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

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at din
hud holder seg i perfekt balanse, selv om du dusjer
eller vasker deg hver dag. Det er ikke avansert, vi
har bare gjort det samme som naturen.

Anbefalt av

*Nicholas Hall, global OTC database DB6, sales in €mn, MAT Q4 2016.
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FOR SENSITIV HUD
Hudpleieserien Dermica Sensitiv er spesielt utviklet for å
beskytte og ta vare på huden din med trygge, gode ingredienser.
uten parfyme | uten parabener | uten fargestoffer

Dermica Sensitiv får du kun hos

LEDER

Tøft å være en liten allergiker
Tvillingene William og Viktor ble født ni uker for tidlig og fikk en
trøblete start på livet. Da de begynte å få morsmelkerstatning
to måneder gamle, ble det helt kaos i familien. Det viste seg
nemlig at de ikke tålte denne matvaren, og fikk store mageproblemer.
Dette påvirket naturlig nok hele familien og foreldrene måtte
gå rundt i mange timer hver natt for å forsøke å trøste hver
sin skrikende unge. Men aller verst var det nok for guttene
selv, som hadde store smerter i magen uten at de selv visste
hvorfor.
Heldigvis var det hjelp å få for smårollingene. Da de begynte
å få en annen type morsmelkerstatning fikk hele familien en
ny hverdag.
Denne historien illustrerer hvor tøft det kan være å ha en
allergi – enten det er mot matvarer, pollen eller andre ting.
Du må nesten ha opplevd det selv for å skjønne hvordan det er.
Det er heller ikke alltid så mye forståelse å møte fra omverdenen, for «alle» har jo allergi og er det egentlig så farlig?
Det stemmer riktignok at forekomsten av astma, allergi og
overfølsomhetssykdommer øker, men det er fortsatt en ganske
liten andel av befolkningen som har en reell allergi. Og for disse
er det ikke en «motegreie», men en ekte reell sykdom som
i aller verste fall kan være livstruende.
Hvorfor er det greit å mobbe allergikere, spør Sveriges
astma- og allergiforbundsleder, etter at filmen «Petter Kanin»

Et tidsskrift for medlemmer
i Astma- og Allergiforbundet.
Opplag: 11.000

har vakt sterke reaksjoner på grunn av allergivitser. Filmens
«hovedperson» Petter Kanin kaster et bjørnebær inn i munnen
på en allergiker, slik at han får allergisk sjokk.
Nå er det ikke første gang matallergi er blitt gjenstand for
humor i en film – vi husker for eksempel «Mrs. Doubtfire» der
Robin Williams sørger for å gi den chili-allergiske kjæresten til
eks-kona en solid porsjon chili. For etterpå å redde livet hans.
Men er dette egentlig morsomt? Hvordan ville vi for eksempel ha reagert på en barnefilm der noen stjal rullestolen til en
som var lam? Eller som med vilje utløste epileptisk anfall hos
en med epilepsi?
Nå er det ikke det at vi skal bli krenket av den minste ting
heller – men det er lov å tenke seg om to ganger og kanskje
heller finne på noe annet å spøke med. I hvert fall i en
barnefilm som også barn med allergi skal se.

Bjørnhild Fjeld
Redaktør
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MELKEALLERGI

Endelig tilbake
til normalen
Da tvillingene Viktor og William begynte med morsmelkerstatning ble de urolige,
gråt mye og fikk problemer med avføringen. Først da de gikk over til en morsmelkerstatning basert på kasein ble det harmoni i familien.
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Tore Fjeld

Viktor og William er i dag to
fornøyde 16 måneder gamle
gutter som nettopp har begynt i barnehagen. De ble født
ni uker for tidlig og fikk en
trøblete start på livet.
– Det ble konstatert tvillingtvilling transfusjonssyndrom
mens de lå i magen, derfor ble
de forløst i uke 31 og operert
i Tyskland, forteller mamma
Kathrine Skeie.
Ammet i begynnelsen. I starten fikk tvillingene kun morsmelk, men etter to måneder
hadde Skeie mindre melk og

var derfor nødt til å supplere
med morsmelkerstatning.
– Etter en stund ble guttene
veldig urolige og misfornøyde,
de gråt mye og hadde veldig
hard mage – det kunne gå opp
til 11 dager uten at de hadde
avføring, forteller Skeie.
Hun og samboeren har i
tillegg til tvillingene også
sønnene Aleksander på 11
og Martin på 12.
– Det var helt kaos i familien i den perioden, vi gikk
oppe og trøstet de gråtende
tvillingene mange timer hver
natt, og det føltes som ren

Lekestund. Støvsugeren er vel like bra å leke med som mye annet!
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tortur å gå med en skrikende
unge på armen til klokka er
halv fem på morgenen, sier
hun.
Foreldrene forsøkte alt
mulig for at guttenes fordøyelse skulle fungere bedre.
– Vi prøvde blant annet
med laktose og maltekstrakt,
uten at noe hjalp. På helsestasjonen fikk jeg tips om å prøve
en morsmelkerstatning basert
på spaltet myseprotein, og i
begynnelsen syntes vi at det
fungerte bedre, forteller hun.
Eliminasjon og provokasjon.
Etter hvert gikk problemet
imidlertid over fra hard til
løs mage.
– På det verste skiftet vi
15 bleier i døgnet på hver av
guttene. En venninne tipset
meg om morsmelkerstatning
fra Nutramigen. Etter bare
noen dagers bruk ble guttene
mye bedre , forteller Kathrine
Skeie.
Nutramigen er basert på
spaltet melkeprotein basert
på kasein.
– Melkeproteinet er brutt
ned til bittesmå fragmenter
slik at immunsystemet ikke
klarer å gjenkjenne molekylene. Både norske myndigheter og ekspertgrupper i

Europa anbefaler denne typen
morsmelkerstatning som et
første valg til barn som har en
kumelkproteinallergi, forteller produktsjef Hanne Grøn i
Abigo Medical.
Undersøkelser viser at om
lag halvparten av barn med
melkeallergi har en såkalt
ikke-IgE mediert allergi som
ikke gir utslag på blodprøver
og prikktester.
– Hos disse barna kommer
reaksjonen ofte en stund etter
at de har fått i seg det de ikke
tåler, og etter flere timer eller
dager kan det være vanskelig
å avgjøre nøyaktig hva det
er de reagerer på. Derfor er
gullstandarden eliminasjon og
provokasjon: Foreldrene blir
bedt om å fjerne alle melkeprodukter fra barnas kost eller
fra mors kosthold hvis hun
ammer, og deretter reintrodusere melken igjen, sier Grøn.
Går ned på høykant. Nutramigen finnes i to varianter: En som er en fullverdig
morsmelkerstatning for barn
inntil barnet er seks måneder
(Nutramigen 1 DHA), og en
som brukes som barnets melk
ved siden av fast føde fra seks
måneders alder (Nutramigen
2 DHA).

Melk som funker. Tvillingene William (til
venstre) og Viktor fikk en litt tøff start på livet,
men etter at de begynte å få en type morsmelkerstatning som de tåler, koser de seg
i fanget til mamma Kathrine Skeie.
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MELKEALLERGI

Hele familien. Mamma Kathrine og pappa André måtte i perioder gå
rundt hele natten og bære på hver sin gråtende baby. Nå er det lettere
å lokke frem smilet hos William og Viktor.

– Det er viktig at morsmelkerstatninger inneholder alle
de næringsstoffene barna
trenger slik at de vokser som
de skal. Et inntak av anbefalte mengder Nutramigen
sikrer barnet et tilstrekkelig
næringsinntak. Når barnet er
eldre enn seks måneder kan
Nutramigen-pulver også blandes i barnets mat, sier Grøn.
Morsmelkerstatningen er
ikke tilsatt sukker.
– Det har en ganske egenartet smak, men heldigvis liker
barna det godt, sier Hanne
Grøn.
Det kan Kathrine Skeie
skrive under på.
– Guttene mine elsker det!
Nå har de blitt så store at de
får den som drikkemelk mor-

gen og kveld, og så tilsetter
jeg pulveret i øvrig mat som
de spiser ellers, sier hun.
Normal hverdag. Etter at
Viktor og William begynte
med den nye typen morsmelkerstatning har roen og
harmonien kommet tilbake til
familien på Fetsund.
– Vi merket effekten veldig
raskt, guttene begynte å sove
godt om natta og var mye mer
fornøyde. I dag ligger de på
normalen på vekstkurven – så
det er tydelig at de får i seg
den næringen de skal ha, sier
Skeie.
Hun er også i ferd med å
gradvis innføre kumelk i guttenes kosthold.
– Vi ga dem litt kumelk og

yoghurt da de var rundt ett år
gamle, men da fikk de litt reaksjoner igjen, så vi bestemte
oss for å vente litt til og så
introdusere kun yoghurt, sier
hun.
Guttene stortrives i barnehagen og har godt selskap i
hverandre.
– De fikk en tøff start på
livet, og perioden med mageproblemene var en påkjenning for hele familien. Derfor
er vi så glade for at vi fant
en type morsmelkerstatning
som de tåler slik at vi har fått
en normal hverdag igjen, sier
Kathrine Skeie.
NAAF har inngått en samarbeidsavtale med Nutramigen,
og håpet er at produktet kan
hjelpe flere i samme situasjon som Kathrine Skeie og
familien.
– Kathrines historie er
veldig typisk, vi får mange
henvendelser fra takknemlige
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foreldre som har fått et nytt
liv etter at barna deres fikk
en melkeerstatning de faktisk
tåler. Vi er veldig glade for avtalen med NAAF og ser frem
til et spennende samarbeid,
sier Hanne Grøn. n

FAKTA MORSMELKERSTATNING OG
MELKEALLERGI
l Morsmelkerstatning brukes når spedbarnet ikke

l
l

l
l

l

Lesestund. Pappa leser bok for oss, det er morsomt!

Melkemaskin. Med to spedbarn
i huset som skulle ha flaske skaffet
familien seg denne «melkemaskinen» som blander morsmelkerstatning og vann og serverer med
riktig temperatur.

får morsmelk, eller det er behov for et supplement til morsmelk.
De fleste typer morsmelkerstatning er basert på
kumelk.
Kumelkallergi er den vanligste typen allergi hos
småbarn. Det innebærer at immunforsvaret
reagerer på proteiner eller peptider i melka.
Vanlige symptomer er eksem, elveblest, oppkast,
diaré eller blod i avføringen hos spedbarn.
Det finnes flere typer fullverdige melkeerstatninger for småbarn som reagerer på kumelk.
De er enten basert på hydrolysert (spaltet)
melkeprotein eller på enkeltaminosyrer. Som
førstevalg ved melkeallergi anbefales et høygradelig produkt laget av kasein eler myse.
2-10 % av melkeallergiske barn reagerer også
på hydrolyserte melkeerstatninger. Dette synes
spesielt å gjelde barn som også har reagert på
kumelk via morsmelka, barn med alvorlig atopisk
eksem, multiple allergier eller barn med forsinkede mage-tarm-reaksjoner. For disse finnes det
melkeerstatninger som er basert på kun enkeltaminosyrer, eller som er basert på andre
proteinkilder.
Kilde: naaf.no

