikke, så
vi måtte begynne å prøve og
feile på egenhånd, forteller
hun.
Brustad begynte å systematisere oppskrifter med og
uten alle mulige ingredienser.

FAKTA MIN MAT – LEGE & HELSEPERSONELL
l

l
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Et interaktivt læreverk for faglig oppdatering,
diagnostikk, planlegging av eliminasjonsdietter
og umiddelbar ernæringsveiledning.
Leger og helsepersonell med MinMat-lisens kan
åpne en pasientportal for egne pasienter. Her
henter pasienten selv tilpasset ernæringsveiledning, oppstarts-oppskrifter og informasjon.   
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Planen var å lage en kokebok
til familie, venner og ansatte i
barnehagen for å sikre Ruben
en trygg hverdag.
– Etter hvert skjønte min
datakyndige mann og jeg at
å lage én kokebok for Ruben
ville bli altfor omfattende, derfor laget vi en cd-rom isteden.
Vi fikk et godt samarbeid med
NAAF, Norsk Cøliakiforbund og
Voksentoppen, sier Brustad.
Den første digitale kokeboka
MinMat kom i 2001. Siden har
det blitt totalt seks kokebøker,
som også er oversatt til flere
språk.
Sikrer balansert kost. Nettstedet MinMat består av to
portaler, en for leger og helsepersonell, og en for private.
MinMat sikrer balansert kost
og næringsopptak for barn

og voksne med matvareallergi,
cøliaki, matintoleranse, IBS eller
trenger FODMAP. MinMat tar
hensyn til allergener og FODMAP, totalt 80 matvarer.
– Vi jobber for å øke kompetansen hos helsepersonell slik
at de har best mulig kunnskap
når de skal stille diagnoser.
Leger kan også åpne en gratis
pasientportal for sine pasienter, hvor de kan hente tilpasset
ernæringsveiledning, oppstartsoppskrifter og informasjon,
forteller Brustad.
MinMat Privat er tilpasset alle
som lager mat til en allergiker.
– Brukerne krysser ut hvilke
matvarer de ikke tåler og får
opp oppskrifter uten disse matvarene. Hvis du for eksempel
er allergisk mot egg og ønsker
å lage en pavlova, så får du opp
en oppskrift på pavlova uten

egg, og en handleliste med
hvilke ingredienser du trenger,
sier hun.
Alt innhold på MinMat er
kvalitetssikret av NAAF.
Stort samfunnsproblem.
Det er stadig flere av oss som
reagerer på ulike matvarer.
– Antall mennesker som
holder seg unna en eller flere
matvarer er langt større nå

enn for 10 år siden. Om 15 år
anslås det at halvparten av oss
vil holde oss borte fra en eller
flere matvarer, så dette er et
stort samfunnsproblem. Og
det er ikke bare allergikeren
som rammes, men også alle
rundt, både familie, venner,
ansatte i skoler og barnehager
og så videre, sier Brustad.
All informasjonen på
MinMat er spesialtilpasset

FAKTA MIN MAT – PRIVAT
l
l
l
l
l
l

Tilpasset alle som lager mat til en allergiker, også
familie og venner.
Umiddelbar ernæringsveiledning, tilpasset
kosthensyn.
Nettløsning med fleksible oppskrifter som bytter
ingredienser og fremgangsmåte utfra mathensyn.
Ukentlige oppdateringer av oppskrifter og
menyforslag.
Kontrollfunksjon for å påse at man unngår
feilernæring eller underernæring.
Ferdigutfylte og tidsbesparende handlelister
knyttet opp mot oppskrifter og menyforslag.
Les mer på minmat.no og på
Facebook-siden til MinMat.no

pasientens kosthensyn, alder
og aktivitetsnivå, og har en
kontrollfunksjon for å passe
på at man unngår feil- eller
underernæring.
– Hvis du kjenner at du blir
dårlig av å spise risgrøt så
slutter du å spise det. Hvis du
kutter ut flere basisvarer går
det etter hvert utover sammensetningen av kostholdet,
slik at du kanskje ikke får i deg
de næringsstoffene du trenger.
Det kan utvikle seg til feilernæring og andre sykdommer, sier
Brustad.
Hun understreker at det er
kun leger som kan stille diagnoser om matallergier.
– Det er likevel slik at mange
på eget initiativ eliminerer
matvarer fra sitt kosthold fordi
de opplever at de reagerer på
dem. Derfor er kontrollfunksjonen på MinMat så viktig – når
du henter ut for eksempel en
dagsmeny tilpasset deg, vil du
få opp informasjon om hvilke
næringsstoffer du eventuelt får
i deg for lite av, sier hun.

Økt kompetanse. For mange
matallergikere kan hverdagen
oppleves som vanskelig.
– Jeg kjenner til barn som
kommer i barnebursdag og
sier «nei takk, jeg har ikke lyst
på» når de blir tilbudt kake,
ikke fordi de ikke har lyst på
men fordi de vet at de ikke
tåler enkelte av ingrediensene og ikke ønsker å være
et problem for vertskapet.
Det gjelder også voksne som
lar være å spise mat de ikke
er helt sikre på at inneholder
ingredienser de ikke tåler, sier
Brustad.
Derfor er det viktig med økt
kompetanse, både blant de
som lager maten og de som
skal spise den.
– Ofte får man utydelige
svar hvis man spør om en rett
inneholder for eksempel egg,
og da lar man være å spise
den for sikkerhets skyld. Allergikere må også selv være
flinke til å gi tydelige og konkrete beskjeder om nøyaktig
hva de ikke tåler, sier hun. n
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MATALLERGI

Oppskrifter uten egg, melk og gluten
Oppskriftene er hentet fra Minmat.no og kan tilpasses deg uansett om du
reagerer på en eller 80 matvarer.

Tips:
Du kan også helle dette
over i langpanne og skjære
opp ønskede biter før
massen er stivnet.
Energibars kan
fryses.

FISKESUPPE

ENERGIBARS

1 ss olje
1 stk løk
1 stk gulrot
1 håndfull sukkererter – ca 10 stk.
100 g flyndrefilet
10 stk sjampinjong
8 dl grønnsakskraft (evt buljongterning og vann)
1 dl soyafløte, glutenfri havrefløte, risfløte.
10-15 blader frisk basilikum

1 ½ dl Cocosa
4 ss honning
100 g margarin uten melk
2 ½ dl hirseflak eller glutenfrie havregryn
2 dl valnøtt
2 dl gresskarkjerner
1 dl rosiner
1 dl tørket aprikos
1 dl sesamfrø
1 ½ dl solsikkekjerner

Slik gjør du:
l Skrell gulroten og løken – kutt disse i tynne skiver.
l Kutt gulrot, løk og sjampinjongen i tynne skiver.
l Ha alt i en kasserolle med olje, og stek 2 i minutter.
l Grovhakk sukkerertene og tilsette dette i suppen.
l Skjær flyndrefileten i strimler og legg fisken i suppen.
Kok i et par minutter.
l Hakk basilikum og tilsett dette i suppen rett før servering.
l Hell suppen over i skåler og pynt gjerne med frisk basilikum
på toppen.
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GLUTEN

Nå kommer pizza Ristorante i to
glutenfrie varianter - Mozzarella og Salame!
Den samme gode smaken, på en ny,
glutenfri, sprø bunn!

I
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Slik gjør du:
Smelt margarin i en kjele og tilsett kokosfett og sirup.
l Hakk opp nøtter og frukt og tilsett dette i blandingen.
l Bruk to teskjeer og fyll blandingen opp i små muffinsformer
eller større konfektformer.
l Sett kaldt i minst 5–6 timer.
l Energibars oppbevares i kjøleskap. Denne oppskriften gir
40 energibars i store konfektformer.
l

VA F L E R
½ pk Semper fin mix
½ pk Semper Bokhvete & Teff
75 g margarin uten melk
5 dl risdrikk
5 dl taffel/Farris uten smak
1 dl sukker
1 ts kardemomme
1 ½ ts vaniljesukker
3 ts bakepulver

28

Slik gjør du:
l Smelt smør/margarin
l Bland alt det tørre godt 		
sammen i en kjøkkenmaskin
l Tilsett væsken og miks alt godt
sammen til en klumpfri røre.
Denne oppskriften gir
ca 1 ½ liter vaffelrøre.
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AKTUELT

Søvnproblemer kan gi astma
at de «ofte» eller «nesten hver
natt» i løpet av den siste måneden hadde problemer med å
sovne, hadde en økt risiko for å
utvikle astma de ti neste årene.
Risikoen økte med henholdsvis
65 og 108 prosent.
De fant også ut at deltakere
som «ofte» eller «hver natt»
våknet tidlig uten å sovne igjen
hadde henholdsvis 92 prosent og
36 prosent økt risiko for å utvikle
astma.
For personer som rapporterte
dårlig søvnkvalitet mer enn én
gang i uken, økte risikoen for å
utvikle astma med 94 prosent.
Forfatterne konkluderer med
at det er behov for videre prospektive studier for å bekrefte
resultatene. n

Foto: Colourbox

Folk med kroniske søvnproblemer har økt risiko for å utvikle
astma viser en studie utført ved
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Studien som er publisert
i European Respiratory Journal
baserer seg på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
(HUNT), der man har sett på sammenhengen mellom insomni og
risikoen for å utvikle astma blant
17.927 personer i alderen 20 til
65 år uten astma ved studiestart.
Deltakerne ble bedt om å rapportere problemer med å falle
i søvn, problemer med å sove
uavbrutt og dårlig søvnkvalitet og
om eventuelle astmasymptomer
ved starten og slutten av studien.
Deltakere som rapporterte

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.
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Geilomo
barnesykehus
www.geilomo.no

Geilomo
barnesykehus
www.geilomo.no
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E-SIGARETTER

E-SIGARETTER

Blir lovlig i salg i 2017
Stortinget har vedtatt å tillate salg av nikotinholdige e-sigaretter. – Vi er skeptiske
til å innføre et nytt nikotinholdig produkt på markedet, og vi vet heller ikke nok om
skadevirkningene av e-sigaretter på lang sikt, sier Hogne Skogesal, politisk rådgiver
i Astma- og Allergiforbundet.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox/NAAF/Helsedirektoratet/Ram Gupta, Oslo universitetssykehus

I desember 2016 vedtok
Stortinget å oppheve forbudet
mot salg av e-sigaretter med

Redd for nyrekruttering.
Politisk rådgiver Hogne Skogesal
i NAAF frykter at e-sigaretter vil
gi nye generasjoner nikotinavhengige.

nikotin. E-sigaretter både
med og uten nikotin kommer
samtidig inn under røykeloven slik at det blir forbudt å
dampe alle steder hvor det nå
er forbudt å røyke.
Endringene har i skrivende
stund ikke trådt i kraft ennå,
men ifølge Helsedirektoratets
nettsider vil dette skje i løpet
av første halvår 2017.
– Vi forstår ikke hastverket
med å tillate e-sigaretter. Det
er gjort veldig lite forskning på
langtidsbruk, og vi vet heller
ikke hvordan det vil påvirke
nyrekruttering, sier Skogesal
i NAAF.
Positivt for noen. Knut Inge
Klepp er områdedirektør for

psykisk og fysisk helse ved
Folkehelseinstituttet. Han
mener det kan være positivt
for noen grupper at det nå
blir tillatt å selge e-sigaretter i
butikkene.
– Det er ikke tvil om at esigaretter er mindre helseskadelige enn vanlige sigaretter.
For dagligrøykere som ikke
klarer å slutte på andre måter,
mener vi derfor at det er
positivt at e-sigaretter med
nikotin nå blir tillatt solgt, sier
han.
Samtidig er Folkehelsa
klare på at de ikke ønsker at
e-sigarettene skal rekruttere
nye kull som blir nikotinavhengige.
– Det blir viktig å følge nøye

Kommer i salg. Elektroniske sigaretter frigjør nikotin uten å gå gjennom en forbrenningsprosess. Stortinget har vedtatt at nikotinholdige
e-sigaretter skal bli tillatt å selge i 2017.

ker terskelen for at ungdom
blir nikotinavhengige.