Prøv
Nycopro Laktase
hvis du ikke tåler laktose

Kjøpes på
apotek

NO/NYO/0217/0002/12401

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.
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GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Klart for pollensesong – og Pollenfrisk
Årshjul er blitt et gjengangerord i samfunnet. Så også i
Norges Astma- og Allergiforbund.
Vi har årshjul for så mangt, ikke minst for arbeidsoppgaver i organisasjonen. Men viktigere er årshjul for de utfordringene våre medlemmer møter i sin helse-hverdag.
Vi kommer ikke utenom pollensesongen. Lang og vond
for veldig mange nordmenn. Tallet har bikket millionen for
mange år siden.
Årets første pollenvarsel er for lengst sendt ut. Vi er
i gang igjen.
Men så kom kulden i fullt monn. I skrivende stund er det
bitende kaldt over store deler av Norge. De iskalde temperaturene er til plage for mange, særlig våre medlemmer med
astma og andre lungesykdommer, men til en smule glede
for landets pollenallergikere.
Våren har tatt en ørliten pause. Men vi vet inderlig vel
hva vi har i vente.
Følg med på pollenvarslingen der du bor! Forbered deg!
Last ned Norges Astma- og Allergiforbunds pollen-app!
Det handler om å forebygge, om å forberede seg som best
man kan, slik at livet blir greit også under pollensesongen.
Dette gjelder spesielt våre skoleelever og studenter. En
studie fra NTNU viser at elever på videregående skole får
dårligere eksamensresultater på dager med mye pollen
i luften.
Det er et tankekors at veivalg i livet for våre ungdommer
i stor grad skal bestemmes ut fra prestasjoner når pollensesongen er på sitt mest intense og helsen krangler.
Det gjelder derfor å få pollenallergien under kontroll.
Oppsøk fastlegen din, få vurdert dine symptomer og følg
behandlingen som din lege gir deg! Det kan være at du har
rett til utvidet eksamenstid. Det vil legen din kunne vurdere
og hjelpe deg med. Men det haster! Vi snakker om søknadsfrister.
Norges Astma- og Allergiforbund er opptatt av å sette
søkelyset på de utfordringene pollenallergi medfører og
ikke minst komme med gode råd – kort sagt være en god
medhjelper i livet.
Derfor arrangerer vi i år igjen Pollenfrisk. Dette er et prosjekt der Norges Astma- og Allergiforbunds medarbeidere
sammen med helsepersonell besøker høyskoler og universiteter og tilbyr studenter gratis allergitest samt veiledning.
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Medisinsk personell utfører prikktest på dem som ønsker
det. I tillegg til bjørk og gress omfatter testen katt, hund og
midd. Kanskje en slik test viser at nettopp du bør oppsøke
legen din for å få riktig og viktig behandling? Vi gir deg råd.
Følg med på www.naaf.no eller på sosiale medier, så vet
du når Pollenfrisk kommer til nettopp ditt studiested eller
til studiestedet der ditt familiemedlem eller en god venn
går!
Når du leser dette, er Pollenfrisk allerede i gang. Men de
fleste stedene gjenstår. I perioden 10. april - 24. mai besøker vi Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo og Tromsø. Vi er
stolte over at Pollenfrisk i år dekker landet fra sør til nord.
Du er hjertelig velkommen til å besøke Pollenfrisk selv
om du ikke er medlem i Norges Astma- og Allergiforbund.
Kanskje nettopp Pollenfrisk er prosjektet som vil
inspirere deg til å melde deg inn i vår organisasjon?
Jo flere vi er, dess bedre – i arbeidet for å gjøre livet
enklere for blant annet alle som sliter med pollenallergi.
Vi gleder oss til å hjelpe deg!

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær

DET FINNES
BEDRE KILDER
TIL FRISK LUFT

Smart romventilasjon
med høy komfort
De gammeldagse klaﬀventilene gir ujevn ventilasjon
med kald trekk og høyt varmetap. Romventilatorene fra
Flexit har varmegjenvinning, kan enkelt styres via app og
gir balansert ventilasjon med ren, frisk og ﬁltrert luft.
Med 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.

NAAF og Flexit AS har inngått samarbeid

Med NAAF sin brede fagkompetanse rundt inneklima og Flexit sin kjernekompetanse på ventilasjonsløsninger,
ønsker begge parter å dele kunnskap, erfaringer og problemstillinger tilknyttet disse områdene. Dette vil styrke
Flexit sin videre utvikling av produkter og tjenester slik at boligeiere kan få et enda bedre inneklima på en mer
energieﬀektiv måte.

www.flexit
WWW.NAAF.NO n ASTMA
ALLERGI.n
2o
2018
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POLLENALLERGI

Våren kommer
– ER DU FORBEREDT?
Etter en vinter som har vært usedvanlig kald og snørik
over det meste av landet, virker det kanskje fjernt å
tenke på pollenspredning med tilhørende plager.
Men det blir garantert vår i år også.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox og Tore Fjeld Kilde: NAAF.no

Første varsel sendt i februar
Astma- og Allergiforbundets pollenvarslingstjeneste sendte ut årets første
pollenvarsel 20. februar, men på grunn av «Sibir-kulda» i slutten av februar
og begynnelsen av mars har det vært lite spredning så langt i sesongen.
Den første spredningen som registreres er or og hassel fra stasjonene
i Ørsta og Førde.
I 2017 var det derimot rekordtidlig start på pollensesongen, med første
registrering allerede 25. januar.
Følg med på pollenspredningen på www.pollenvarslingen.no eller
last ned pollenvarsel-appen til din smarttelefon.

POLLEN
VARSEL

Får du kryssreaksjoner?
Mange som har pollenallergi opplever å få kryssreaksjoner på visse typer
matvarer. Dette kommer av at proteinene i pollenet som du er allergisk mot,
ligner på proteiner i matvarer. Det er gjerne de som er hardest rammet av
pollen-allergi som også får mest kryssreaksjoner.
Noen kan spise de matvarene de kryssreagerer på utenom pollensesongen,
mens andre må holde seg unna dem hele året.
Her er de vanligste kryssreaksjonene:
Bjørk, hassel, or, Salix:
Rå eple og pære, steinfrukter (fersken, nektarin, kirsebær, morell, plomme, aprikos, mandel, mango), rå gulrot og potet, hasselnøtt,
paranøtt, valnøtt, peanøtt, selleri, kiwi.
Timotei og andre gressarter:
Belgfrukt (bønner, erter, linser), hvete,
bygg, rug, havre.
Burot:
Selleri, purreløk, løk, hvitløk, urter og
urtekrydder, paprika, solsikkefrø, honning.
Kryssreaksjoner. For noen med pollenallergi byr
det på problemer å spise rå frukt og grønnsaker.
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Hvem får
pollenallergi?
Pollenallergi forekommer oftest
i aldersgruppen 5–40 år og det
ser ut til at flere og flere får sykdommen. Det antas at i overkant
av 20 prosent av befolkningen
har mer eller mindre alvorlig
pollenallergi, altså cirka én
million nordmenn.
Hos personer som har astma
har cirka 80 prosent også en
form for pollenallergi og cirka
15–30 prosent av pollenallergikerne har astma.

BEHANDLER TØRR HUD
AV ULIKE ÅRSAKER
FOREBYGGER TILBAKEFALL AV ATOPISK EKSEM

VIRKER
KLØSTILLENDE
PÅ TØRR HUD

NORMALISERER TØRR HUD, STYRKER HUDBARRIEREN OG HAR I STUDIER VIST Å GI
CANO170214O3

NESTEN 50 % FLERE EKSEMFRIE DAGER SAMMENLIGNET MED REFERANSEKREM*
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 2018 13
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

POLLENALLERGI

DISSE POLLENTYPENE GIR ALLERGI
SALIX

FELLESBETEGNELSE PÅ SELJE, PIL OG VIER

I Norge er selje mest vanlig, og vokser nær sagt overalt. Cirka
20 prosent av de som har bjørkepollenallergi vil også reagere
på Salix. Vanligvis starter pollenspredningen to-tre uker før
bjørkepollensesongen. Pollenet er klebrig og spres ikke så mye
med vinden, slik at det å hugge ned trær i nærmiljøet vil ha stor
betydning for de som reagerer på Salix-pollen.

OR

LATINSK NAVN: ALNUS

Or kalles også older. I Norge vokser to ulike typer, gråor og
svartor. Gråor vokser over hele landet, svartor vokser langs
kysten nord til Namdalen. Or trives i fuktig jord og vokser derfor ofte langs elver og bekker. Blomstrer fra februar til april.

HASSEL

LATINSK NAVN: CORYLUS AVELLANA

Hassel er mest kjent for nøttene, men har også allergent pollen.
Vokser i steinurer og kratt i innlandet nord til Gudbrandsdalen
og langs kysten nord til Steigen. Blomstrer fra februar til april.

BJØRK

LATINSK NAVN: BETULA

Det finnes cirka 60 arter bjørk og noen av disse er vanlige
over hele Norge. Bjørka blomstrer som regel i månedsskiftet
april-mai i Sør-Norge og opptil en måned senere i Nord-Norge.
Blomstringen skjer noe senere til fjells enn i lavlandet. Bjørka
avgir store mengder pollen og gir derfor store plager.
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Stille diagnose

5 tegn på pollenallergi

En lege vil kunne stille diagnose
pollenallergi ved hjelp av en
prikktest der en liten dråpe teststoff dryppes på huden for å se
om du reagerer. Allergitest med
blodprøve kan også påvise
pollenallergi. Du kan ikke bruke
allergitabletter de siste sju
dagene før testen skal tas.

Blir du forkjølet hver vår og lurer på om det kanskje kan være
pollenallergi? Her er de vanligste symptomene ved allergi:
1. Rennende nese som klør, blir tett og du nyser ofte.
2. Øynene renner, klør og hovner opp.
3. Du puster mer med munnen i stedet for gjennom nesen,
og får ikke renset luften for pollenkorn før den går ned
i lungene. Det kan gjøre at astma blir forverret.
4. Du blir trøtt, får dårligere konsentrasjonsevne og redusert
yteevne på jobb, skole og fritidsaktiviteter.
5. Du får kryssreaksjoner for eksempel når du spiser nøtter,
kiwi eller rå gulrøtter.
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ABLE
spacer

Nytt
inhalasjonskammer
Robust

•

Antistatisk

•

Reduserer bakterievekst
GRESS
Det finnes cirka 160 forskjellige gressarter i Norge. Disse har
forskjellig blomstringstid slik at hvis du er allergisk mot gress
vil plagene strekke seg over store deler av sommeren. Timotei er en av artene som avgir mest pollen, mens svingel-arter
(Festuca) sprer beskjedent med pollen. Det er også allergener
i bladverket på gress, slik at det etter plenklipping vil komme
ekstra mye allergener i lufta, særlig hvis plenen er fuktig etter
regnvær. Bruk gressklipper med oppsamler eller robotgressklipper hvis du er allergisk mot gress. Eller få noen andre til å klippe
plenen for deg.

Gir lyd
ved korrekt
inhalasjon

Fåes på apoteket
BUROT

LATINSK NAVN: ARTEMISIA VULGARIS

Burot er et ugress i kurvplantefamilien som vokser i grøftekanter og friområder over det meste av Norge unntatt Finnmark.
Blomstringen starter i juli og pågår til september. Pollenet
spres ikke så langt, derfor vil det ha stor effekt å luke burot i
nærmiljøet før blomstring. Du kan også reagere på andre arter
i samme familie som prestekrage, løvetann, asters og krysantemum.

Ønsker du å få tilsendt produktet hjem
finn e-resepten din på

Nydalsveien 28, Box 4814

N-0484ALLERGI
Oslo, Norway
WWW.NAAF.NO n ASTMA
2 2018
birk-npc.com
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POLLENALLERGI

NAAFs 10 gode råd for deg
med pollenallergi

Hva med pollen fra gran og furu?
Gran og furu er to av de vanligste treslagene i Norge, og de
sprer store mengder gult pollen i mai og juni. Kan du være
allergisk mot dette pollenet også?
Nei, pollen fra gran og furu avgir ikke allergener, og blir
derfor heller ikke varslet av pollenvarslingstjenesten. Men, du
kan likevel få reaksjoner og irritasjon i luftveiene. Dette blir
på samme måte som om det er mengder av annet støv i lufta.
Er du allergisk mot annet pollen, kan altså pollen fra gran
og furu gjøre symptomene verre. Siden det da ikke er snakk
om allergi, men irritasjon, vil ikke antihistaminer hjelpe, men
det kan fungere å bruke en vanlig nesespray eller et nesehorn som renser ut nesen.