Positiv. Områdedirektør KnutInge Klepp ved Folkehelseinstituttet mener e-sigaretter kan
hjelpe noen til å slutte å røyke.

med hva som skjer. Foreløpig
er ikke bruk av e-sigaretter
så utbredt som for eksempel
snus, men det er viktig at
dette nye produktet ikke sen-

– Bør ta lærdom av røyking
Professor Karin C. Lødrup Carlsen Barne- og ungdomsklinikken
Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus mener vi har
dårlig grunnlag for å påstå at e-sigaretter er lite skadelig, selv
om de kan være mindre skadelige enn vanlige sigaretter.
– Vi bør ta lærdom fra
røyking når vi skal vurdere
skadeeffekter av e-sigaretter.
Det tok lang tid fra røyking
ble vanlig til de mange skadeeffektene ble allment kjent,
der økt risiko for kreft, kols og
hjerte-karsykdommer bare
32

er tre av mange eksempler.
Tobakksindustrien forsøkte
systematisk å minimalisere
informasjon om skadevirkningen av, og begrensninger
på tilgang til tobakk, skriver
Karin C. Lødrup Carlsen i en
kronikk på Forskning.no.
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Kjente skadevirkninger.
Carlsen mener skadevirkninger av e-sigaretter allerede er
dokumentert.
– En rekke nye studier
presentert på den amerikanske lungekongressen i 2016
tyder på potensielt alvorlige

Kritisk til e-sigaretter. Professor og barnelege Karin C. Lødrup
Carlsen synes det er en dårlig idé
å tillate salg av e-sigaretter.

effekter av både dampen og
nikotin som rammer lunger,

18-årsgrense. I og med at esigaretter skal ligge under tobakksskadeloven, vil de kunne
selges til alle personer over
18 år. Det vil ikke være tillatt
å drive markedsføring av esigaretter, og som nevnt ikke
lov til å dampe på offentlig
sted eller arbeidsplasser som
er regulert av røykeloven.
I debatten er det tidli-

luftveier og hjerte-og karsystemene. Effektene inkluderer
betennelsesforandringer,
avvikende organutvikling hos
fosteret og slimhinnefunksjon
og kreftrisiko ved å påvirke
genuttrykk i ulike organer.
Skadeeffektene av dampinnholdet samsvarer ikke
nødvendigvis med nikotininnholdet, sier hun.
I tillegg kan nikotin i seg
selv ha skadevirkninger. Fra
dyrestudier er det påvist blant
annet redusert fertilitet, økt
risiko for fedme, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom
og magekreft.
– I USA er akutt nikotinfor-

gere blitt tatt til orde for at
e-sigaretter burde godkjennes
som legemiddel og for eksempel blitt utdelt på resept som
røykeavvenningsmedikament.
Klepp sier dette trolig ville
ført til at avhengige røykere
ikke ville fått tilgang til esigaretter på lang tid.
– Det er svært strenge krav
til å få godkjent et produkt
som legemiddel. Da måtte
man ha dokumentert effekt,
og dette er en langvarig og

krevende prosess, sier han.
Han viser likevel til at
forskning viser at e-sigaretter
er klart mindre helseskadelige enn vanlige sigaretter. For
selv om de inneholder nikotin,
får du ikke i deg de andre skadelige stoffene fra røyken.

giftning etter inntak av ampullevæsken blitt et betydelig
helseproblem, der en ampulle kan innebære en dødelig
nikotindose for et lite barn. I
tillegg kommer rapporter om
brannskader, påpeker Carlsen.

veier tyngre enn ulempene, er
et opphevet forbud mot salg
av e-sigaretter å gamble med

Gambler med barna. Som
barnelege er hun også svært
bekymret over at barnas sak
er så lite vektet av politikerne,
spesielt tatt i betraktning det
nasjonale målet om tobakksfrie generasjoner født etter år
2000.
– Før regjeringen har tilstrekkelig kunnskap til å vise
at fordelene med e-sigaretter

Skeptisk til røykeslutteffekt.
Hogne Skogesal i NAAF mener
det er positivt at bruk av esigaretter nå blir regulert, slik
at det ikke blir lov å dampe

overalt. Han er likevel skeptisk
til om dette produktet vil
gjøre det lettere for innbarkede røykere å slutte helt.
– Snus ble også markedsført som et røykeavvenningsprodukt, men har gitt
en epidemi av nye brukere.
Vi vet at e-sigaretter markedsføres mot ungdom i andre
land, og bransjen er kjent for
å være kreativ når det gjelder
å finne måter å rekruttere nye
brukere, påpeker han. n

befolkningens, og særlig de
unges helse! n

FAKTA E-SIGARETTER
l

l
l

Elektroniske sigaretter har et batteridrevet
varmeelement som ved innånding lager damp
av en væske som består av propylenglykol,
glyserol, vann, aromastoffer og som oftest nikotin.
Det å bruke e-sigaretter kalles ofte å dampe.
E-sigaretter med innhold av nikotin har frem til
nå vært forbudt å selge i Norge, men blir i løpet
av 2017 tilgjengelig til salgs på utsalgssteder som
selger andre tobakksprodukter.
Kilde: Store norske leksikon
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AKTUELT

Nyhet!
Nye retningslinjer for forebygging
av peanøttallergi i USA

TA DE
SMARTE VALGENE

LilleGo’

Visste du at Huntonit malte panelplater
og panelbord med trefiberkjerne er eneste
ferdigmalte panelplate anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund?
Platene inneholder ingen kunstige
tilsetningsstoffer og gir ingen avgassing.

Våtservietter

Se utvalget hos nærmeste
byggevareforhandler eller huntonit.no
Velg Huntonit for de lekreste interiørvegger.
Alle andre fordeler får du på kjøpet.
www.huntonit.no

Foto: Colourbox

• 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

National Institute of Allergy
and Infectious Diseases (NIAID) i USA har nylig publisert
nye og oppdaterte retningslinjer for introdusering av
peanøttmat til små barn med
høy, moderat og lav risiko
for å utvikle peanøttallergi.
Hensikten er å forebygge
peanøttallergi hos barnet.
I følge de nye retningslinjene har barn med alvorlig
eksem og eller eggallergi høy
risiko for å utvikle peanøttallergi. For å forebygge senere
utvikling av peanøttallergi
hos denne gruppen, anbefaler de nye retningslinjene
å introdusere peanøttholdig
mat fra 4–6 måneder dersom barnet allerede har startet med fast føde og etter at
barnet har vært utredet for
mulige alvorlig reaksjoner
hos spesialist med allergologisk kompetanse.
Barn med moderat til
mildt eksem som har startet
med fast føde, har i henhold
til retningslinjene ikke det
samme behovet for allergologisk utredning, men kan
34

starte inntak av peanøttmat
hjemme ved seks måneders
alder dersom barnet ellers
er ved god helse. Det samme
gjelder for barn i lavrisikogruppen.
De nye retningslinjene
inneholder også oppskrifter
på forskjellige peanøttholdig
mat og hvordan man kan gå
frem ved introduksjon av
maten.
– Retningslinjene innebærer et viktig skifte i tenkningen rundt forebygging
av matallergier, og særlig
peanøttallergi som nærmest
har blitt en epidemi i USA,
sier Stephen Tiller, president
i American College of Allergy,
Asthma and Immunology
(ACAAI). Han sier at LEAPstudiene (Learning Early
About Peanut Allergy) fra
England har banet vei for
de oppdaterte amerikanske
retningslinjene. n
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• Milde og parfymefrie
• Dermatologisk testet
og dokumentert egnet
for sensitiv hud
• Godkjent av Norges
Astma- og Allergiforbund
og miljømerket Svanen

N
DESynIG
ene
for ø
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f

LilleGo’ Våtservietter og andre
produkter i LilleGo’-serien fås kjøpt hos

TID

for nytelse
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INNEKLIMA

INNEKLIMA

Passiv røyking
gir luftveisplager
10 år etter at røykeloven ble innført, opplevde fortsatt et stort antall mennesker
å få helseplager på grunn av passiv røyking i eget hjem. – Dette var svært
overraskende funn, sier Anne Kristin M. Fell, prosjektleder for Telemarkstudien.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox/Sykehuset Telemark

Telemarkstudien startet i
2013, og resultatene er basert
på 16.099 svar fra telemarkinger i alderen 16 til 50 år.
Studien er den største i sitt
slag i Norge, og blir ledet av
overlege Anne Kristin M. Fell
ved Avdeling for arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark.
En problemstilling studien
har tatt for seg, er helseeffekten av passiv røyking i eget
hjem.
– Fra før vet vi at de som er
utsatt for passiv røyking på

arbeidsplassen kan få helseskader. Men etter at røykeloven ble innført i 2004, gjelder
dette stadig færre. Imidlertid
viser vår undersøkelse at mange fortsatt røyker inne i egen
bolig, sier Fell.

Prosjektleder. Anne Kristin M.
Fell leder Telemarkstudien.

med andre ord at de aldri
hadde røyket selv. Av disse
oppga 504 personer, eller nesten 6 prosent, at de bodde i et
hjem der det enten daglig eller
jevnlig var noen som røyket
inne, forteller forskningskoordinatoren.
Mange hjemmerøykere.
Fell ble overrasket over at
Forskerne har blant annet
så mange fortsatt røykte inne,
sett på helseeffekter av passiv nesten 10 år etter at røykerøyking for de som selv aldri
loven ble innført og det ble
har røyket.
forbudt å røyke innendørs på
– I utvalget oppga 8850 per- arbeidsplasser og offentlige
soner at de var aldri-røykere,
steder.

FAKTA TELEMARKSTUDIEN
l
l

l

36

Det største forskningsprosjektet som er utført noensinne i Telemark. To av tre innbyggere i hele fylket i alderen 16-50 år ble invitert til å delta.
Et spørreskjema om luftveisplager og risikofaktorer i og utenfor arbeid, ble vinteren
2013 sendt ut til et tilfeldig utvalg på 50.000. Viktige årsaksfaktorer som fysisk
aktivitet, allergi, andre sykdommer, boforhold og kosthold, skal også kartlegges.
Sykehuset Telemark er ansvarlig for
studien, og samarbeider med ledende
epidemiologer/forskere fra Universitetet i Gøteborg og fra National Institute- for Occupational Safety and
Health i USA, i tillegg til professor
Johny Kongerud ved lungeavdelingen,
Oslo universitetssykehus.
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Tungpust. Det er jo stadig
færre som røyker, påpeker
hun.
Og det som bekymrer forskerne er at de som blir utsatt
for passiv røyking i hjemmet
også løper en betydelig helserisiko.
– En stor andel oppga at
de hadde luftveisplager med
kronisk hoste, slim i halsen og
at de våknet om natten med
tungpust. For noen var det
snakk om kols-lignende symptomer, forteller Fell.
Risikoen for å få luftveisplager av passiv røyking økte med
40-100 prosent for de som var
utsatt for passiv røyking, ifølge
studien.

Plager andre. Passiv røyking i
hjemmet kan være en større årsak
til helseplager enn man tidligere
har trodd.

Anne Kristin M. Fell ser på
dette som svært bekymringsfullt, og mener det her må til
mer informasjon og holdningskampanjer om helsefarene ved å utsette andre for
passiv røyking.
Telemarkinger ikke verre.
Det er tidligere godt kjent at
passiv røyking er skadelig for
barn. Men denne undersøkelsen viser at det også er skadelig for voksne mennesker å bo
i et hjem der det røykes. Her
må leger på banen og informere bedre, mener hun.
Det er ingen grunn til å tro
at telemarkinger er «verre»
til å røyke inne enn resten
av landet – studien har
dokumentert de 16.099 som
har svart er et representativt utvalg av befolkningen.
Forskerne har tatt hensyn
til forskjeller som skyldes
utdanning, inntekt og andre
faktorer. n

1 av 5 har fukt i hjemmet

19,6 prosent av de som svarte i Telemarkstudien oppga
at de hadde hatt fukt eller mugg i hjemmet. Disse hadde
økt forekomst av astma og andre luftveissymptomer.
Doktorgradsstipendiat ved
Universitetet i Oslo, Regine
Abrahamsen har jobbet
med Telemarkstudien, og
sett på sammenhengen
mellom fukt og mugg i bolig, og luftveissykdom.
Ifølge Statistisk Sentralbyrå har 10-20 prosent av
norske hjem problemer
med fukt og mugg. Dette
stemmer også overens med
resultatene fra spørreundersøkelsen i Telemark. Der
sier 3090 av de 16.099 som
svarte at de har opplevd å
ha vannskader eller mugg i
boligen sin.
Av disse 3090 oppgir
1128 (37 prosent) at de har
atopi (allergi eller eksem),
mens 1895 oppgir at de ikke
har atopi.

– Studien viser at det å
bli eksponert for mugg eller
fukt i boligen, øker risikoen
for astma, samt piping i
brystet/tungpust og kronisk
hoste, sier Abrahamsen.
Risikoen var økt både for
de som var atopikere, og de
som ikke hadde atopi.
Hun sier de nå skal forske
videre på disse funnene og
for eksempel sammenligne
opp mot andre faktorer
som sosial status.
– Det er ingen tvil om at
det å bli eksponert for fukt
og mugg gir en helserisiko.
Derfor er det viktig at folk
er klar over at hvis de for
eksempel får en vannlekkasje i huset, må dette utbedres skikkelig med en gang.
Hvis du har mugg i boligen

Tar doktorgrad. Regine
Abrahamsen tar doktorgrad
ved Universitetet i Oslo, blant
annet basert på Telemarkstudien.

din kan det gjøre deg syk,
påpeker hun.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2017

37

NAAF-LOTTERIET

ANNONSE

Kvinne (70) vant 250.000!
En kvinne på 70 år fra Hordaland var veldig overrasket og glad da hun mottok en telefon fra
Norges Astma- og Allergiforbund om at hun hadde vunnet hovedpremien i lotteriet for 2016.

dårligt generelt. Det gjelder ikke minst for barn,
som særlig i toårsalderen er tilbøyelige til å
utvikle eksem, rødme og irritasjon.

Tekst: Lene Gunvaldsen Foto: Colourbox

– Jeg ble veldig overrasket da
de ringte og sa at jeg hadde
vunnet hovedpremien på
250.000 kroner, forteller den
glade vinneren til AstmaAllergi.
Kvinnen på 70 bor i Hordaland, og har vært medlem
i NAAF i snart 40 år. Hun er
trofast kjøper av medlemsloddene.
– Ja, jeg pleier å kjøpe lodd,
det har vi gjort jevnt og trutt i
nesten alle de 40 årene vi har
vært medlem. Jeg synes det
er en veldig fin måte å støtte
NAAFs arbeid på, forteller
hun.
Hun har selv en datter
med astma, som hadde flere
opphold på Geilomo barnesykehus som liten.
– Geilomo var en veldig
viktig plass for oss, datteren
min var der hver vinter fra hun
var 5 år, til hun var 11. Det var
til stor hjelp for oss, forteller
70-åringen.
Fordi det er så stor pengesum, ønsker kvinnen å være
anonym.
Blir du årets vinner? Svært
mange gjør som 70-åringen,
og velger å støtte det viktige
arbeidet NAAF gjør ved å
kjøpe lodd i lotteriet. Kanskje
ligger det en ny storpremie
også i årets medlemsutsendelse? Kvinnen, som har to barn
og fire barnebarn, har ikke
bestemt hva hun skal bruke
pengene på.
– Det blir nok å ha dem på
konto litt først, så får vi se. Vi
deler nok ut litt, og så bruker
vi litt, og sparer litt, sier hun.
38

Hvordan unngår man best allergi og følsom hud?

Fine telefoner
å ta. NAAFs assisterende generalsekretær Bo Gleditsch
er mannen som har
gleden av å kontakte de
heldige vinnerne. For ham er
dette et årlig høydepunkt.
– Det er helt fantastisk
å snakke med folk som har
vunnet, og spesielt når det
er medlemmer. Vinnerne er
selvfølgelig kjempeglade, men
jeg kjenner jo på spenningen
selv også. Jeg håper de medlemmene som ikke ønsker
lodd har reservert seg, slik at
vi bare sender til dem som
faktisk vil ha. Jeg synes det er
fint å kunne gi medlemmene
en tidlig sjanse til å vinne, og
vi fryder oss alle over at det
var et medlem som vant i
år også. Lotteriet genererer
avgjørende midler for saken
vår, samtidig som vi får gitt
fine premier og opplevelser
tilbake, sier Gleditsch. n

Ved å forebygge så tidlig som mulig. På den
måten kan du motvirke og i beste fall forhindre
utvikling av allergi og overfølsomhet senere i
livet. Ikke bruk produkter tilsatt parfyme og
fargestoffer. Velg i stedet produkter som mini-

“Allergi kan
ramme alle
– forebygg
så tidlig som
mulig”
Anna Bistrup,
rådgiver hos Norges Astmaog Allergiforbund (NAAF)

Hva er allergi, og hvor utbredt er det?

Årets 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
mulighet 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!
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Allergi oppstår når immunforsvaret reagerer
unormalt på stoffer, som normalt ikke ville føre til
problemer. For det meste dreier det seg om
pollen, dyrehår, matvarer og mange av de
allergifremkallende stoffer, som finnes i hjemmet:
Hudpleieprodukter tilsatt parfyme og fargestoffer
i tøy og vaskemidler. Økt eksponering overfor

“Velg produkter,
som minimerer
risikoen for allergi
og overfølsomhet”

den slags har medført at stadig flere nordmenn
utvikler allergi. Man anslår at ca. 20 % av
befolkningen i dag lider av en form for allergi
eller overfølsomhet.

merer risikoen for allergi og overfølsomhet –
f.eks. produkter fra Neutral. Sørg alltid for å
pleie din hud og holde den fuktig. Og husk, at
din hud også reagerer på faktorer som stress,
klima og dehydrering. Alle valgene du tar for å
beskytte og pleie huden din, gjør deg bedre i
det lange løp.

Kan allergi og følsom hud ramme alle?
Ja, hvem som helst kan bli rammet av allergi
og følsom hud, men små barn er mer utsatte.
Det samme gjelder for voksne, som blir eksponert for allergifremkallende stoffer i forbindelse
med deres arbeid. Her spiller mengden og
antall av allergener en rolle. Det samme gjør
arvelighet. Om foreldrene har allergi, er det noe
større risiko for at barnet også vil utvikle allergi.
Hvordan føles vanligvis hudallergi?
Som en ubehagelig og i verste fall brennende
kløe på huden. Reaksjonen kan forekomme
overalt på kroppen og vise seg i form av tørre
og skjellende flekker. Den hyppige kløen gjør at
man ofte våkner i løpet av natten og sover

KJENNER DU TIL ALLERGI-GLASSET?
Forestill deg at din kropp
er et glass. Ditt glass kan
være stort eller lite, og hver
gang du utsetter deg selv
for et allergifremkallende
stoff, drypper det en dråpe
i glasset. På et tidspunkt
flyter glasset over. Det er
da du har risiko for å
utvikle allergi.

Neutral er en serie av produkter til kroppspleie og husholdning,
som inneholder 0 % parfyme, 0 % fargestoffer og 0 % tilsetningsstoffer.
Vi har en klar holdning til følsom hud, og vår misjon er å skape en
fremtid uten allergi.
Har du også en holdning til følsom hud?
Følg oss på facebook.com/NeutralNorge
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FORSKNING

Røykende fedre øker
astmarisiko for barn
Astma er tre ganger så vanlig blant barn som har fedre som røykte i tidligere ungdomsår enn blant ikke-røykere. Dette viser ny forskning fra Universitetet i Bergen.