Vurderer du vaksinering?
Dersom du ikke har tilfredsstillende effekt av vanlige allergimedisiner, kan du bli vurdert til allergivaksinasjon. Behandlingen kalles også hyposensibilisering eller spesifikk immunterapi.
Prinsippet for allergivaksinering er å minske allergien ved å
gi injeksjoner med det stoffet du er allergisk mot. Det sprøytes små doser ekstrakter inn under huden av det allergenet
du reagerer på. Gjennom ukentlige injeksjoner i sju uker økes
allergenmengden gradvis, inntil man når en maksimaldose.
Denne dosen gis så hver åttende uke i tre til fem år. På denne
måten kan du utvikle toleranse mot de allergenene som
benyttes i behandlingen.
Er du allergisk mot gresspollen, kan du få tilbud om
tablettbasert allergivaksinasjon med Grazaz. Da skal du ta
en smeltetablett daglig i tre år.
Allergivaksinasjon anbefales
ikke til barn under 5 år. Heller ikke
til personer med dårlig kontrollert astma, alvorlige hjerte- og
karsykdommer eller kreftsykdom.
Behandlingen bør ikke starte under
en graviditet.
Allergivaksinasjon skal ikke startes i pollensesongen og oppdoseringen skal være ferdig før pollensesongen starter. For eksempel bør
oppdosering av bjørk skje i perioden
juli–februar, av gress i perioden
september–april, og for burot er
perioden oktober–april.
16

ASTMA ALLERGI 2 2018 n WWW.NAAF.NO

1. Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før sympto		 mene blir for sterke. Medisinene skal tas regelmessig og
		 forebyggende selv om du på enkelte dager har få eller
		 ingen plager.
2. Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraft		 anstrengelser. Vær forsiktig med hardtrening ute når
		 spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryss		 reaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre
		symptomene.
3. Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og
		 skift putevar før leggetid.
4. Pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og
		 i tekstiler. Ved bevegelse blir det til svevestøv som kom		 mer på øyeslimhinnene eller pustes inn. Ekstra rengjøring
		 kan hjelpe.
5. Unngå utlufting av huset, eller tørking av klær utendørs,
		 når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermid		 dagen. På dager med fint og varmt vær vil det også være
		 mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten
		 til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid
		 pollen inn.
6. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollenseson		 gen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om
		 du må skifte pollenfilter i bilen.
7. Kjæledyr får pollen i pelsen utendørs, dusj eller børsting
		 hjelper.
8. Informer omgangskrets, arbeidsgiver med flere om
		 sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrette		 legge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid.
		 Legeerklæring kreves.
9. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til
		 fjells, langs kysten eller i utlandet.
10. Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innån		 ding av pollen. Pollennett/filter kan plasseres over vinduer
		 og dører og slipper inn mindre pollen i boligen. Dette kan
		 kjøpes i nettbutikken – https://nettbutikk.naaf.no. Det
		 hjelper å dekke til håret og å bruke solbriller ute.

Pollennett. Hvis du liker å sove med vinduet åpent, er det smart å
skaffe et pollennett som slipper lys og luft inn, men ikke pollen.

Helse i hver reise!

VALLE MARINA: pollenfrie uker
På NAAFs eget feriesenter Valle Marina på Gran
Canaria trives alle, og det ﬁnnes knapt et bedre
klima om du er plaget av astma eller allergier. Du
bor i ﬂotte leiligheter i stille og vakre omgivelser.
To ukers opphold med avreise fra Oslo 8. april.

VALLE MARINA: Kom i form
Det blir morgengym, styrkeøvelser på stranden
og gåturer i ﬂott terreng både langs sjøen og i
fjellet. To uker med avreise 13. oktober. Vi fyller
D-vitaminlagrene og kommer i litt bedre form
før vi setter kursen hjem til senhøst og vinter.

VALLE MARINA: høst og vinter

REUMA-SOL: Vårturer

Langtidsferie - eller bare en uke eller to? Oppholdets lengde velger du selv, så lenge du reiser i
perioden 1. aug - 19. jan. Bytt regn og kulde med
med sol og varme. Du bor i ﬁn leilighet på senteret, og velger selv hva du vil bruke dagene til.

Om våren er det grønt, frodig og ﬁnt på Costa
Blanca-kysten i Spania! Bli med 2. eller 19. mai, og
velg en eller to ukers opphold. Reuma-Sol frister
med ﬂott basseng, fysikalsk behandling og mange
aktiviteter du kan delta på. Sosialt og hyggelig!

REUMA-SOL: Sommertilbud

Kroatia på sitt beste

Ta med barn eller barnebarn! Reuma-Sol er nemlig
et eldorado for barn. Senteret er bilfritt og trygt med
både barnebasseng og lekeplass. Bo i romslige
leiligheter med to soverom eller på hotellrom. Gode
tilbud også om dere er to, eller om du reiser alene.

Helsereiser

Bli med til Makarska ved vakre Adriaterhavet i
Kroatia! Vi arrangerer turer både nå i vår og til
høsten. Flotte strender og krystallklart vann.
Fysikalsk helsesenter, og norsk vertskap som
bistår med språkhjelp og annen assistanse.

Tlf 23001260
www.helsereiser.no
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2018
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SERIE

TESTER LAPPETEST

For å diagnostisere
astma, allergi, eksem og
kols brukes en rekke ulike
tester. I en serie AstmaAllergi
ser vi nærmere på noen av
disse testene. Tidligere omtalt:
Prikktest (4/2017), spirometri (5/2017), kostprovokasjon (1/2018).

Hver eneste dag omgir vi oss med tusenvis av ulike stoffer. Enkelte får utslett eller
eksem hvis de kommer i kontakt med ett
eller flere av dem. En lappetest kan være
en effektiv måte å finne ut nøyaktig hva
som forårsaker reaksjonen.
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Tore Fjeld

Kontakteksem kan ha mange årsaker, og av og til er kontaktallergi
grunnen til at du får utslett, eksem eller blemmer på huden. Ved
en standard lappetest (epikutantest) plasseres de 36 stoffene
som oftest gir reaksjoner direkte på huden.
Testes på ryggen. – Stoffene kan plasseres hvor som helst på
kroppen så lenge huden er frisk, men vanligvis plasseres de på
ryggen. Vi bruker et skjema som mal og påfører stoffene i små
aluminiumskopper, fordi det finnes veldig få som reagerer på
aluminium. Vi tegner direkte på huden for å markere hvor stoffene er plassert, og så går pasienten med stoffene på huden
i to dager, forteller spesialist i hud og veneriske sykdommer
Mari Skylstad Kvernebo ved Aleris Medisinske Senter Strømmen.
Etter to dager fjerner pasienten aluminiumskoppene hjemme,
og dag tre er det tid for avlesning av resultatene hos hudlegen.
– Det kan oppstå reaksjoner på huden som følge av at det har
vært tett under aluminiumskoppen eller andre ting, derfor venter
vi et døgn etter at de er tatt av før avlesningen. En allergisk
hudreaksjon vil stå lenger enn ett døgn – det kalles en
cellemediert reaksjon, i motsetning til en straksreaksjon
som oppstår umiddelbart, sier Kvernebo.
Mange virkestoffer. Hudreaksjonene gradere i tre
nivåer fra +1 til +3.
– Allergiske reaksjoner kan være alt fra at huden er
forhøyet til at den har blitt ruglete og irritert. Ved den
mest alvorlige reaksjonen oppstår det åpne blemmer,
sier Kvernebo.
Når pasienten kommer tilbake på dag tre legger hudlegen på et skjema slik at hun kan se hvilke stoffer som
eventuelt har forårsaket reaksjon.
– Ofte vil huden være rød, men i tillegg kjenner jeg etter
med fingeren om den også er ruglete. Da finner vi ut hvilket
stoff pasienten reagerer på og derfor må forsøke å unngå
å komme i kontakt med, sier hun.

Brukertest. Den kan du enkelt gjøre selv: Tegn en
firkant på armen og smør produktet du er usikker på
om du tåler inne i firkanten morgen og kveld
i en uke, og se om du får en reaksjon.
18 ASTMA ALLERGI 2 2018 n WWW.NAAF.NO

Brukertest. Før hun utfører en lappetest pleier Kvernebo ofte
å be pasienten ta en såkalt brukertest hjemme.
– Spesielt i tilfeller hvor pasienten har en mistanke om hvilket

DIAGNOSTISERING

– et detektivarbeid
produkt hun reagerer på. Da ber jeg pasienten tegne en eller
flere firkanter på huden, for eksempel på armen, og så smøre
de produktene hun mistenker inne i firkantene morgen og
kveld i en uke. Da er det lett å se hvilke stoffer som eventuelt
frembringer en reaksjon, sier hun.
Men selv om du finner ut hvilket produkt du reagerer på kan
det imidlertid være en lang vei å gå før du vet hvilket stoff det
er snakk om.
– Hvis du leser innholdsfortegnelsen bak på en krem eller en
sjampo ser du at de ofte inneholder 15-40 ulike virkestoffer.
Med en brukertest kommer du i alle fall et stykke på vei, og så
kan du fortsette utredningen hos hudlegen, sier Kvernebo.
Økt risiko for allergikere. Vi kjenner til om lag 3000 ulike stoffer som mennesker kan reagere på.
– Stoffer som gull og aluminium er det veldig få som reagerer
allergisk på, mens nikkel kanskje er det som oftest forårsaker
reaksjoner. For noen tiår siden var det mange som gikk rundt
med kronisk eksem på ørene etter å ha brukt øredobber med
nikkel. I dag er det svært strenge regler i Europa for hvor mye

nikkel som kan tilsettes hudnære produkter, sier Kvernebo.
På apoteket kan du selv kjøpe en nikkeltest, hvor du stryker
en bomullspinne over gjenstanden for å se om det inneholder
nikkel.
I tillegg til den standard lappetesten finnes det spesialtester,
for eksempel en frisørserie og en tannlegeserie.
– For å finne ut hva en pasient reagerer på må vi se på livet
han eller hun lever. Blir det færre reaksjoner i ferien? Oppstår
reaksjonen i forbindelse med en hobby? Det kan være litt av et
detektivarbeid å finne ut nøyaktig hva som er årsaken, sier hun.
Hvis hudlegen ikke klarer å finne årsaken gjennom ulike
tester, kan Arbeidsmedisinsk avdeling gjennomføre besøk på
arbeidsplassen.
Allergikere og atopikere har større sjanse for å utvikle
kontaktallergi enn andre.
– Årsaken er at hudbarrieren er brutt, og dermed trenger
stoffer lettere inn og trigger immunforsvaret. Er du meget
sensitiv i huden og engstelig for reaksjon kan du ta en brukertest før du smører på en nytt produkt være et alternativ, sier
Mari Skylstad Kvernebo. n

Med en standard lappetest kan hudlege Mari Skylstad Kvernebo teste for kontaktallergi for 36 ulike stoffer.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2018
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DIAGNOSTISERING