FAKTA STUDIEN OM FARS RØYKING
l

l

l

Tekst: Ingrid Stephensen Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssykehus/Colourbox
l

For første gang er det gjort en
norsk studie som har undersøkt sammenhengen mellom
menns røyking og helsen til
fremtidige barn.
Studien er basert på data
fra befolkningsstudien RHINE
(Respiratory Health in Northern Europa). Omlag 13.599
voksne har gitt opplysninger
om seg selv og om rundt
27.000 barn.
– Dersom far begynte å røyke i 14 års-alderen, er risikoen
tredoblet for at barnet ville
få astma. Røykte far derimot
etter at han var 15 år, var det
50 prosent risiko for at barnet
ville få astma dersom far
røykte 10 år før befruktningen
fant sted.
Laboratorieforskning viser
at kimcellene som skal utvikle
seg til sædceller forandres
like før puberteten eller
tidlig i puberteten, forklarer
Cecilie Svanes, professor ved
Senter for Internasjonal Helse,
Institutt for global helse og
samfunnsmedisin, UiB.

faren har et ansvar for helsen
til frem-tidige barn.
– Før var man mest opptatt
av morens livsstil, om hun
røykte i svangerskapet og
levde sunt. Det er kjent at
morens miljø betyr mye for
barnets helse. Selvsagt er det
viktig at kvinnen ikke røyker.
Men hvis den fremtidige faren
røyker, kan det også være
svært skadelig for neste generasjon, understreker hun.
– Hva hvis far slutter å røyke
i god tid før befruktning, minsker da risikoen for at barna
får astma?
– Funnene våre viser at det
ikke spiller noen særlig rolle.
Det er hvor tidlig gutten begynner å røyke og hvor lenge
Studerer fedre. Cecilie Svanes og hennes forskerteam står bak studien han røyker som er viktig.
som har undersøkt menns røyking og helsen til fremtidige barn.
Derfor må man sette inn tiltak
allerede på ungdomsskolen.
tror man kimcellene kan være bare genene, men også meka- Informere guttene før de tar
særlig følsomme for påvirknismene som regulerer uttryk- den første sigaretten om faning, forteller Svanes.
ket av genene, de epigenerene ved røyking for helsen til
– Når kimcellene har utvitiske mekanismene, kan være neste generasjon – i tillegg til
klet seg til spermatogonier,
følsomme for miljøpåvirkning. deres egen helse. Både skolen
de cellene som deler seg hele Det er mulig at fars røyking i
og helsestasjonen bør ta opp
tiden og ved det produserer
puberteten kan påvirke både
konsekvensene ved røyking.
Følsomme kimceller. – Fars
sædceller, kan spermatogoni- genetikken og epigenetikken
Forebyggende arbeid er viktig,
sædceller utvikles fra kimcelene også være følsomme for
i cellene som skal utvikle seg
fastslår Svanes.
ler som er tilstede allerede tid- påvirkning. Vi har lenge visst
til de kommende sædceller.
lig i fosterlivet, når den komat man må beskytte disse cel- Fars sædceller spiller en stor
Sveising øker risikoen.
mende far selv er et foster.
lene og beskytte både menn
rolle når det gjelder astma hos Svanes og medarbeidere har
Disse kimcellene gjennomgår
og kvinners sædceller og egg- fremtidige barn, sier Svanes.
også undersøkt om sveising
særlig viktige utviklingsstadier celler fra radioaktiv stråling
i yrket påvirker risikoen for
tidlig i fosterlivet og like før
med blyforkle i en røntgenPåvirker barnas gener.
at barn kan få astma, med
puberteten. I disse stadiene
avdeling. Nå vet man at ikke
Svanes er opptatt av at også
spesielt fokus på sveising hos
40
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Cecilie Svanes og hennes forskerteam undersøkte om fars røyking og sveising påvirker neste
generasjon. Teamet har særlig fokus på miljøet
til unge fremtidige fedre.
Studien (RHINE) ble utført på en populasjonsbasert kohort fra syv nordeuropeiske forskningssentre. Over 24 000 personer fra Norge, Sverige,
Danmark, Island og Estland deltok i studien.
Av disse var det over 6000 fedre som hadde
røykt eller arbeidet med sveising.
Forskerne ønsket å finne sårbare perioder i
mannlig reproduksjonsutvikling ved å fokusere
på hvordan varigheten av røyking og sveising
før befruktning, samt tidspunktet for røykestart,
påvirket fremtidige barn.
Studien er et bidrag til det EU-finansierte
prosjektet Ageing Lungs in European Cohorts.

Blir påvirket av røyk. Røyking i puberteten kan påvirke både
genetikken og epigenetikken i cellene som skal utvikle seg til de
kommende sædceller.

fremtidige fedre før befruktning.
– Vi fant nesten den samme
risikoen for at barna skulle
utvikle astma som blant
fedre som røykte i ung alder.
Studien viser at i likhet med
røyking påvirker sveising
fremtidige barns risiko for å

få astma selv om faren sluttet
å sveise før befruktning. Uavhengig av hverandre påvirker
røyking og sveising risikoen
for astma, sier Svanes, som
håper at funnene vil bidra til
at færre gutter begynner å
røyke. n
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sensitiv side

2856

2856

Gode nyheter

» Helsevennlige

2856

LAURBÆR
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Alvøy dundyne:
Baby 65 x 80 cm 449,90
Barn 80 x 100 cm 599,90
Junior 100 x 140 cm 999,90
Alvøy dunpute:
Baby/barn 35 x 40 cm 189,90
Junior 40 x 60 cm 299,90

SENS 2856 WARM BLUSH
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NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
ANBEFALER ALVØY DUNDYNER OG
DUNPUTER TIL BABY OG BARN.

2014De

Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Anbefalt av

Parfyme på
kjøpesenter
Er det lov å bruke parfyme i fellesarealer på et kjøpesenter? Min
sønn er lungesyk og reagerer veldig
når det sprayes parfyme i gangene
rundt omkring på kjøpesenteret.

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver
Foto: Coloubox

Sengetøy, dyner og puter
anbefalt av NAAF.
Se mer på hoie.no.

Hege-Anette
Svar:
Ja, det er lov å bruke parfyme i fellesareal på kjøpesentre. Det finnes
ingen forbud mot slikt og det er heller ikke regulert i noe lovverk.
Bruken av «signaturdufter» er et
økende problem, og Norges Astmaog Allergiforbund jobber aktivt med
å gjøre myndigheter og næringsliv
oppmerksomme på problematikken. Vårt håp er at man etter hvert
vil se på slik unødig bruk av parfyme
og luktmaskerende sprayer i samme
lys som man i dag ser på tobakksrøyk.
Men ta gjerne kontakt med det
aktuelle senteret. Vi vet om andre
som har oppsøkt senterledelsen på
sitt lokale kjøpesenter og fortalt
om problemene med bruk av sterke
dufter, noe som har ført til at signaturdufter har blitt fjernet. Du kan
også høre med ditt lokallag i NAAF
om de ønsker å bistå deg med en
henvendelse.
Inger

Produkter med parfyme
Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Rannveig

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes

Foto: Coloubox

Foto: Erik Almås

Helsefaglig rådgiver
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Jeg er mor til en gutt på 1,5 år som går i barnehage.
I barnehagen bruker de flytende håndsåpe som inneholder blant annet parfyme og fargestoffer. Kan det være
skadelig for barn når de anvender produkter som inneholder parfyme på daglig basis?

Svar:
De aller fleste av oss tåler bruk av vanlige håndsåper. Små
barn er mer sårbare enn friske voksne, og det er derfor
prinsipielt viktig at man tilbyr barn så trygge produkter
som mulig slik at de får en god start på livet. Hvem av oss
som utvikler plager som allergi og eksem, er vanskelig å
forutsi. Produktene man bruker kan ha noe å si fordi de
utgjør en del av den totale belastningen man blir utsatt for
i løpet av livet. Parfyme er ikke nødvendig for funksjonen
i håndsåpe og kjente allergifremkallende konserveringsmidler bør erstattes med de tryggeste alternativene.
Det er flere forhold enn håndvask alene som kan være av
betydning. Klimaet i Norge vil på høst- og vinterstid gjøre
at mange får tørr hud. Vanlig håndvask er i denne tiden en
ekstra belastning for hendene, og det kan være naturlig å
følge opp blant annet ved å smøre seg med en hudkrem.
Dette gjelder også ofte for barn, men må tilpasses individuelt. Blir huden tørr og sprukken, så er huden mer mottakelig for å komme i kontakt med allergifremkallende stoffer,
noe som øker risikoen for å utvikle kontaktallergi.
Enkelte barnehager følger innkjøpsavtaler, spesielt noen
av de store private kjedene som er eid og administrert fra
toppen (og ikke av foreldrene), og man blir dermed prisgitt
det som er tilgjengelig fra fellesgrossist. Det kan være lurt
å sjekke dette, og eventuelt gå sammen i fellesskap å protestere på dette dersom dere ser det er forhold som ikke
er akseptable.
Kent
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2017
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BEHANDLER TØRR HUD
AV ULIKE ÅRSAKER

Pollenallergi og lufting

Foto: Coloubox

Vi har to små barn på ett og tre år, begge med pollenallergi
og astma. I huset vårt er det ikke innlagt ventilasjon. Hva
bør vi gjøre i pollensesongen slik at de får frisk luft, men ikke
opplever plager?
C
Svar:
Dersom du ikke har balansert ventilasjon, er det heldigvis flere tiltak du selv kan gjøre for å bedre luftkvaliteten i pollensesongen.

Pollenvaksine
Jeg er allergisk mot flere typer pollen (gress, burot, bjørk med
mer) jeg har i tillegg kryssallergi. Hvordan går man frem for å
vurderes for allergivaksinasjon?
Svein
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KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

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

Praktiske tips for å redusere pollenplager i inne:
l Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide, og før symp
tomene blir for sterke.
l Vask ansikt og hender når du har vært ute på tider med mye
pollenspredning (i høysesong.)
l Unngå utlufting av huset når pollenutslippet er størst.
Luft på kveldstid eller natt, eller på dager med regn.
l Skyll hår og skift putevar før leggetid. Ta det brukte
pute-varet ut av soverommet.
l Husk å dusje og ta på pollenfrie inneklær når du har vært
lenge ute.
l Ikke tørk klær eller sengetøy ute midt på dagen.
l Forsøk å unngå å ta inn allergifremkallende blomster,
bjerkeris og «gåsunger».
l Pollenpartiklene samler seg på overflater, i tepper og grove
tekstiler. Godt renhold av horisontale flater med mikrofiber
hjelper (bruk gjerne briller og støvmaske).
l Støvsug ofte alle horisontale flater og områder der du tror
pollen kan lande.
l Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen.
l Bruk pollenfilter foran vinduer og lufteventiler.
l Lag deg et pollenfritt rom ved å stenge vinduer og ventiler
i rommet.
l Montér tetningslister rundt dør og vinduer slik at uønskede
partikler ikke trenger inn.
l Katter, hunder og andre pelsdyr får pollen i pelsen ute. En
dusj hjelper.
Uansett hva du foretar deg er det er viktig at du har god kontakt med fastlegen slik at legen til enhver tid er orientert om
tiltakene du gjør for å bekjempe støv og redusere plagene med
pollen. Lag din egen pollenbok der du skriver ned tiltakene du
gjør slik at du ser hvilke som har best effekt.
Kai