DETTE TESTES
Noen av stoffene som stoffene inngår
i en standard lappetest:
NIKKEL OG NIKKELSALTER: Finnes i de fleste metallbelagte
gjenstander.
LANOLIN: Om lag halvparten av alle salver, kremer og såper
inneholder lanolin.
NEOMYCIN: Finnes i visse antibiotiske kremer og salver.
KROMSALT: Finnes blant annet i våt sement, kromgarvet
lær og militærfarget tekstilfarge.
CAIN-MIKS: Finnes i en rekke medikamenter som brukes for
å redusere smerte, kløe eller svie.
PARFYME-MIKS: Finnes i mange ulike kosmetikk- og
husholdningsartikler.
KOLOFONIUM: Finnes blant annet i klebemidler, skokrem,
lakk, og gummi.
EPOXYRESIN: Uherdet epoxyresin finnes blant annet
i klebemidler, sement, mørtel og maling.
KINOLIN-MIKS: Kinoliner kan inngå i kremer, salver og
sårpudder.
PERUBALSAM: Inneholder stoffer som kan finnes
i kosmetikkartikler, te, tobakk og smakstilsetninger.
ETYLENDIAMIN: Finnes i soppdrepende midler til utvortes
bruk, antihistamin, antibiotiske kremer og øye- og nesedråper.
KOBOLT: Fnnes i mange metallbelagte gjenstander,
kunstnermaling, våt sement og metalllegeringer.
P-T-BUTYLPHENOL-FORMALDEHYDRESIN: Finnes i vannfast
lim til gummi, tre og lær for eksempel til klokkeremmer.
PARABEN-MIKS: Finnes i kosmetikk, også hudpleiepreparater
fra apoteket.
PPD-MIKS: Finnes i sorte gummiprodukter som hansker,
slanger og elkabler.
KATHON CG: Finnes i kosmetikk-produkter, skjæreoljer
i industrien og visse malingtyper.
QUATERNIUM-15: Finnes i kosmetikk-produkter, pussemidler
og vannfaste farger.
MERCAPTOBENZOTHIAZOL: Inngår i nesten alle gummiprodukter. Finnes også i lim til lær og ulike plastprodukter.
PARA-PHENYLENDIAMIN: Finnes i permanente og halvpermanente hårfargingsmidler.
FORMALDEHYD: Finnes blant annet i plastprodukter og
byggematerialer.
MERCAPTO-MIKS: Inngår i nesten alle gummiprodukter.
THIOMERSAL: kan finnes i kosmetikkprodukter, skyllemidler
til kontaktlinser og injeksjonsvæsker.
THIURAM-MIKS: Finnes blant annet i mange gummiprodukter.
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Trinn

1

Helsesekretær Mona Myklebust påfører de 36 ulike stoffene på pasientens
rygg og markerer med tusj.

Trinn

2

Pasienten går med stoffene på
ryggen i tre dager, og kan ikke dusje
før testen er lest av.

Trinn

3

Avlesning av lappetesten skjer etter tre
dager. Da legger hudlegen panelene på
de merkede områdene på pasientens
rygg og ser hvilke stoffer som eventuelt
har før til reaksjoner.

Liten og
lett å bruke!
Utåndningsventil.
Åpner på utpust,
lett å telle åndedrag.

Egnet for
generell pMDI.

Munnstykke som gjør det lettere for barn
å tilpasse fra maske til munnstykke.

Kan også benyttes med maske.
Tilgjengelig i tre forskjellige størrelser.

Inhalasjonskammer
for alle som benytter spray

A subsidiary of Zambon Spa
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OptiChamber Diamond er liten, antistatisk
og inneholder ikke lateks.

Gule gleder
Gult er definitivt kult. Dessuten smaker det godt. Her er noen delikate tips
som passer perfekt til påskefrokosten også for deg som ikke tåler egg.
Tekst og foto: Morten Øverbye

GULKULE RUNDSTYKKER
6 dl melk
1 pose tørrgjær
1 ts salt
1⁄2 dl matolje
4 dl fiberrik
3 dl havregryn
9 dl hvetemel
Gul konditorfarge
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SLIK GJØR DU:

l Begynn med å varme melken til 37 grader.
l Bland alt det tørre i en bolle. Tilsett olje og konditorfarge.
l Ha i melken og elt deigen sammen i en kjøkkenmaskin. Hold tilbake litt av melet slik

at du kan tilsette litt og litt til du har en litt løs men fast deig. Det tar minst 5 minutter
i maskinen før deigen er godt nok eltet, gjerne 10!
l Dekk til bollen med plast og la deigen heve i cirka én time.
l Trill ut rundstykker og legg dem tett sammen i en form med bakepapir. Pensle gjerne
med litt vann eller melk og legg på frø etter ønske. La dem etterheve under et klede
i 30-45 minutter.
l Stekes på 200 grader i cirka 12-15 minutter. Avkjøles på rist.

ASTMA ALLERGI 2 2018 n WWW.NAAF.NO

NAAF-KOKKEN

FRUKT- OG GRØNTSALAT
Gule tomater
Gul paprika
Banan
Mango
Appelsin
Melon
Ananas
Mynteblader
Hvem sier at frukt og grønnsaker ikke smaker godt sammen?
Lag en deilig salat med alt som står på ønskelisten.
SLIK GJØR DU:

l Del bitene i passe biter, og la familien plukke

ut sine favoritter.

l Perfekt for et velfylt påskebord, og du vil se at alle

garantert kommer til å ta seg en smaksprøve av fatet.

MANGOSMOOTHIE
1 stk mango
½ stk banan
1 stk lime, kun saften
1 liten bit ingefær
2 dl appelsinjuice
SLIK GJØR DU:

l Rens mango og del den i grove biter.
l Ha i en smoothiemaskin eller hurtigmisker sammen

med banan, ingefær uten skall og limesaft.

l Kjør det sammen og tilsett appelsinjuice til ønsket

konsistens.

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

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2018
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AKTUELT

Basert på 100 millioner norske resepter har forskere
funnet at astmamedisin halverer Parkinsons-risiko. Det er
sannsynligvis starten på en ny behandlingsform for Parkinsons, skriver Forskning.no.
Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom med ukjent
årsak som gir skjelvinger, stivhet i armer og bein og dårlig
koordinasjon.
Ved å undersøke effekten av over 1000 medisiner fant
forskerne at de som i dag brukes mot astma og blodtrykk
knyttes til det å få Parkinsons sykdom.
Mens det å bruke astmamedisin faktisk halverer risikoen
for å få Parkinsons, fordobles risikoen ved bruk av blodtrykksmedisin som inneholder betablokker.
Det er forskere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved Universitetet i Bergen, i samarbeid
med forskere fra Harvard University, som har gjennomført
den omfattende studien. Den inkluderer blant annet data
fra Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister.
Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Science.

Nye drikker fra Dream

Kan du drikke øl
hvis du har cøliaki?

Foto: Colourbox

Astmamedisin mot Parkinsons

Øl blir i blant kalt brød på
flaske, og siden det lages av
korn inneholder det vanligvis gluten. Men det er stor
forskjell på gluteninnholdet
i de ulike øl-sortene. For
eksempel inneholder vanlig
pils cirka 50 mg gluten pr liter,
mens hveteøl kan inneholde
så mye som 1000 mg gluten
pr liter. For en voksen person
med cøliaki anbefales det at
det daglige gluteninntaket er

mindre enn 50 mg pr dag.
For at et at øl skal kalles
glutenfritt må det inneholde
mindre enn 20 mg gluten pr
liter. Det finnes også øl som
er brygget på andre ting enn
korn, som mais eller ris og
dermed er naturlig glutenfrie.
Det finnes i dag et ganske
stort utvalg av glutenfritt øl
både i butikk og på Vinmonopolet. For eksempel er flere
typer Lite-øl glutenfritt.

Grovt og glutenfritt surdeigsbrød
Hvis du ikke tåler eller liker
kumelk, kommer det nå to
nye alternativer på markedet.
Dream Mandel og havredrikk
er laget på en base av mandel
og havre og ikke tilsatt sukker.
Drikken gir mer fiber og proteiner enn ren mandeldrikk,
samtidig som sukkerinnhold
og karbohydrater er lavere
enn i ren havredrikk. Den er i
tillegg beriket med kalsium og
vitaminer.
24

Ønsker du å velge økologisk
kan du også prøve den nye
økologiske mandeldrikken.
Den inneholder kun 21 kalorier pr 100 gram og er også
glutenfri.
Produktene egner seg
ypperlig for allergikere og
veganere, da de er helt frie
for melk og soya.
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Fria lanserer et grovt brød
bakt på surdeig av bokhvete
og quinoa. Surdeigsbrødet
inneholder chia- og solsikkefrø som gjør det fiberrikt og

saftig. Brødet har hele 11,5
% fiber, og er fri for gluten,
laktose og melkeprotein. Du
får kjøpt det hos Meny, Spar
og Bunnpris.

NYHET!

Vår nye solserie Dermica Sensitiv er spesielt utviklet
for å beskytte huden din med trygge, gode ingredienser.
uten parfyme | uten parabener | uten fargestoffer

Dermica Sensitiv får du kun hos

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2018
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PELSDYRALLERGI

Labradoodle. En såkalt labradoodle er en blanding mellom labrador og puddel, og har fått et rykte på seg for å være allergivennlig.
Men dessverre er ingen hunder fri for allergener og dersom du er allergisk bør du ikke skaffe deg hund. Foto: Colourbox

6 myter om hundeallergi
Er du allergisk mot hund, har du nokså sikkert støtt på noen av disse mytene.
Myte 1: Det finnes allergivennlige hunderaser.
Det finnes dessverre ingen hunderaser som er helt frie for
allergener. Mengden allergener varierer fra rase til rase, og
fra hund til hund, men de som er allergiske vil mest sannsynlig
reagere på alle hunder.

av allergener fra pelsdyr. Det å bli konstant utsatt for allergener kan også gi kronisk betennelse i slimhinnene og langvarige
plager i nese og øyne. Derfor bør det være et minimumskrav
at offentlige miljøer innendørs er fri for dyr.

Myte 2: Hvordan kan du reagere nå som hunden ikke er her?
De allergifremkallende partiklene kan finnes i rommet lenge
etter at hunden er borte, opptil flere år. For eksempel i dyrehår
i møbler eller eierens klær.

Myte 5: Jeg har hørt at dyr kan beskytte mot allergi.
Det stemmer at noe forskning tyder på at det å være sammen
med dyr i spedbarnsalderen i noen tilfeller kan forebygge utvikling av allergi. Men dette hjelper ikke de som allerede
har utviklet allergi.

Myte 3: Ta bare litt allergimedisin så går det bra.
Allergimedisiner kan ofte lindre symptomer hos personer med
lettere allergiplager. Men har du alvorlig pelsdyrallergi vil
ikke medisin ha tilstrekkelig effekt så lenge det er en hund
i rommet.

Myte 6: Men vi har jo gjort rent, da kan du vel ikke bli syk?
Ja, det hjelper å vaske og støvsuge, men da er det viktig at de
brukes en støvsuger med et godt filter slik at ikke dyreallergenene blir spredd via luften. Hvis det bor en hund i huset
er i det praksis umulig å få det 100 prosent allergenfritt.

Myte 4: Litt får man tåle.
Desto mer og oftere du utsettes for allergener, desto større
risiko for reaksjoner. For noen med astma kan et anfall utløses
26
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Kilder: Allergia.se og Allergiviten.no

FORSKNING

FPIES – matallergi som rammer barn
Tenk deg følgende scenario: Et barn får morsmelkerstatning for første gang. Noen
timer etterpå blir barnet dårlig, kaster opp får diare og nedsatt allmenntilstand.
Det kan være en ganske sjelden type matallergi.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

– De typiske symptomene ved
FPIES er gulping eller oppkast
og diaré. I noen sjeldne tilfeller kan det også gi sirkulasjonsustabilitet og sjokk, sier
Jarle Rugtveit som er barnelege og overlege på Barnemedisinsk avdeling på OUS.
Han sier at FPIES i Norge så
godt som alltid kommer som
reaksjon på kumelk. Som regel
får barnet symptomer etter
første gang det er blitt gitt
morsmelkerstatning basert på
kumelk.
Dersom barnet ditt plutselig begynner å kaste opp og
blir generelt dårlig, er det vel
lett å mistenke at det er snakk
om vanlig omgangssyke. Men
det kan altså være snakk om
matallergi.

settende kronisk form. Det er
da typisk at barnet stagnerer
i vekt, og får generelt nedsatt
allmenntilstand. Ta derfor kontakt med lege ved mistanke,
sier barnelegen.