VIRKER
KLØSTILLENDE
PÅ TØRR HUD

Åpent: 09.00–11.00
og 12.00–14.00
NORMALISERER TØRR HUD, STYRKER HUDBARRIEREN OG HAR I STUDIER VIST Å GI
CANO170214O3

NESTEN 50 % FLERE EKSEMFRIE DAGER SAMMENLIGNET MED REFERANSEKREM*

Foto: Coloubox

Svar:
Kriteriene for å få allergivaksinasjon er at man ikke har
tilstrekkelig symptomlindring
av tradisjonell behandling med
antihistaminer, nesespray og/
eller øyendråper. Hvis det er
snakk om allergivaksinasjon i
form av injeksjon i armen, som
ved bjørkepollenallergi, er det
nødvendig med henvisning til
spesialist. Gresspollenvaksine
som også kommer i tablettform kan derimot forskrives av
fastlege. Denne er tilgjengelig også for barn fra 5 år og
oppover. Behandlingen starter
senest 4 måneder før pollensesongen starter. Man tar den
som en smeltetablett under
tungen hver dag i 3–5 år. Du
og legen kan bli enige om
hvilken vaksine som er best for
deg å starte med, enten bjørk
eller gress.
Anna

FOREBYGGER TILBAKEFALL AV ATOPISK EKSEM

Canoderm er et registrert legemiddel som kan forskrives av leger på blå resept
til forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem eller kjøpes reseptfritt på apotek

* Behandling med Canoderm gav 22 eksemfrie dager sammenlignet med 15 dager (46,7 % forskjell i mediantid til eksemtilbakefall sammenlignet med en referansekrem med nøytral effekt
på hudbarrieren, uten karbamid). Åkerström U et al Acta Derm Venereol. 2015 May;95(5):587-92.
Canoderm® 5 % krem (karbamid). Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem. Les pakningsWWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2017 47
vedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. Anbefales ikke til personer med overfølsomhet mot karbamid eller andre hjelpestoffer.
Refusjon: Til forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem. ACO Hud Nordic AB. www.omega-pharma.no

ANNONSE

3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Husebybadet
Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD

Steinvik
Fiskefarm AS

Bogøy Dagligvare

Salong

Evy Frantzen

6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Ludvigsens
Varmepumper

Bryne Rør AS

Apotek 1 Stord

2607 VINGROM
Tlf. 915 12 015

4340 BRYNE
Tlf. 51 77 82 00

5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

OL Senteret AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Alf Johansen AS
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 49 00

Hydro Aluminium
Rolled Products AS

Tlf. 72 54 80 75
2007 KJELLER - Tlf. 63 83 57 50

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 44 10

Røros Aut.
Trafikkskole
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 54

Elcom AS

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 13 90

Arborv 10, 8690
HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00 www.arbor.no

Norengros
Helseservice Engros AS

avd Notodden

3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 58 50

Høibakk
Konditori AS

Nore og Uvdal
Næringsselskap SA
Arbor-Hattfjelldal AS

GK Inneklima AS

1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 50 00

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30 - www.mtf.no

Nettbuss AS

Christensen
Teppe & Tapet Håndverk AS

Norsk Sykepleierforbund
Buskerud

Tollbugata 16 A, 3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 20 74

Sankt Olavsgate 2, 3. etg. 3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 66 50/ 02 409

Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

9300 FINNSNES - Tlf. 77 84 10 80

Takst

Se www.ols-takst.no

8516 NARVIK
olavsor@online.no
Tlf. 909 26 380

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Bulandet

6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00
www.himolde.no

Tlf. 57 73 21 44

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 15 05 00

Mirawa
Restaurant

Voksentoppen
skole

Ing.
H. Asmyhr A.S

Brødr.
Gomnæs ANS

GravingogTransport

Haarcompagniet AS

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

6005 ÅLESUND
Tlf. 928 79 740

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

Trimakk ANS

Bromsveine 23, 3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87
www.knutlangaas.no

Holmeg. 14, 6150 ØRSTA
Tlf. 70 04 74 00 - www.orsta.vgs.no

Bjørn Liodden
3570 ÅL
Tlf. 905 20 071

Neglspretten
Fotterapi
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

1830 ASKIM
Tlf. 69 84 41 40

3186 HORTEN
Tlf. 33 08 30 80

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

bitt fra bier, veps og slanger i
perioden 2000-2013 i Australia. Andre dødelig angripere
inkluderte blant annet maur
og maneter, men ingen døde
av edderkoppbitt.
For personer som er hyperallergiske mot bier eller
veps, anbefales hyposensibilisering (allergivaksinasjon).
(NTB)

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Trygve Myrer AS

Rørlegger

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 20 00

Ole M. Almeli AS

Rørleggerfirma
Bjørn Jensen

ANONYM
STØTTE

Hunndalen

Andreas Bottolfs
Verksted AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Etto Bygg AS

3725 SKIEN
Tlf. 35 90 57 57

7011 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 86 00

Tannlegene

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 10 50

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Nettec AS

Apotek 1 Nittedal

1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

1482 NITTEDAL
Tlf. 67 06 77 00

Johnny Vollan

Baneveien

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Stange
Trafikkskole AS

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 98 02

Coop Dønna

Nordek AS

H. Lunde
Autoverksted

Bøn
Sykehjem AS

Lidalen
Grustak AS

Tannlege
Tom-Erik Hellerud
0457 OSLO
Tlf. 22 38 15 35

Circle K E6
Berger

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Solregn AS

Brødrene Dahl

Enjo Norge AS

8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

2321 HAMAR
Tlf. 469 36 000

3677 NOTODDEN
Tlf. 35 02 55 60

Salong
Arnhild AK Larsen
Borgar Kittilsen
Verksted AS

Stjørdal
Taxi A/S

7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 94 77 80

3961 STATHELLE
Tlf. 35 99 65 55

3218 SANDEFJORD
Tlf. 920 97 650

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Autosalg
Jessheim AS

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 10 02

Arktisk
Kultursenter

2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 95 50 44

Plantax AS

Nesbru Senter
1394 NESBRU
Tlf. 67 20 47 00

Eidsberg
Regnskapslag

Notodden

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 40

2000 LILLESTRØM
Tlf. 905 91 132

Apotek 1 Askim

Båt & Motor
Senteret AS
Bardølaveien 33
3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00
www.bardola.no

0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

Byggmester

Knut Bjørge

2056 ALGARHEIM
Tlf. 975 71 044

Lungemedisinsk avdeling

Lofoten
Låsservice

8372 GRAVDAL
Tlf. 906 99 320

Svein-Jonny
Tømmervåg
avd for vernepleierutdanninga

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

reaksjoner, ifølge forskere ved
Melbourne-universitetet.
Undersøkelsen viser at folk
som var stukket av bier og
veps, sto for 33 prosent av
innleggelsene på sykehus for
stikk og bitt. Deretter fulgte
edderkoppbitt på 30 prosent
og slangebitt på 15 prosent.
Alt i alt døde 64 mennesker av giftige stikk eller

Bygger’n

Sjøveien 101, 8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Olav Sørensen

De fleste er vel mer redde for
slanger enn bier og veps. I
Australia var det faktisk flere
mennesker som mister livet
etter å ha blitt stukket av bier
og veps enn av slanger eller
edderkopper i årene 20002013.
Over halvparten av dem
som døde av bitt og stikk av
giftige dyr, døde av allergiske

Lofot Entreprenør

Måkeveien 43, 8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 75 00

Vestlivegen 3, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Bier er «farligere» enn slanger

Foto: Colourbox

Øvre Telemark
Trafikkskule

AKTUELT

1481 HAGAN
Tlf. 67 06 73 00

6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 52 65

Skammelsrud
Sag og Utsalg

Evavolds
Maskin AS

7374 RØROS
Tlf. 911 07 080

0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00

Borge
Begravelsesbyrå

Dalen Hotel

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

3886 DALEN
Tlf. 35 07 90 00
www.dalenhotel.no

2335 STANGE
Tlf. 62 57 23 50

2073 BØN
Tlf. 63 95 11 56

3475 SÆTRE
Tlf. 31 29 59 80

1892 DEGERNES
Tlf. 69 22 77 36

2261 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 91 00

TS Bygg

Boots Apotek
Bien Hønefoss

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 94 40

... for et bedre inneklima
Kongensgate 33, 3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00
www.borgestadklinikken.no

Etne
kommune
etne.kommune.no

Virksomhetsområde BRA
loten.kommune.no
enebakk.kommune.no
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sarpsborg.kommune.no

midtre-gauldal.kommune.no

sauda.kommune.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no
www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat
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Midtre Gauldal
kommune

vennesla.kommune.no

Sund
kommune

sund.kommune.no

Masfjorden
kommune
masfjorden.kommune.no

Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester
farsund.kommune.no

time.kommune.no

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2017
09.03.2017, 11:20

49

AKTUELT

Brus gir astma- og kolsrisiko

Historisk utgave
av Allergi i Praksis

Prosjekt om
røyklukt i boliger

Plages du av at andre i familien røyker inne, eller at det
siver inn røyk fra naboen?
Norges Astma- og Allergiforbund står bak prosjektet
«En bolig fri for andres røyklukt». Gjennom prosjektet er
det blant annet utarbeidet en
nettside om hva du kan gjøre
hvis du plages av at andre
røyker. Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse
og Rehabilitering.  
NAAFs rådgivningstjeneste mottar stadig klager
og spørsmål fra folk som
plages av røyklukt der de
bor. Mange synes dette er
vanskelig å håndtere. De vet
at tobakksrøyk er skadelig
50

samtidig som det kan være
vanskelig å finne løsninger
som blir forstått og akseptert
av den som røyker. Det kan
oppleves som sosialt vanskelig å henvende seg til naboer
for å få dem til å endre sine
røykevaner slik at andre ikke
utsettes for røyk.
Rådgivningstjenesten
opplever også at mange heller ikke har den kunnskapen
som skal til for å gjøre gode
bygningsmessige tiltak. På
nettsiden får du tips og råd
til hvordan håndtere andres
røyklukt. Du finner nettsiden
ved å gå inn på www.naaf.
no/inneklima.

ASTMA ALLERGI 2 2017 n WWW.NAAF.NO

Astma- og Allergiforbundets fagblad for
helsepersonell har viet
seneste utgaven til et
dypdykk i astma og
allergibehandlingens
historie.
Takket være de siste
50 års forskningsgjennombrudd kan mange
i dag leve godt med
sin astma- eller allergisykdom. Og etter at
antistoffet IgE ble påvist
og analysert som en helt
sentral aktør ved allergiske sykdommer for 50 år siden,
banet det veien for nye behandlingsmetoder og bedre
diagnostikk. I siste utgave av Allergi i Praksis forteller
en av de to svenske forskerne, S.G.O. Johansson, som
sto bak denne oppdagelsen, sin historie. Men grunnlaget for nyere tids forskning ligger langt tilbake i tid.
For den historisk interesserte leser gir denne utgaven
av Allergi i Praksis et unikt tilbakeblikk i mange av de
mest sentrale landvinninger innen fagfeltet astma og
allergi.
Har du lyst til å lese mer? Bestill Allergi i Praksis nr.
1 2017 for kr. 50 (inkludert porto), tlf: 23 35 35 35,
epost: naaf@naaf.no.

Mer vedfyring gir dårlig byluft
I Akershus og Oslo brant folk
over 200 tonn ved fra november til februar i år. Vedfyring er den nest viktigste
varmekilden i norske hjem,
og vedfyring øker både i
Norge og resten av Europa.
Forskere ved NILU – Norsk
institutt for luftforskning,
konkluderer med at vedfyring er en betydelig kilde
til luftforurensning i norske
byer. Bakgrunnen for det
er at veldig mye av veden
brennes i leiligheter, hele
46 prosent, mens vedfyring
i mange andre land først
og fremst skjer på landsbygda. Konsekvensene er

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Jo mer brus du drikker, jo
større risiko er det for å få
astma og kols, ifølge en australsk studie av nesten 17.000
mennesker. Resultatene
viser at over 13 prosent av
deltagerne som hadde astma
og nesten 16 prosent av de
med kols oppga at de drakk
mer enn en halv liter brus
om dagen.
En kombinasjon av røyking
og brusdrikking gir 6,6 ganger så høy risiko for å få kols,
ifølge studien. (Science Daily)

store utslipp av svevestøv og
andre forurensende stoffer
i områder der folk ferdes og
oppholder seg.
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Biotec BetaGlucans AS søker deltagere som er plaget av pollenallergi
Biotec BetaGlucans AS et forskningsbasert selskap som utvikler og fremstiller unike produkter som
modulerer det medfødte immunsystemet hos dyr og mennesker. Selskapet har utviklet produkter
innen kosttilskudd og avansert sårbehandling. M-Gard® er et immunmodulerende kosttilskudd
som består av renset beta-1,3/1,6-glukan fra bakegjær. Vi søker deltagere til et studie hvor det skal
undersøkes om daglig inntak av M-Gard® kan redusere allergirelaterte plager som forekommer
under pollensesongen. For mere informasjon om M-Gard® se: www.m-gard.com
Vi søker personer som:
Kan delta i 12 uker (oppstart mars/april)
Bosatt på Østlandet
Har pollenallergi
Er mellom 18-70 år
Hvis du synes det høres interessant ut å delta, kan du ta kontakt med oss på epost:
tom.hansen@m-gard.com

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.
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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: nettbutikk@naaf.no

Matkort på samisk
Norges Astma- og AllergiforREGION NORD
bund Region Nord har i samarbeid med frivillig Marit Barbo
utviklet sitt tidligere kakekortkonsept til et matkort for
merking av all mat og kaker.
Matkortet foreligger nå i både
samisk og norsk språkversjon
og ble lansert i forbindelse
med samenes nasjonaldag 6.
februar i år.
Småbarnsmor og gründer
Marit Barbo i Alta har tre
barn, hvor to av barna har
matallergi. Hun ønsker at alle,
store som små, med eller uten Samisk og norsk. Marit Barbo (t.h.) har i samarbeid med NAAF Region
matallergier, skal få anledning Nord og regionssekretær Anne-Kari utarbeidet matkort for avmerking
av innhold og allergener.
til å delta på arrangementer
på en trygg måte.
– Mange «vanlige» kaker og egg og melk. Å få informaavhengig av å spørre først vil
matretter er laget uten nøtter, sjon om dette, uten å være
trolig oppleves som nyttig for

mange, sier Marit Barbo.
Matkort er enkelt å fylle ut
med felt for navn på matrett,
avkrysningsbokser for de ulike
matallergenene samt felt for
opplysning om sukker- og
karbohydratinnhold.
I tillegg til matkortet er det
utarbeidet en informasjonsplakat som gir råd om god
mathygiene og hva man bør
huske på ved servering av mat
til andre. Også informasjonsplakaten er oversatt til samisk.
Prosjektet er gjennomført
med støtte fra Sametinget.
Les mer og last ned matkort
og plakat: www.naaf.no/matkort.

Undervisningsfilmer om inneklima i skolen
Alle har hørt om inneklima,
men det kan være vanskelig
å forstå hva det egentlig er.
Derfor har Norges Astma- og
Allergiforbund og samarbeidspartnere laget en serie med
filmer som skal gjøre det litt
enklere å forstå hva inneklimaet faktisk innebærer.
Kai Gustavsen, fagsjef
inneklima i Norges Astma- og
Allergiforbund har utviklet
undervisningsmetoden og har
vært prosjektleder. Innholdet
i filmene bygger på erfaringer
fra gjennomførte inneklimaprosjekt i skoler utført av
NAAF rundt om i landet og
skal inspirere til praktisk inneklimaarbeid.
Filmserien består av en introduksjonsdel i tillegg til fire
korte filmer om temperatur,
luft belysning, og støy som
alle er faktorer som påvirker
inneklimaet. Utforming og
tips til bruk av klasserommet
er innarbeidet i alle filmene.
Hver film avsluttes med prak-

tiske råd som er lett å innføre
og som virker positivt inn på
inneklima. Filmene vil også bli
tekstet.
I introduksjonsfilmen gir
elever ved Fjellstrand skole
på Nesodden kommune i
Akershus en kort forklaring
av hva inneklima er, en lærer
formidler sine opplevelser
fra skolehverdagen og viser

hvordan lærer og elev kan
påvirke inneklima slik at
læringsutbyttet blir optimalt.
En overlege fra Arbeidstilsynet
gir innføring og eksempler på
hvordan det enkelte miljø kan
påvirke helse, konsentrasjon
og trivsel til elev og lærer.
Samarbeidspartnere i filmprosjektet har vært Helsedirektoratet, Utdanningsdirek-

toratet, Utdanningsforbundet,
Arbeidstilsynet, Direktoratet
for Byggkvalitet, Kommunenes sentralforbund, KLP-forsikring, Folkehelseinstituttet,
Elevorganisasjonen og
Norsk Forum For Bedre innemiljø for Barn.
Filmene kan lastes ned
fra naaf.no/inneklima eller
YouTube.
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Vinn!

Familiehelg med deltakere fra 0 til 80 år

Informasjon i heisen. Takk
til Quality Hotel Grand som la
forholdene så godt til rette under
NAAF-samlingen.

NAAF region Østafjells har
gjennomført nok en hyggelig
familieweekend på Kongsberg
10.–12. mars. 120 deltakere i
alder fra 0 til 80 år fikk blant
annet gode foredrag av lege
og sosionom, mens de minste
barna var på et tilrettelagt lekerom sammen med frivillige
hjelpere.
Ungdommene var i slalåmbakken hele lørdagen og
koste seg veldig sammen med
frivillige ledere. I tillegg var
det vanntrim, samtalegrupper,
quiz og kahoot. Lørdag kveld
etter smurfe-disko kom buktaleren Erik Mogeno og trimmet
lattermusklene våre. Quality

Pakke med
produkter fra
Neutral!

KONGSBERG

Slik svarer du:

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.

Svarfrist: 8. juni 2017
HASARD LAVVANN
STUDENT

SOLFOR-

DÅRLIG

MØRKELSE

ANTI

FYR

GUDINNE

KNIS
FISK

FLEKK

Parfymefri Lano

RASK

Neutral hudpleieserie
i ny pakning
Neutral Sensitiv hudpleieserie
fra Unilever er kommet med nytt
design på pakningene. Produktene og innholdet er for øvrig de
samme som tidligere. Serien består av Makeup Remover wipes,
Face cream, Face wash og Skin
tonic. Hele serien er dermatologisk testet og utviklet i samarbeid
med Norges Astma- og Allergiforbund. Produktene kan
kjøpes i dagligvarebutikkene Spar, Meny, Coop Mega, Obs og Extra.

Solkrem og aftersun fra Dermica
Dermica Sensitiv lanserer
solkremer og aftersun spesielt
utviklet for sensitiv hud hos
voksne. Produktene er anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund og Svane-merket.
Solkremen har en lett konsistens og kommer i SPF30 og
SPF50 til både ansikt og kropp.
De har høy UVA/UVB-beskyttelse og inneholder fuktighetsgivende og pleiende ingredien54

ser. Dermica Sensitiv aftersun
er en mild og beroligende
aftersun med aloe vera som
tilfører fuktighet og beskytter
huden mot dehydrering. De
fem produktene er uten parfyme, parabener og fargestoffer.
Solkremene vil være i salg hos
Apotek 1 over hele landet fra
april 2017, og aftersun tilgjengelig fra mai 2017.
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LYRIKER
PRONOMEN

FJØSNISSE
SPANSK
MALER

BEGER

KORKA

MÅL
FOREGÅ-
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PÅ LATIN
TEVLING

HURTIGTOG
ELV I

NARREN
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FILOSOFI
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PREPOSISJON
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INNBITT BOKSTAV
FOLK

ROPE

FUGLEN
SVØMME-
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SKYSS
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MELDING

STOFF

ALARMERE
SPRINGFLO

PREPOSISJON

TØYSTYKKE
MINISTER

ELV I
KLAR
SPANIA
METALL

SKRATTE

LENS
ILD

IDIOT

OMFANG

KLOKKE

SANDBAKKE

FAT

MAT

TYSKLAND

FLOTT

CANADA

UTGIVELSE

HÅN
URO

OLDTIDS-

KUNST

LAGE
LYD

TVERR

DEISER

BAR
HUNDREÅR

SPRÅK
FUGL

FORTÆRE

LØFTE

NAAF-ANBEFALTE PRODUKTER

HJELPESPRÅK

ANFALL

FLERUTEN ATOLL SJØRØ- DIKTER
PJANK BÅND
VERSKIP
KONERI

ØY I
ROGALAND

ENER

GRANSKE

Buktaling. Erik Mogeno sørget for mye latter blant store og små.

PLASS HELLIG
BY FELT

OPPLYS- NORSK
NINGER ROMAN

DRIKK

BAR
BOLIG

VEGETASJON

NYHETSBYRÅ

Ellen Sørby og Mona Larsen,
NAAF regionssekretær
Østafjells

GEISTLIGHET

GØY

GOD

Hotel Grand stilte opp med
egne lokaler og serverte allergivennlig mat der alle fant
gode retter de kunne spise.

PRONO- UBEMEN FOLKET

ØY I
NORGE

FORNUFT

Familiefavoritten Lano
har kommet med to nye
parfymefrie varianter. Lano
parfymefri håndsåpe og dusj
2 i 1 for kropp og hår passer
for de mest sensitive eller de
minste. Såpene er helt uten
parabener, fargestoffer og
parfyme. De er anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund og dermatologisk
testet på sensitiv hud.