Barnelege. Jarle Rugtveit ved
Oslo Universitetssykehus.

Sjelden ved amming.
Rugtveit sier at FPIES oftest
oppstår ved at barnet selv
drikker kumelkbasert morsmelkerstatning, sjelden gjennom amming. Og de første
reaksjonene kommer så vidt
man kjenner til alltid før seks
måneders alder.
– I en israelsk studie av
44 barn, viste det seg at alle

som fikk FPIES var under seks
måneder gamle. 90 prosent
av de med kumelkutløst FPIES
i denne studien var for øvrig
kvitt sin allergi ved 3 års alder,
ganske likt det som gjelder for
kumelkallergier generelt.
FPIES i Norge kommer som
sagt så og si alltid på grunn av
kumelk, men det er mulig å
reagere også på andre matvarer. Soya er mest vanlig, men
også frukt, kylling, fisk og ris
er blitt registrert å gi FPIES. n

kommer i øvre del av tarmsystemet, altså i tynntarmen,
slik at oppkast er vanlig.
Ved andre typer melkeSynes ikke på blodprøve.
allergi kan reaksjonene først
– FPIES er en ikke-IgE-mediert komme gradvis, ofte etter
matallergi, det vil si at den
flere uker, og det er som regel
ikke vil gi utslag på allergisymptomer fra tykktarmen.
tester som tas i form av
Disse barna virker som regel
blodprøver eller prikktest,
egentlig lite syke, i motsetning
sier Rugtveit.
til ved FPIES.
Man regner med at 2-3
– Tidligere kalte man alt
prosent av alle norske barn
for melkeallergi, uten å skille
er allergiske mot kumelk i en
mellom de ulike kumelkperiode i de tidligste leveår.
allergi-diagnosene. Og
Magevondt. Melkeallergi kan gi både smerter, oppkast og diaré hos
Av disse har rundt 60 prosent behandlingen er jo også den
små barn. FPIES rammer barn som er under seks måneder gamle.
en IgE-mediert matallergi,
samme – det er ingen annen
altså en allergi som gir utslag
måte enn å eliminere bort
på blodprøver eller prikktest.
melk fra kosten, sier Rugtveit.
Blant de resterende er det
I første omgang kan du
FAKTA FPIES
flere typer matallergi, som
prøve med en hydrolysatl Forkortelsen FPIES står for Food Proteinarter seg litt forskjellig.
basert morsmelkerstatning –
Induced Enterocolitis.
– Det som er typisk ved en
da det er viktig med en fullgod
l
Er en ikke IgE-mediert matallergi som gir akutte
FPIES matallergi er at reakernæringsmessig erstatning
reaksjoner innen noen timer etter at man har
sjonen kommer ganske kort
for melken.
spist det man ikke tåler.
tid etter at barnet har fått i
FPIES kan også kan ha en
l Rammer barn under 6 måneders alder.
seg det som det reagerer på,
mindre dramatisk start med
innen få timer. Og reaksjonene mer «snikende»/gradvis innWWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2018
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INNEKLIMA

FINNER STØVETS

DNA

Lurer du på om inneklimaet i boligen din er årsaken
til at nesa renner og øynene klør? Da kan det være
en god idé å få sjekket om støvet i boligen
inneholder helseskadelig muggsopp.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Noen ganger kan det oppstå mistanke om at det er muggsopp i
boligen, uten at du klarer å finne
ut hvor problemet er. Eller det
kan være at du har symptomer
på allergi eller overfølsomhet,
men er usikker på om det er
inneklimaet eller andre faktorer
som er årsaken.
Skal du da begynne å rive ned
vegger og inventar på jakt etter
muggsopp? Nei, det er i de fleste
tilfeller en dyr og unødvendig
løsning.
Sjekk støvet. For du kan nemlig
finne viktige svar i støvet. For
støv er ikke bare støv: Det kan
inneholde en rekke partikler som
påvirker helsa di. For eksempel
pollen, partikler fra byggematerialer, hudceller fra dyr og mennesker, tekstilfiber, papirfiber,
trafikkstøv, sot eller muggsopp.
Og nettopp muggsopp er
spesialområdet til seniorrådgiver Ingeborg Bjorvand Engh i
Mycoteam. Her hos Mycoteam
sitter Norges fremste eksperter
på muggsopp.

Ser på støv. Seniorrådgiver Ingeborg
Bjorvand Engh i Mycoteam klarer å
finne svar på om hvor godt inneklimaet
er ved å studere støv i mikroskop.

– Dersom du har en mistanke
om at det er skjulte fukt- og
muggsoppskader i boligen din,
er det en god idé å ta en prøve
av støvet for å påvise om det
er muggsopp eller bakterier vi
forbinder med fuktskader som
har spredd seg til inneluften, sier
Bjorvand Engh.
2 uker gammelt støv. Mycoteam har utviklet Mycotape2,
som er en test basert på en
støvprøve som tas med tape på
overflaten. Partikler som har
svevet i luften blir deponert som
støv.
– Støvprøven skal tas på en
horisontal flate, for eksempel
en hylle eller toppen av et skap.
Den skal ikke tas på gulvet. Og så
bør støvprøven tas av støv som
er mellom 2 og 8 uker gammelt,
forklarer hun.

Støvprøver.
Her har en person
tatt støvprøve i ulike rom
i boligen for å finne ut om
støvet inneholder skadelige partikler.

Synlig mugg.
Har du synlig i boligen,
kan du ta prøve direkte
på muggsoppen. Mycoteam
kan da analysere hvilken type
muggsopp det er snakk om.

Mycotape2 i bruk. Det er som
regel ikke vanskelig å finne støv
som er minst 2 uker gammelt.

Testsett. En Mycotest kan
avsløre skjulte fukt- og soppskader i boligen din.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2018
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6 tegn på at boligen
din er fuktskadet
Tre av ti boliger har fuktproblemer,
ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. Her er sjekklista du bør gå etter.
Spennende sopp. Ingeborg Bjorvand Engh har valgt å forske på
muggsopp, og synes hun har en veldig spennende jobb.

Det er veldig enkelt å ta en
støvprøve selv, og denne prøven sender du bare i posten til
Mycoteam.
Etter at Mycoteam har
mottatt støvprøven, legger de
den under først mikroskopet
og gjør så en DNA-analyse av
støvet. Analysen vil vise om
det er en uvanlig sammensetning av muggsopp i støvet,
som kan tyde på fuktskade
i boligen.
– Noen ganger kan det
bare være et renholdet er for
dårlig. Hvis støvet inneholder
byggestøv kan det være nok
med en grundig vask. Men
hvis det er skjult muggsopp
i boligen som følge av for
eksempel fuktskade i veggen,
er det viktig at dette følges
opp, sier Bjorvand Engh.
Hun understreker at all
muggsopp ikke er farlig, for
eksempel det som kommer
inn i boligen utenfra er i denne sammenhengen uskyldig.

Ombygde kjellere. Ingeborg
Bjorvand Engh sier at ombygde kjellere er et typisk sted
der det kan oppstå helsefarlig
muggsopp. Kjelleren har fra
begynnelsen av ikke vært beregnet som oppholdsrom, men
så har den blitt bygget om
til kjellerstue eller soverom i
ettertid fordi familien trenger
mer plass.
– Det er gjerne litt fuktinnsig gjennom muren, og så
kommer det inn bak panelet
og skaper et for fuktig miljø.
Og så blir det muggsopp, sier
seniorrådgiveren.
Problemet med mugg bak
veggen er at det ikke er så lett
å oppdage. Ikke alle muggsoppskader gir vond lukt, og
mange skader er ikke synlige.
– En støvanalyse er et nyttig
første steg hvis du mistenker
at det er muggsopp i boligen
din, sier Bjorvand Engh. n

FAKTA MEDLEMSTILBUD
Medlemmer i Norges Astma- og Allergiforbund
kan få 20 prosent rabatt på støvanalyse med Mycotape2 i hele 2018.
Pris for 1 prøve med rapport kroner 2600. Tilleggsprøver utover den første kommer på kroner
1820 pr stk.
Pakkeløsning med 3 stk Mycotape2, leveringstid
5-7 dager: Kroner 5000. Prøvene må tas i samme
bygning til samme tid.
Mer informasjon: www.mycoteam.no
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1. Er det dugg på vinduene?
Dette kan være tegn på kondens. Er duggkanten på vinduene mer enn 10 centimeter er det behov for fem minutter
med skikkelig gjennomlufting. Dersom det er kondens på
soveromsvinduene om morgenen, er det et signal om at
noe er galt med ventilasjonen.
2. Henger det istapper fra takrennene?
Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull
dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet.
Sjekk isolasjonen og lufting på loftet. Du bør også se etter
fukt og svarte prikker i taket. Er tak mot loft for dårlig
isolert kan det gi fuktproblemer.
3. Har du invasjon av sølvkre?
Sølvkre spiser muggsopp og dette insektet kan være en
indikasjon på fuktproblemer. Som regel holder de til
i kjeller, baderom og vaskerom, men også på kjøkkenet.
Sølvkre bekjempes ved å senke luftfuktigheten og sørge
for bedre ventilasjon.
4. Renner det inn vann?
Sjekk hvordan takrennene håndterer vann på en skikkelig regnværsdag. Hvis de renner over og spruter vann inn
på ytterpanel og grunnmur kan det forårsake fuktskade,
muggsopp og råte på kledningen ute. Fuktskader forårsakes
også av rør som sprekker, tak som lekker og inntrengning av
vann på grunn av dårlig drenering. Men fukt i kjelleren kan
også være kondensproblemer – sjekk derfor hva som
er årsaken før du setter i gang med å grave rundt huset.
5. Er det misfarging på veggen?
Ta en titt bak bilder og møbler som står inntil yttervegg. Svarte prikker er et dårlig tegn, da er det utviklet
muggsopp. Små områder kan du prøve å vaske vekk.
Og møbler bør stå 10 cm ut fra kalde vegger for å sikre
god luftsirkulasjon.
6. Lukter det mugg?
Det er ikke alltid like lett å få øye på muggsopp, men
kanskje det lukter? Vær oppmerksom på at ikke all
mugg lukter.
Kilde: Kai Gustavsen, fagsjef inneklima i NAAF

TA DE
SMARTE VALGENE

Visste du at Huntonit tak og vegg med trefiberkjerne er eneste ferdigmalte panelplate anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund?
Platene inneholder ingen kunstige
tilsetningsstoffer og gir ingen avgassing.
Kortreist og bærekraftig.
Se utvalget hos nærmeste
byggevareforhandler eller huntonit.no
Velg Huntonit for de lekreste interiørvegger.
Alle andre fordeler får du på kjøpet.
www.huntonit.no
• rent naturprodukt
• anbefalt av NAAF
• innehar Inneklimamerket
• 5 strøk maling, med vernelakk som sistestrøk
• kan brukes i våtrom (ikke våtsone)
• produseres i Norge
• tåler godt fukt og temperatursvingninger

NYHET! Huntonit Panelbord Rustikk Lindesnes.