PINE BJELKE

PURKE

PRAM
TEATER

BYGNING

INTERNT

4660

SMART

I
BRIDGE

VASKE

Løsningen på kryssordet i AA nr 1 2017 finner du på side 58.
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NAAFS LOKALKALENDER
tiv for
til å være ak
Har du lyst n som brukerNAAF, ente lokalforening,
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KONTAKT DITT REGIONSKONTOR
▪ REGION AGDER

Telefon: 94 87 21 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 9-15
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: 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
Epost: 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
Epost: 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
Epost: 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:

Telefon: 91 91 64 10.
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
Adresse: Markveien 14, PB 1165, 9504 Alta
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen.
Epost: region.nord@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/nord

▪ REGION NORDLAND

Telefon: 95 55 26 90.
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00–15.00.
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Regionssekretær: Anna Cecilie Jentoft.
Epost: 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
Epost: 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
Epost: aase@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

▪ REGION VEST

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

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD

Telefon: 32 83 69 10 / 48 15 12 94
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker,
mandag og onsdag i oddetallsuker.
Regionssekretær: Mona H. Larsen,
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen,
3005 Drammen
Epost: mona.larsen@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

INFORMASJON:
Send oss gjerne din epost-adresse
på region.midt@naaf.no så får du
informasjon om aktiviteter, datoer
mv. fortløpende. Ta kontakt med et
av våre regionskontor om du ønsker å
bidra for NAAF. Vi trenger frivillige til
å stå på stand, være med på å gjennomføre aktiviteter, være likeperson
eller brukermedvirker med mer.

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK

Telefon: 35 52 15 00
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien
Kontortid: Torsdager
Epost: region.ostafjells@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD

Telefon: 33 06 39 50 / 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: 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.
Epost: monam@naaf.no eller
region.ostfold@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/ostfold

▪ VALLE MARINA

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

NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

Postadresse: Postboks 6764, St. Olavs
plass, 0130 Oslo.
Besøksadresse: St. Olavs gate 25,
0166 Oslo
Telefon: 23 35 35 35
Faks 23 35 35 30
Epost: naaf@naaf.no
Nettside: www.naaf.no
Oversikt over forbundsstyret og ansatte
finner du på www.naaf.no/omnaaf
Ønsker du info fra din region? Send en
mail til kontoret du tilhører, så legger
de deg inn i mailinglisten.
Husk at du kan følge med på nyheter og det som skjer i din region på
Facebook, alle regionene og enkelte
lokalforeninger har egen side.
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Bli med til
Valle Marina!
Se mer under
kategorien
«Region Vest»
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Region Nord

Region Hedmark
facebook.com/naafhedmark
FRITIDSAKTIVITETER:
Elverum: Lokallaget inviterer barn og
ungdom til teaterforestillingen "Pulverheksa og vennen hennes" fredag
28. april kl. 18.00. Informasjon om
påmelding kommer til medlemmene.
INFORMASJON:
Glåmdal: Lokallaget ønsker berørte
og pårørende velkommen til å besøke
brukerkontoret på Sykehuset, Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson er å
treffe 6. april fra kl. 17.00–19.00. Her
har du/dere mulighet til å få informasjon, brosjyrer og treffe noen som
forstår det du snakker om.

Region Midt
facebook.com/naafmidt
FRITIDSAKTIVITETER:
Ålesund: Klatredag i Ålesund fredag
7. april kl. 17.30 – 19.30. Medlemmer
i alle aldre er velkommen til å delta.
Tilbudet er gratis for alle medlemmer. For mer informasjon se naaf.no/
klatrekvelder. Påmelding sendes til
monica.dalseth@naaf.no.
Ålesund: Det blir arrangert allergivennlig kino på Moa Kino i Ålesund
søndag 7. mai kl. 13.00. Filmen som
vises er "The Boss Baby" (familiefilm).
Tilbudet er gratis for alle medlemmer.
For mer informasjon se naaf.no/allergikino. Påmelding sendes til monica.
dalseth@naaf.no
Ørsta/Volda: Tai Chi-gruppen i Ørsta/
Volda er åpen for alle interesserte. For
mer informasjon eller påmelding,

kontakt Lisbeth Svendsen Søvik,
soevikl@hotmail.com, tlf: 93 04 19
64. For mer info se naaf.no/taichi
Trondheim: Klatredag i Trondheim
i april. Medlemmer i alle aldre er
velkommen!. For mer informasjon
se naaf.no/klatrekvelder. Påmelding
sendes til gina.strom@naaf.no
Orkanger: Klatredag i Orkanger i løpet
av april. Medlemmer i alle aldre er
velkommen! For mer informasjon
se naaf.no/klatrekvelder Påmelding
sendes til gina.strom@naaf.no
Levanger: Klatredag i Levanger i løpet
av april. Medlemmer i alle aldre er
velkommen! For mer informasjon
se naaf.no/klatrekvelder. Påmelding
sendes til gina.strom@naaf.no.
KURS:
Ålesund: Matkurs med matskolen
søndag 18. juni. Sted: Spjelkavik
Barneskole i Ålesund. Kurset er for
deg som har matallergi, foreldre til
barn med matvareallergi, ansatte i
barnehage/skole/SFO og helsesøstre.
Kurset er gratis. For mer informasjon
eller påmelding send epost til monica.
dalseth@naaf.no
Meråker: Medlemshelg for hele
familien på Rypetoppen i Meråker en
helg i løpet av juni. Mer informasjon
kommer på naaf.no/midt. Påmelding
sendes til gina.strom@naaf.no
Midt: Familieseminar på Dombås
Hotell 15.–17. september. For mer
informasjon og påmelding se naaf.no/
familieseminar2017 eller ta kontakt
på region.midt@naaf.no eller tlf:
92 28 71 46. Mer info kommer på
naaf.no/familieseminar2017.

facebook.com/naafnord
SVØMMING:
Alta: Medlemmer får 50% rabatt på
timer i Alta Helsebad. Medlemskort
med kvittering må fremvises. Kontakt
Nelly Halvorsen, tlf: 91 72 66 28.
Bardufoss: Familiesvømming i Polarbadet første søndag i hver måned.
Kontaktperson: Maja Utmo, tlf: 99 41
31 58, epost: maja_k89@hotmail.com
Hammerfest: Medlemmer får 50%
rabatt på klippekort som kan brukes
i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen og
Breidablikkhallen. Kortene kjøpes i
Sanitetsbadet.
Kåfjord: Svømmetrening i Birtavarre
Røde kors-bassenget. Mer info på
Facebook: Nord-Troms Storlag av NAAF.
Sør-Varanger: Medlemmer kan gratis
benytte kort i Barentsbadet. Mer info:
Toril Synøve Millehaugen, tlf: 40 87 94
17, epost: naafsv@hotmail.com.
Tromsø: Medlemmer får 50% rabatt
på timer i bassenget ved St. Elisabeth
Hotell og Helsehus. Medlemskort med
kvittering må fremvises.
FRITIDSAKTIVITETER:
Alta: Medlemmer får 25% rabatt
på medlemskontingent hos Alta
Golfklubb. For å oppnå rabatten må
kvittering på kontingenten sendes
Alta Astma- og Allergiforening, PB
1165, 9504 Alta. Oppgi kontonummer
for refusjon.
Alta: Sarves Alta Alpinsenter,
medlemmer får 10% rabatt på dagskort og 25% rabatt på sesongkort.
Harstad: Gjennomfører faste aktiviteter som klatring, bowling og bading
i Grottebadet. Følg på Facebook:
facebook.com/HarstadOgOmengStorlagAvNaaf

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.
Sør-Varanger: Sandnesbakken, kort til
gratis disposisjon til medlemmer.
KURS:
Hammerfest: Mat uten melk og egg,
matlagingskurs 9. mai 2017. Mer
informasjon og påmelding på naaf.no/
matkursnord

Region Oppland

facebook.com/naafoppland
INFORMASJON:
Gausdal: Granheim Lungesykehus kl.
16.30–17.30 første mandagen hver
måned. 3. april. I mai utgår møtet da
det er 1. mai. I juni utgår møtet da
første mandagen er 2. pinsedag.
Lillehammer: Du treffer oss på Brukerkontoret på Lillehammer
Sykehus (vis a vis Narvesen) første
mandagen hver måned, kl. 12.0015.00. I mai utgår møtet da første
mandagen er 1. mai. I juni utgår
møtet da første mandagen er 2.
pinsedag.

Region Oslo og
Akerhus
facebook.com/naafosloogakershus
TRIM:
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. Ring Solveig på 41 69 14 90.
SVØMMING:
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.
Nedre Romerike: Svømmetilbud for
medlemmer i terapibassenget på
Sørvald Sykehjem mandag og fredag
kl. 16.00–20.00. Spørsmål og ønsker
sendes til stale.hansen@getmail.no.
MEDLEMSMØTER:
Groruddalen: Formiddagstreff 24.
april og 22. mai kl. 13.00 – 15:30 i
Rødtvedt Kirke, Martin Strandlisvei 9.
Kontakt GAAF på tlf: 92 82 50 01 eller

epost: info@gaaf.no, Magnhild Oppegård, tlf: 92 83 47 77 eller Hedvig
Laberg, tlf: 91 12 62 62.
Groruddalen: Samling av aktive i
Groruddalen storlag 12. juni kl. 18.0021.00. Nærmere info kontakt GAAF på
92 82 50 01 eller epost: info@gaaf.no.
LEGAT:
Oslo storlag og Groruddalen: NAAF
Oslo fylkeslags legats formål er å gi
økonomisk støtte til astma-, allergi- og
eksemlidende i Oslo. Søkere må være
medlem av en av storlagene i Oslo
(Oslo eller Groruddalen Storlag), eller
nær pårørende til medlemmet det søkes for. Pårørende må i så tilfelle også
være medlem. Søknadsfrist 01.juni.
For mer info og søknadsskjema, se
naaf.no/naafs-regioner/region-osloog-akershus/legater/

Bergen: Extraprosjektet «Den glade
vandrer». Tur annen hver uke, turene
starter kl.18.00.
TUR:
Vest: Valle Marina, 30. august–13.
september 2017. Åpnet for medlemmer fra hele landet.
INFORMASJON:
Vest: Markering av Verdens tobakksfrie dag 31. mai. Har du lyst å være
frivillig denne dagen? Vi deler blant
annet ut et håndkle til nyfødte babyer.
Ta kontakt: region.vest@naaf.no.