N
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ET NYTT LIV MED
De fleste av dem hadde tidligere aldri satt sine bein i et treningssenter. Nå tropper
de trofast opp to dager i uka til spinningsykling så svetten siler.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Ta i! Det å reise armene over hodet kan høres enkelt ut, men prøv
å gjøre det samtidig som du sykler!
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Hver mandag og torsdag
formiddag samles alt fra 20
til 40 personer på Akropolis treningssenter i Åssiden
i Drammen til en skikkelig
treningsøkt med sykling på
spinningsykkel og påfølgende
styrketrening. Ved første øyekast ser de kanskje ut som en
vanlig gruppe spreke pensjonister – men alle som en har
de en alvorlig lungesykdom.
De fleste har kols, mens noen
har «bare» astma.
– Jeg orker mye mer i hver-

dagen, forteller Kari Andreassen (69), som har vært med i
halvannet år.
Komme i gang. «Alle» vet at
trening er hjørnesteinen innen
behandling av kols, men så var
det det å komme i gang, da.
For mennesker som aldri har
trent før, og som i tillegg sliter
med en sykdom som kols, kan
det være enklere sagt enn
gjort å begynne å trene.
I 2011 tok Drammen og
Omegn AAF i samarbeid med

TRENING

Tilpasset nivå. Noen sitter, noen
står på sykkelen. Og du bestemmer
selv hvor mye du skrur opp styrken til.

– Min første tanke var «skal
jeg trene den gjengen her?»,
forteller hun.
I treningssenteret var hun
vant med å trene langt yngre
og i utgangspunktet sprekere
kunder. Men spådommene ble
raskt gjort til skamme.

Bra jobba! Treningsveileder Ann-Mari Nordby gir oppmuntrende ord
til Helge A. Andersen i løpet av treningsøkten.

NAAF sentralt initiativ til et
prosjekt der en gruppe kolspasienter skulle få tilbud om
tilrettelagt trening på Akropolis treningssenter i Åssiden.

Treningsveileder Ann-Mari
Nordby har trent gjengen helt
siden starten, men innrømmer at hun var skeptisk til å
begynne med.

Utholdende. – Det er ingen
forskjell på å trene denne
gruppa enn å trene en hvilken
som helst annen gruppe. De
er vel så utholdende, og ikke
minst veldig motiverte og treningsglade, sier Ann-Mari.
Etter over seks år kan hun
også med hånden på hjertet
si at det absolutt ikke er farlig
for kolspasienter å delta på
denne treningen. På alle årene
har det kun vært ett astmaan-

fall, og det kunne vel skjedd i
en annen gruppe også.
Og fordelen med å kjøre
trening på spinningsykkel er
at hver enkelt kan tilpasse
treningen etter sin form. Det
er bare å skru på mer eller
mindre motstand etter hva du
klarer.
Nykommer i gruppa. En av
nykommerne i treningsgjengen er 70-åringen Rolf Erik Lie.
– Jeg har aldri hatt særlig
interesse for å trene, og har
både røyket og spist for mye.
Det var kona som leste om
dette tilbudet i en annonse,
og jeg tenkte «hvorfor ikke».
Nå har jeg gått her i seks uker
og er kjempeimponert over
opplegget. Og jeg har allerede

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2018
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TRENING MED KOLS

Høye kneløft. Treningsveileder
Ann-Mari Nordby leder an og får
Rolf Erik Lie og de andre til å
svette litt.

gått ned 9 kilo i vekt, forteller
Rolf Erik, som er glad for at
han endelig er i gang med å
trene.

Hopp og sprett. Før styrketreningen er det ulike oppvarmingsøvelser.

Glad i å trene er også Inger
Modøl (72) blitt. Hun har vært
med helt siden starten i 2011,
og merker stor forskjell på
helsa.
– Pusten er blitt mye bedre.
Jeg var også beinskjør, men
det har gått tilbake og jeg har
sluttet med tabletter, forteller
hun.
Inger Eriksen (67) er en av
deltakerne som fortsatt er i
jobb, men hun «skulker» aldri
trening for å jobbe.
– Mandag og torsdag jobber
jeg med å ta vare på helsa,
da er ikke noe vits å be meg
jobbe ekstra, sier hun.

Sprek som en ungdom.
Helge A. Andersen (77) er
kontaktperson for kolstreningen i DAAF, har selv kols
og har trent med gruppa helt
Ny i gjengen. Rolf Erik Lie har
bare trent i seks uker, men dette er siden starten. Han merker
stor forskjell, både på egen og
så gøy at han fortsetter gjerne!

FAKTA KOLSTRENING I DRAMMEN
l Har du kols og ønsker å komme i gang med

trening, ta kontakt med Helge A. Andersen på
tlf 951 04 532.
l Trening er i gruppe mandag og torsdag kl 12 på
Akropolis treningssenter, Åssiden.
l Treningen er også åpen for de med astma
eller allergi, ved fulle lister har personer med 		
kols førsterett.
l Medlemmer i NAAF får rabattert pris.
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andres helsetilstand. I løpet
av noen år har han gått fra 50
til 79 prosent lungekapasitet.
Fra å omtrent ikke kunne gå
opp en trapp, er han i dag
langt sprekere enn de fleste
jevnaldrende – og temmelig
mange yngre. Han oppfordrer
alle som har kols til å begynne
å trene – det er kun positivt,
mener han.
– Du får ikke reparert skadene på lungene, men det er
mulig å forbedre kapasiteten
til det som er igjen, sier han.
Han har nylig gjennomført
en spørreundersøkelse blant
de som deltar på treningen.

Astmamedisin. Wenche Stustad
er leder i DAAF og har «bare»
astma, men treningsopplegget
passer også perfekt for henne.
Medisinen er alltid med i tilfelle
noe skulle skje.

Der sier de aller fleste at både
formen og humøret er blitt
bedre, noe også partneren
merker. n

FAKTA KOLS
l Mer enn hver 20. person over 40 år har kols

(kronisk obstruktiv lungesykdom), tilsammen
omlag 150.000 personer, viser nye beregninger
som er gjort i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen,
Trondheim og Tromsø.
l Kols er en sykdom som innebærer kronisk
nedsatt lungefunksjon. Årsaken er først og
fremst røyking, men kan også komme av støv
i arbeidsmiljøet.
l De fleste med kols har milde symptomer og
mange vet ikke at de har sykdommen.
l Kols forårsaker over 10.000 sykehusinnleggelser pr år i Norge. Kolspasienter har ofte
andre røykerelaterte sykdommer, først og
fremst hjerte- og karsykdom.
Kilde: Folkehelseinstituttet

SI NEI

TIL PARFYME &
FARGESTOFFER

NEI TIL DET UNØDVENDIGE, JA TIL DET VIKTIGE.

I mer enn 30 år har Neutral sagt nei til parfyme og fargestoffer,
som kan øke risikoen for allergi. For et nei til det du ikke behøver,
er i virkeligheten et ja til det som betyr noe.
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OVERFØLSOM HUD

Gode tips til klesvask
Det er en myte at ting må dufte kraftig for at det skal være rent. Her kan du lese
NAAFs tips til rent og nyvasket tøy, helt uten parfyme og hudirritasjoner.
Tekst: Bjørnhild Fjeld og NAAF Foto: Colourbox

Klesvask og vaskemidler er
noe NAAF stadig får henvendelser om fra sine medlemmer. Dette er et ekstra aktuelt
tema om vinteren, da vi her
til lands må pakke oss inn fra
topp til tå.
Hvilket vaskemiddel? Klærne
trenger ikke å dufte parfyme
etter vask, og NAAF anbefaler
at du velger et uparfymert
alternativ. Parfyme kan
virke irriterende på huden, og
mange reagerer dessuten på
sterk parfyme eller dufter.
I NAAFs produktmerkeordning finnes et bredt utvalg av
vaskemidler til tekstil. Disse er
grundig vurdert av et eksternt
utvalg, har måtte møte våre
strenge kriterier. De må være
vurdert å være gunstige for
alle med astma, allergi og
andre overfølsomhetssykdommer, og alle andre som er opptatt av å forebygge sykdom.
Sjekk vaskemaskinen. Noen
ganger kan du oppleve at det
lukter surt av klærne etter
vask. Det kan komme av flere

årsaker. Du bør uansett ikke
pøse på med parfymerte
vaskemidler for å få bort
lukten.
Derimot kan det være lurt
å sjekke selve vaskemaskinen. Vasker du varmt nok,
slik at bakteriene dør? Gror
det mugg i maskinen? Sjekk
vaskekammer, ofte kan rester
av vaskemidler være grobunn
for mugg. Se også i filteret om
rester av tekstiler, hår eller
likende sitter fast.
Du kan også kjøre en ekstra
runde med skylling, da blir du
kvitt såperester, både fra klær
og i maskinen. En kokevask i
ny og ne vil kunne forebygge
mange problemer, ettersom
de fleste ellers stort sett bare
vasker på lave temperaturer.
Valg av vaskemaskin. NAAF
har en vaskemaskin fra ASKO
som er anbefalt, og denne har
et eget allergiprogram med
mange ekstra skyllinger og en
garantert vasketemperatur på
60 grader.
I dag ønsker mange miljøvennlige hvitevarer. NAAF

applauderer at man også har
miljøet i tankene når man tar
forbrukervalg. Når det gjelder
vaskemaskiner vil vi gjøre
oppmerksom på at mange
miljøvennlige maskiner er
laget for å imøtekomme
miljøkrav gjennom EU-regler
som sikrer lavt forbruk av
vann, noe som er mest aktuelt
lengre ned i Europa. EU har
veldig strenge krav til forbruk
av vann, og det går på bekostning av skylleeffektivitet og
vil sannsynligvis gi noe mer

rester av vaskemidler og
eventuelt skyllemiddel i det
ferdig vaskede tøyet.
Her i Norge hvor vi har
god og enkel tilgang på rent
vann så kan vi heldigvis koste på oss skikkelig skylling.
Skal du kjøpe ny vaskemaskin bør du spørre konkret
etter maskiner som har en
viss kvalitet og som skyller
tilstrekkelig godt. Gjerne ved
enkle tilvalg i menyene som
man lett kan ta i bruk. n

FAKTA SENSITIV HUD
l Cirka 15 prosent av alle norske barn har eksem.

Det er også mange som har sensitiv hud selv
om de ikke har eksem.
l Særlig om vinteren får mange tørr og ofte
kløende hud.
l De som har sensitiv hud reagerer ofte på en
del innholdsstoffer i kremer og kosmetikk, som
for eksempel parfyme. Det vises oftest i form
av røde utslett.
l De har ofte også kontaktallergi mot nikkel,
og blir fort røde i sol og kulde.  

TØRKE KL ÆR INNE ELLER UTE?
Det beste for inneklimaet er definitivt at du tørker klærne
utendørs. Dette går også fint selv om det er vinter og
kaldt.
Ønsker du å tørke klærne inne, så bør du forsøke å gjøre
det i nærheten av badet der det mest sannsynlig er avtrekk. Tørk i hvert fall ikke klær på soverommet, det øker
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faren for utvikling av fukt og muggsopp der du oppholder
deg mange timer hver natt.
Tørketrommel er en god løsning hvis du ikke kan tørke
klær ute. Da blir også klærne mykere uten at du bruker
skyllemiddel, noe mange med sensitiv hud setter pris på.
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Hvem vokser av seg sin astma?
Hvordan små barn i alderen
tre til fem år reagerer på en
håndfull allergener kan med
over 90 prosents sikkerhet si
om de kommer til å fortsette å
ha astma også i voksen alder.
Dette viser en ny studie fra
Karolinska Institutet i Sverige.
I Sverige får 25 prosent av
alle barn astmasymptomer
innen de fyller fire år. Av disse
vokser 75 prosent av seg sin
astma, mens de resterende
25 prosent har astma også
som voksne.
I forbindelse med 16-årsoppfølgingen av deltakerne i
den store svenske allergistudien BAMSE der 4000 barn ble
fulgt under hele sin oppvekst,
ønsket forskerne å finne ut om

det er mulig å forutse hvilke
barn som ikke vokser av seg
astma.
Det viste seg at de som
reagerte på allergener fra
peanøtter, pollen fra bjørk og
gress, samt katt, hadde økt
risiko for å beholde astma
resten av livet. Det krevdes
også at de reagerte på minst
tre av de fire allergenene.
De svenske forskerne mener dette er et gjennombrudd
i gåten om hvordan man kan
forebygge astma. Ved å teste
tidligere på om barn med
astma også er sensibilisert
mot disse allergenene, vil
man med optimal behandling
kunne forebygge at astmaen
utvikler seg mer kronisk og

Ny forskning. Det går an å forutse hvilke småbarn med astma som er
disponert for livslang luftveisallergi, mener svenske forskere.
Foto: Colourbox

redusere lungefunksjonen.
De ser for seg at ved å
behandle med hyposensibi-

lisering (allergivaksinasjon)
tidlig, vil fremtidig astma
kunne forebygges. n

Velg en trygg solkrem på påskefjellet
Enten du skal på fjellet eller ved sjøen i påsken, er det smart
å smøre seg inn med solkrem for å beskytte mot den skarpe
vårsola. Mange typer solkrem inneholder imidlertid både
allergifremkallende og miljøbelastende stoffer.
Da Forbrukerrådet gjorde en test av 45 ulike solkremer
i fjor sommer, var det bare 8 produkter som fikk godkjent
på alle punkter. Det var følgende:
Cosmica Kids sun sensitive SPF 30
Dermica Kids solkrem SPF 30
Änglamark Sun lotion til barn og voksne SPF 15
Aco Cliniderm caring protection sun lotion SPF 15
Aco Cliniderm tan boosting protection sun lotion SPF 15
Cosmica Sun lotion intensiv fuktighet SPF 30
Dermica Solkrem høy beskyttelse hypoallergen SPF 30
Riemann P20 lotion SPF 20 200 ml

Drømmepåske. Dette er påsken mange drømmer om: Sol, blå
himmel og godt skiføre. Men husk solkrem! Foto: Colourbox

38

ASTMA ALLERGI 2 2018 n WWW.NAAF.NO

AKTUELT

Boikotter barnefilm på
grunn av allergivitser

EFFEKTIV KREM
• MOT ATOPISK EKSEM
• VED HUDIRRITASJONER
• LINDRER KLØE
• DOKUMENTERT
Ble kvitt atopisk eksem med Z Skin Repair
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 klassifisert som medisinsk utstyr
i hele EU-området. Z Skin Repair Intensive Cream er fremstilt
uten parabener, fargestoff og parfyme.

Søt, men slem. Petter Kanin er ikke så uskyldig som han ser ut.
Foto: Sony Pictures.

I filmen «Petter Kanin» blir en allergiker
angrepet med bjørnebær slik at han
får allergisk sjokk. Dette har ført til
underskriftskampanjer og boikott i USA.
Sony Pictures måtte ut og
unnskylde seg etter en
underskriftskampanje som
har samlet 10.000 underskrifter mot filmen «Peter
Rabbit», basert på bøkene
av Beatrix Potter.
I filmen er karakteren
Tom McGregor allergisk mot
bjørnebær. Peter Kanin og
gjengen angriper McGregor
og skyter blant annet et
bjørnebær i munnen hans.
Dette fører til at han må
bruke en adrenalin-penn for
å behandle den allergiske
reaksjonen.
Den amerikanske organisasjonen Kids with Allergies
Foundation mener scenen
i filmen er forstyrrende for
unge seere med matallergi,
og at foreldre bør være oppmerksomme på det før de
velger å se filmen.
Også i Sverige har filmen

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.

Z Skin Repair får du kjøpt hos Vita,
i helsekostforretninger eller direkte fra
www.arcon-norway.no

ført til reaksjoner, og den
13. februar gikk Sony ut og
lovte at filmen skulle klippes
om før den ble sendt utenfor
USA. Da filmen hadde premiere i Sverige 21. februar, var
scenen likevel ikke klippet
vekk.
Leder i det svenske astmaog allergiforbundet Maritha
Sedvallson synes det er leit
at Sony ikke har tatt vekk
klippet som de lovet.
– Kunne de tenke seg å
spøke på samme måte med
andre funksjonsnedsettelser
som for eksempel diabetes,
epilepsi eller hjertesykdom,
eller er det bare allergi det er
greit å gjøre narr av?
Sedvallson mener denne
filmen oppfordrer til å
mobbe allergikere og frykter
for at slike handlinger vil øke
i omfang. n
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l UNIKT STØVOPPTAK
l UNIK FILTRERING
l EKSTREM LAV VEKT
l LANG LEVETID

Enjo er et innovativt rengjøringssystem bestående av fiber og vann.
Vasker 6 ganger renere, helt uten
såpe og skadelige kjemikalier.

-

3 TRINNS MATTESYSTEMER

l BØRSTELØS MOTOR
l MODERNE DESIGN
Skreppestadveien 46
3261 Larvik

Skreppestadveien 46
3261 Larvik

Bestill i nettbutikken eller ta kontakt
for demonstrasjon.

Telefon: 331 35 ANBEFALT
777 AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND
www.vorwerk.no
Telefon:
331 35 777
www.vorwerk.no
Skreppestadveien 46
3261 Larvik

Besøk gjerne vår hjemmeside for
331
35 777
å seTelefon:
ytterligere
produkter
www.vorwerk.no
www.fagprofil.no

DURI FAGPROFIL AS

www.enjo.no
Tel: 31 29 59 80 - post@enjo.no

Telefon: 331 35 777
Skreppestadveien 46
3261 Larvik

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

www.vorwerk.no

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

Allergivennlig
dundyne til babyen

såpe uten
parfyme

Alvøy dyner og puter er spesielt godt
egnet for husstøvallergikere. Dunen som
benyttes er vasket og renset etter strenge
europeiske krav, og dunproduktene har
duntett trekk i myk, tettvevet
bomullscambric.
Alvøy dundyne og dunpute anbefales
av Norges Astma og Allergiforbund.

såpe ute
såpe uten parfym

parfyme

HUDENS NATU

Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper deg å
bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper

HUDENS NATURLIGE
VALG
deg å bevare hudens og
underlivets naturlige
pH-verdi,
opprettholder
den
Lactacyd
inneholder melkesyre som hjelper deg
å
Lactacyd som
er derforigjen
et mildt og
naturlig valg slik at din
Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance
Boots

HUDENS NATURLIGE VALG
Anbefalt av

HUDENS NATURLIGE VALG

bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som

Finn din nærmeste KID-butikk på kid.no

hud holder seg i perfekt balanse, selv om du dusjer
Anbefalt av
eller vasker deg hver dag. Det er ikke avansert, vi
har bare gjort det samme som naturen.

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

potek 1 og Alliance Boots
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Anb

hud holder seg i perfekt balanse, selv om du dusjer
naturlige bakteriefloraen.
eller vasker deg hver dag. Det er ikke avansert, vi
Lactacyd
er gjort
derfor
et mildt
og naturlig valg
har bare
det samme
som naturen.
slik at din hud holder seg i perfekt balanse,
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper deg å
Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at d
selv om du dusjer eller vasker
deg hver dag.
bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som
hud holder seg i perfekt balanse, selv om du dus
eller vasker
hver dag.
Det er ikke avansert, vi har
baredeggjort
detDet er ikke avansert,
har bare gjort det samme som naturen.
samme
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper deg å
Lactacyd
er derfor etsom
mildt ognaturen.
naturlig valg slik at din
bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som

ilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots
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sensitiv side
Opptatt av inneklima?

CUTRIN
SENSITIVE

-bruk vår helsevennlige maling
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NORSKPRODUSERT

ANBEFALT AV

HÅRPLEIESERIE
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Anbefalt av
NAAF!
Ingen
skadelig
avdamping

www.gjoco.n

o

23.11.12 11.51

Ingen
skadeligAnbefalt av
avdamping NA
AF!

NYHET
i
Nå også
d
glansgra
30

Anbefalt av
NAAF!

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

2856

www.gjoco.no

23.11.12 11.51

LAURBÆR

www.gjoco.no
2856

www.gjoco.no

2856

23.11.12 11.51

2856

Tror du at hendene
blir tørre av Antibac?

LAURBÆR
LAURBÆR

LAURBÆR

www.gjoco.no
23.11.12 11.51

Da tar du feil!
Antibac hånddesinfeksjon
inneholder mykgjørende midler
som sørger for at hendene bevares
myke og smidige.
Faktisk blir man mindre tørr av
Antibac enn av såpe og vann.

Les mer på
antibac.no

SENS 8302 LAURBÆR

SENS 8302 LAURBÆR

SENS 8302 LAURBÆR

SENS 8302 LAURBÆR

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 10580 SOFT SKIN

Lune farger i trygge omgivelser
SKIN
SENSSENS
gir10580
degSOFT
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,
Lune
farger
i trygge
og få
personlige
tips og omgivelser
råd til hvordan du kan innrede
Lune farger i trygge omgivelser
SENS gir
deg harmoniske
farger
for glade, trygge hjem. Malt med produkter som
ditt
hjem på
sens.jotun.no.
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
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadeligog
emisjon
gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tipstilog
råd du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.
hvordan
SENS - Trygg fra første strøk!
til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.

eLune
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i tryggeiomgivelser
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resultat. helse
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og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips ogSENS
råd

til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.

Anbefalt av Astmaog Allergiforbundet

- Trygg fra første strøk!

SENS
- Trygg fra første strøk
SENS - Trygg fra første strøk!

Trygt og skånsomt for
sensitiv hodebunn
10 rene basisprodukter
av høy kvalitet
Utviklet i tett samarbeid
med det finske
astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren
SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS - Trygg fra første strøk!

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

Skolemat. Nøtteveilederen fra Helsedirektoratet skal hjelpe skoler og barnehager til å håndtere nøtteallergi hos elever.

– En trygghet å ha nøtteveilederen
Rektor Ellen Steina ved Oslo Montessoriskole synes det er veldig fint å ha retningslinjer
fra helsemyndighetene om hvordan de skal forholde seg til elever med nøtteallergi.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

– Tidligere hadde vi en elev
på skolen som hadde dokumentert ekstrem allergi mot
nøtter. For å skjerme denne
eleven innførte vi totalforbud
mot nøtter for hele skolen.
Men det kommer vi trolig
ikke til å gjøre igjen, sier Ellen
Steina, som er rektor på Osloskolen med 210 elever fra
1. til 10. klasse.
Ikke totalforbud. Det er også
i dag elever ved skolen som
er allergiske mot nøtter ved
skolen, men det er ikke noe
forbud mot at andre elever
har med for eksempel nøttepålegg i matpakken. Men
de andre elevene i samme
gruppe oppfordres til å unngå
å ha med seg løse nøtter på
skolen – og det lages heller
ikke felles lunsj på skolen
som inneholder nøtter.
– En utfordring med totalforbud mot nøtter var at noen
glemte seg, mens eleven følte
42

seg trygg på at det ikke var
nøtter i nærheten. Det kan
også være vanskelig for andre
foreldre å være observant
nok. For eksempel kan pesto
inneholde cashewnøtter.
Noen foreldre reagerte også
på at alle elevene skulle holde
seg unna nøtter på grunn av
én elev. For elever som har
andre typer matallergier kan
nøtter være et verdifullt tilskudd til kosten, sier Steina.
Retningslinjer. Dersom det
i fremtiden skulle begynne
elever på skolen med en like
alvorlig allergi mot nøtter, sier
rektoren at det nok likevel
ikke kommer til å bli innført
totalforbud mot nøtter. Da
må det i så fall dokumenteres
at dette er nødvendig for å
trygge eleven.
– Det er veldig fint at vi nå
har fått retningslinjer for hvordan vi skal løse utfordringen
med elever med allergi. Vi har
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også gjort noen nyttige
erfaringer om hvordan et
forbud mot nøtter fungerer
i praksis, sier Steina.
Lettvint løsning. Helsefaglig rådgiver Anna Bistrup i
Norges Astma- og Allergiforbund mener det er en lettvint
løsning når skoler innfører
forbud mot nøtter.
– Forbudslinjen gir falsk
trygghet. Man kan ikke

helgardere seg mot hva 500
elever har i matpakken og gå
ut fra at alt er trygt å spise,
sier hun.
Hun mener det er bedre at
skolene må ta sitt ansvar for
sette seg ordentlig inn i hva
nøtteallergi faktisk går ut på.
Hun understreker også at det
ligger et stort ansvar på foreldrene som må lære egne barn
å håndtere en allergi. n

FAKTA NØTTEVEILEDEREN
l Helsedirektoratet har i samarbeid med en 		

tverrfaglig gruppe utarbeidet retningslinjer for
håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager. Brukerperspektivet er ivaretatt ved
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).
l Hovedregelen er at det ikke skal innføres
generelt forbud mot nøtter i skole eller
barnehage. Behov for forbud bør dokumenteres av spesialist.