Region Østafjells

facebook.com/naafostafjells
MEDLEMSMØTER:
Drammen: Første lørdag i måneden
er det kafétreff kl. 12.00 på East Lake
restaurant i Drammen. Representant fra styret er med på treffene.
Region Vest
Henvendelse til Wenche Stustad, tlf:
90 53 64 68.
facebook.com/naafvest
Drammen: Foreldre- og barnSVØMMING:
Bergen: Gratis svømming for medlem- samlinger for gruppen 0–5 år møtes
på Ytterkollen Grendehus siste lørdag
mer to ganger pr måned (gjelder for
alle svømmehallene samlet). Følgende i måneden kl. 12.00. For mer informasvømmehaller kan benyttes: Askøy te- sjon, kontakt Cathrine Finnebraaten,
rapibasseng, Askøyhallen, Stemnemy- tlf: 48 12 95 00 catyn85@hotmail.com
og følg Facebook-siden: facebook.
ren, Åstveithallen, Slåtthaughallen.
com/medhjertepaarettsted
Dalane: Gratis bading/trening for
Tønsberg: Kafetreff tredje torsdag i
medlemmer onsdager fra kl.
17.00 – 18.00 i varmtvannsbassenget måneden, 20. april på Midtløkken kl.
12.00. Se annonse i Tønsbergs Blad.
på Slettebø.
Alle interesserte velkommen. Noomi,
Stord: Onsdager kl. 20.30 – 21.00
Kontakt Laila Stensletten, tlf: 99 23 01 tlf: 92 83 02 24.
01, epost: laila.stensletten@sklbb.no Sandefjord: Kafetreff på Kafka på
Hvaltorget i 1. halvdel av mai. Kontakt
Voss: Extraprosjektet «Plask, tur og
Eldbjørg Steensma, tlf. 33 47 29 29.
trivsel». Trening med fysioterapeut
TUR:
på Hagahaugen, torsdager fra kl.
18.00–19.00. Kontakt regionssekretær Østafjells: Fellestur til Valle Marina,
Gran Canaria 26. juli – 9. august.
på region.vest@naaf.no.
Gode sommerpriser for medlemmer.
Norheimsund: Trening i varmt
Fly bestiller man selv. Henv. Anita
basseng i mandager fra oktober til
Kolseth Olsen, NAAF Nordre Vestfold.
april. Fysioterapeut tilpasser
anita.kolseth.olsen@ebnett.no; SMS
programmet til deltakerne. Info og
til 99 04 38 32.
påmelding: Marit Heidi Seim, tlf: 91
59 85 82 eller maritheidi@gmail.com
TRIM:
ed?
Vest: Trim/turgrupper Stord, Kvinnheå snakke m
n likeperson ontoret, som
e
u
d
r
e
sk
n
rad; Voss, Stavanger, Sandnes. Kontakt
Ø
ed regionsk
for
Ta kontakt m kt med rett likeperson
regionssekretær på
ta
n
formidler ko ditt behov.
region.vest@naaf.no
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FRITIDSAKTIVITETER:
Østafjells: Aksjon Burot 2017 starter i
juni. Alle skoler og barnehager i Telemark, Vestfold og Buskerud er invitert
til å luke burot rundt sine områder i
juni. Fem pengepremier på kr 4000,
2000 og 3 x 1000 til de klassene,
skolene, idrettslagene, speidergruppene og barnehagene som luker i juni
og gir oss beskjed om det, helst med
bilde. Trekkes 1. september. Påmelding til region.ostafjells@naaf.no. Alle
får tilsendt materiell i mai.
Østafjells: Familiedag i Klatreparken
Høyt og Lavt i Lardal, Vestfold 17. juni
2017. Vi sørger for allergifrie griller
for medbragt grillmat. Medlemspris:
Barn gratis, voksne som klatrer kr
200. Påmelding til Mona, tlf: 48 15
12 94.
KURS:
Østafjells: Kurshelg om astma, allergi, eksem, kols og rettigheter på
Skjærgården hotell og badepark i
Langesund 13. – 15. oktober 2017.
Mens foredrag pågår for voksne blir
barna og ungdommene aktivisert.
Tønsberg: Kurs om kols. Kurset går
over 6 uker, 2 dager i uka 12.00 –
15.00. Det er løpende påmelding,
sykehuset ønsker at du skal få starte
opp på rehabilitering så kort tid som
mulig etter at henvisning er sendt
fra fastlegen, tlf: 33 34 27 00 for mer
opplysninger.
Skien: Kurs om astma hos voksne
våren 2017. Kurset er 2 dager á 2
timer på sykehuset i Skien. Ta kontakt
for mer info.
Skien: Kurs om astma hos barn 26.
april 2017.
Ringerike: Kurs om kols for pasienter
og pårørende 2 dager, 2. og 4. mai,
tlf: 32 11 60 05/97 64 29 26.
Hallingdal: Kurs om kols for pasienter
og pårørende 7. juni, tlf: 32 11 60
05/97 64 29 26.
TRIM:
Drammen: Firmaavtale med Akropolis treningssenter om trening for
medlemmer. Må vise medlemskort
fra NAAF. Pris kr. 399 pr. md.
Drammen: Trening med egen instruktør for NAAF-medlemmer med astma
og kols på Akropolis mandag og torsdag kl. 12.00 – 14.00. Egenandel kr.
499 per måned (Lokallaget sponser
hvert medlem med kr. 50 per måned).
Drammen: Ny gruppe for trening
med kols og astma. Denne gruppen
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vil gå parallelt, men vi begynner på et
svært lavt nivå etter nyttår. Gruppa
får egen instruktør på spinningsykkel,
og styrketrening i gymsal. Pris som
over. Kontakt Helge A. Andersen tlf:
95 10 45 32.
Horten: Treningsgruppe for voksne
med astma eller kols ved Borre Treningssenter fra januar. Har man rekvisisjon fra lege koster tilbudet kr 130,pr. mnd. Lokallaget vil sponse noe av
egenandelen. Henv. leder Anna M.
Lysvoll, Borre, tlf: 95 89 97 55.
Tønsberg: Treningsgruppe for voksne
med lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70.
Tønsberg: 4. mai Velotel treningssenter kl. 11.30 orienteringsmøte for
ny treningsgruppe for voksne med
kols og astma. I mai åpner Tønsberg
lokallag nytt tilbud i samarbeid med
Velotel treningssenter AS i Tønsberg.
Trening mandag og torsdag kl. 12.00
–14.00. Vi legger inn tid for lunch og
en hyggelig prat fra kl. 11.00. Egen
treningsveileder som følger oss. Kontakt Margrethe Usterud-Svendsen,
tlf: 91 68 64 01, leder av lokallaget
Britt Wennerød, tlf: 45 41 21 52 eller
regionskontoret tlf: 48 19 14 62.
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 Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis
hvis du har rekvisisjon fra lege.
Sandefjord: Medlemmer av lokallaget
får rabatt på trening.
Østafjells: Vi tilbyr våre medlemmer i barnegruppen å delta på Barns
Turlags turer. Tilbud for barn i alle aldersgrupper. Å være ute i naturen og
bevege seg er bra for lungesyke. Mot
kr. 100,- pr. år i medlemskontingent,
kan man delta på arrangementene.
SVØMMING:
Østafjells: Bading på Quality Resort
Skjærgården, Langesund for alle
NAAF-medlemmer i Norge. 3,5 time
for barn, 3–15 år kr. 85. Voksne kr
105. Ta med medlemskort. Det holder
at én i familien er medlem, så blir det
rabatt for alle.
Larvik: Svømming i varmtvannsbassenget på Kysthospitalet i Stavern
hver onsdag kl. 19.00 – 20.00. Voksne
medlemmer kr 50, ikke-medlemmer
på prøvetime kr 70. Barn gratis. Følger
skolens ferier. Kontaktperson Tone
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Hope Andreassen, tlf: 93 20 21 20.
Larvik: Nyhet under planlegging:
Svømming for barn i varmtvannsbassenget på Kysthospitalet i Stavern hver
fredag kl. 15.00 – 16.00. Medlemspris
gratis for barn og kr 50 for voksne.
Kontakt ny sekretær Liss-Mari Slettli,
tlf: 95 17 56 03.
Sandefjord: Gratis bading for alle
medlemmer i varmtvannsbasseng, og
anledning til bruk av vanlig basseng
i Svømmehallen i Bugården hver
tirsdag kl. 14.30 – 16.00. Påmelding til
Eldbjørg Steensma, tlf: 33 47 29 29.
Drammen: Trening i basseng i
Drammensbadet for medlemmer på
tirsdag, onsdag og fredag i samarbeid
med Drammen og omegn revmatikerforening. Ta kontakt med Wenche
Stustad, tlf: 905 36 468.

Region Østfold
facebook.com/naafostfold
INFORMASJON:
Østfold: NAAF gjennomfører i 2017
et nasjonalt prosjekt for å bedre inneklima i barneskolene. Vi trenger din
hjelp for å lykkes. Vil du vite mer? Ta
kontakt med Mona L. Marthinussen,
tlf: 92 27 82 20 eller monam@naaf.
no/region.ostfold@naaf.no

FRITIDSAKTIVITETER:
Østfold: Extraprosjekt «Dette er jeg
sikkert god til». Har du astma eller
allergi og er i alderen 8– 12 år? Har du
lyst til å delta på mange spennende
og morsomme aktiviteter høsten
2017? Ta kontakt med regionssekretær, Mona L. Marthinussen, tlf: 92
27 82 20, epost: monam@naaf.no
region.ostfold@naaf.no.
Østfold: Klatredag på Klatring på
Grensen for barn i alderen 6– 15 år
som har astma og allergi i løpet av våren 2017. Har du lyst til å være med?
Påmeldingsfrist: 4. april 2017. For
info, kontakt med regionssekretær,
Mona L. Marthinussen, tlf: 92 27 82
20, epost: monam@naaf.no/region.
ostfold@naaf.no.
KURS:
Østfold: Brukerrepresentantkurs i
2017. For informasjon ta kontakt med
regionssekretær, Mona L. Marthinussen, tlf: 92 27 82 20 eller monam@
naaf.no/region.ostfold@naaf.no.
Østfold: Likepersonkurs i løpet av
2017 for styremedlemmer, likepersoner som ble utdannet for lenge siden,
og alle som ønsker å stå på stand og
gjøre en jobb for NAAF.

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA1
Her finner du de
riktige ordene fra
kryssordet i forrige
AstmaAllergi.
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Vinner av kryssord AA5 2016: Sissel Bakke, Haugesund
Gratulerer, premien kommer i posten!

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.

VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 8302 LAURBÆR

VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07
2856 WARM BLUSH

VEGG ØVERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07
10580 SOFT SKIN
NEDERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07
2024 SENSES

SENS 8302 LAURBÆR

Foto: Siren Lauvdal

SENS 2856 WARM BLUSH

Se hele fargepaletten med naturlige fargetoner på sens.jotun.no

SENS 10580 SOFT SKIN

Lune farger i trygge omgivelser
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd
til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.
SENS - Trygg fra første strøk!