MINNEORD

Til minne om

Britta Lovise Trondskog
Britta Lovise Trondskog gikk bort 12. januar i en
alder av 79 år. Mor Geilomo vil gå inn i historien
som en usedvanlig dyktig leder og sykepleier.
Barnesykehuset på Geilo var Brittas hjertebarn
gjennom 35 år.
Britta Trondskog var utdannet sykepleier ved
Ullevål sykehus og ble ansatt som styrer ved
Geilomo barnesykehus i 1968 og virket der fram til
sin pensjonsalder. Hun ble tidlig anerkjent for å ha
et fast grep om driften av sykehuset. Ansatte kjente
henne som en klok og ærlig leder. Myndig, bestemt
og rettferdig. Men for Britta var det alltid barna som
hadde første prioritet. Barn med allergi, eksem,
astma og annen lungesykdom som kom fra hele
landet til langvarig opphold på Geilomo. Hos Britta
møtte de menneskelig varme og omsorg. Hun hadde
en enestående evne til å omgås barn.
Britta kom til Geilomo få år etter at Norges Astmaog Allergiforbund overtok sykehuset og ble den
som skulle føre arven etter sykehusets grunnlegger,
dr. Grahl Madsen videre. Geilomo ble et livsverk
også for søster Britta. Hun var faglig svært dyktig
og hadde en egen evne til å skape entusiasme for
sykehusprosjektet. Det var ingen oppgaver Britta fant
uegnet for seg selv. Hun påtok seg vakter, ofte gjerne
doble vakter og hadde en stø hånd på det meste som
foregikk, enten det dreide seg om økonomistyring,
ansattes ve og vel eller det var gardiner eller gulv
som trengte en vask. På Geilomo skulle alle være
som en stor raus familie.

I 2005 mottok Britta Trondskog Kongens
fortjenstmedalje i sølv for sin enestående innsats
ved Geilomo, og samme året også Lionsprisen i Hol
for dette arbeidet. Britta fikk erfare at hverdagen for
barn med astma og allergier og deres foreldre kunne
være belastende og tøff, og engasjerte seg derfor
på frivillig basis. Hun ble leder av Hallingdal astmaog allergiforening og var aktiv også på fylkesplan.
Det var ikke få frivillige timer som ble lagt ned
i kakebaking og lotterisalg.
Da Geilomo barnesykehus markerte 80-årsjubileum
i oktober 2017, var Britta vital og hjertelig til stede.
Glad over å være vitne til at habiliteringsseksjonen
for barn og unge, den eneste i sitt slag i Norge,
i dag lever godt videre som en del av Barne- og
ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus.
Britta la en stor del av grunnlaget. Det var derfor
med sjokk og sorg vi mottok meldingen om at hun
døde brått og uventet få måneder senere. Tilbake
står en enorm skare av takknemlige barn og foreldre,
ansatte og arbeidsgivere som for alltid vil huske mor
Geilomo. Vår inderlig medfølelse med Brittas familie.
Hun vil bli dypt savnet av oss alle.
Anne Elisabeth Eriksrud
Norges Astma- og Allergiforbund
Anne Amdam
Barne- og ungdomsklinikken,
Oslo universitetssykehus
Anne-Britt Foss
Geilomo barnesykehus, seksjon for
barne- og ungdomshabilitering
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Coop Dønna
8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

3880 DALEN
Tlf. 35 07 75 50
www.johrereisjon.no

ANONYM
STØTTE

Mirawa
Restaurant
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Vinstra
Begravelsesbyrå

Mjøndalen
Bakeri & Konditori

Fruene
Haugestad AS

2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 62 47

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Fiskum Plate &
Sveiseverksted AS
3322 FISKUM
Tlf. 32 75 06 77

3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 10 43 50

HV service AS

Nan Salong
& Massasje

3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

3724 SKIEN
Tlf. 968 76 880

Takst
Se www.ols-takst.no

Trimakk ANS
Arkoveien
Autocenter as
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 95 11
mgod@statoilfuelretail.com

3825 LUNDE
Tlf. 35 94 72 50

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

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

Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

Price Lagerbutikk AS

Kilengaten 29
3117 TØNSBERG
Tlf. 402 16 291
www.wke.no

Bardølaveien 33
3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00
www.bardola.no

Nybruveien 7, 3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80 - www.lagerbutikk.no

Lundedalslia 19
3940 PORSGRUNN
Tlf. 930 45 353
www.agn.as

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00
www.jatak.no

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

8455 STOKKMARKNES
Tlf. 76 15 29 99
resepsjon@kystlandsbyen.no

2870 DOKKA - Tlf. 61 11 28 00

www.orkdalbil.no

Norsk Sykepleierforbund
Buskerud

Norengros
Helseservice Engros AS

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

Måkeveien 43, 8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 75 00

Tinn Byggevare AS
Montèr Rjukan
Svaddevegen 158, 3660 RJUKAN
Tlf. 951 73 576

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Trondheimsveien 82
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 48
oyesenteretjessheim.no

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad
Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

Lyngbakken 5, 3736 SKIEN
Tlf. 23 24 57 00

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

... for et bedre inneklima
Namsskogan
kommune
namsskogan.kommune.no

gaular.kommune.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL

andoy.kommune.no

Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no

Industrivegen 13, 3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 18 18 - www.fmkongsberg.no

hurum.kommune.no

royken.kommune.no

Notodden kommune
Seksjon for helse og omsorg
notodden.kommune.no

aurland.kommune.no
Fossegrenda 30 C, 7038 TRONDHEIM
- Daikin - Panasonic - Mitsubishi
stange.kommune.no
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Bygger’n Lofot
Entreprenør AS
8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

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

Rd Rekneskap AS Kristiansen AS
Tlf. 02 131

Oslo
Varmepumpe AS
1188 OSLO
Tlf. 22 28 04 50

2067 LILLESTRØM
Tlf. 08 899

Tannlege

Tor Frost Nielsen
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Oslo Bilsenter
3262 LARVIK
Tlf. 907 57 780

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 10 50

Boots Apotek
Kvaløysletta

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

TS Bygg

Kirkebygden

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 926 94 743

Mosserødhjemmet

Ørvik
Plantemarked AS

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 84

9100KVALØYSLETTA

3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

Vollan
Tak og Vegg

3891 HØYDALSMO
Tlf. 909 41 814

4912 GJEVING
Tlf. 976 49 861

4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Stenbaks AS

Isnes
Varmepumper

Allsørvis
Terje Aasen

2900 FAGERNES
Tlf. 901 55 625

Tele-Tur AS

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

Joker Bulandet

Brødr.
Gomnæs ANS

Graving og Transport
Bjørn Liodden

Transport
Salong
Rolf Bratthammer Arnhild AK Larsen

Kiwi Strømsø

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

5541 KOLNES
Tlf. 970 80 022

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 10 02

Sele Kalk AS

Toms
Elektrotavler

4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 27 11

3570 ÅL
Tlf. 905 20 071

Bengt Mathisen
Malerservice
3920 PORSGRUNN
Tlf. 415 14 082

XL-Bygg Uvdal
Trelast A/S
Spar Haga Mat AS
3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 97 20

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 90 00

3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Fjellheim
Brønnboring AS

Telemark
Mur- og
Bygg Utleie AS Skjærgårdstjenester AS

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 36 00

Tlf. 77 75 89 90

3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

5416 STORD
Tlf. 53 40 43 00

1710 SARPSBORG
Tlf. 415 75 015

3855 TREUNGEN
Tlf. 909 85 142

Byggningssnekker

Erik Rasmussen

1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 39 00

XL Bygg
Malo Sagbruk

Steinvik
Fiskefarm AS

3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

6105 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Karl Bratlie
Karlshammer
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Johansen Maskin
og Tjenester
3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Tinn Energi AS

1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

6419 MOLDE
Tlf. 71 26 63 00

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Voksentoppen
skole
0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

Storgata 4
Tlf. 35 08 09 00

Numedal
Trykkservice
3626 ROLLAG
Tlf. 32 74 68 21

Neglspretten
Fotterapi
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Tor Ivar Martinsen
Transport AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 971 25 054

Hønefoss
Glass-service A/S
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

Rekordsalg av nesespray

Nordmenn kjøpte 6 millioner flasker nesespray i fjor, sju av ti ble kjøpt
utenom apotek.

Salget av nesespray økte med hele 11 prosent fra 2016
til 2017. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Salget av
nesespray er doblet siden 1999.
Influensa og pollenallergi gjør at salget øker, tror
Folkehelseinstituttet.
– Spredningen av pollen startet tidligere enn normalt
i 2017 på grunn av en mild vinter. Dette kan ha bidratt til
at økningen i 2017 var større enn før, sier Solveig Sakshaug
i Folkehelseinstituttet.
Sakshaug advarer mot å bruke for mye nesespray. Nesespray skal bare brukes i korte perioder og maksimalt ti
dager i strekk.
– Nesespray lindrer raskt symptomene. Men bruk over
lengre tid kan blant annet føre til vedvarende tett nese,
advarer hun.
Også salget av legemidler med nikotin og allergimedisin
Mer forkjølelse? Salget av nesespray er doblet på 19 år.
økte kraftig i fjor. n
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Kumelkallergi

Ventilasjon i nye boliger

Jeg har tatt allergiblodprøver hos
fastlege, de ga utslag på hund
og kumelk. I forhold til kumelkallergi fikk jeg bare beskjed om å
«prøve meg frem, kanskje drikke
mindre melk». Jeg fikk ikke prate
med lege, det var sykepleier
i ekspedisjon som sa dette. Kan
jeg fortsette med melkeprodukter så lenge jeg ikke får allergiske
reaksjoner? Kan blodprøve gi
utslag selv om jeg egentlig
ikke er allergisk?
T.K

Jeg har en sykdom som gjør at jeg ikke har tårevæske, og
dermed svært tørre øyne. Jeg blir ofte sår og får vondt i
øyene når jeg er i nye bygg. Nå skal vi kanskje kjøpe ett
nytt hus som bygges etter nye lover og regler som går ut
på at de har ventilasjonsanlegg i hus, noe jeg mener da
vil gi meg tørr luft i huset og forverre tilstanden min. Har
dere tips til hva jeg kan gjøre med ventilasjonsanlegget?
Hva bør jeg sjekke før et eventuelt kjøp?
Gro

Svar:
Blodprøver er aldri nok til å stille
en diagnose alene. Blodprøver
viser kun sensibilisering (antistoffer i blodbanen) og verdiene kan styrke eller redusere en
mistanke om allergi. Men, man
kan fint ha forhøyede verdier i
blodet uten at det er av klinisk
betydning. Hvis du ikke opplever
symptomer ved inntak av melk og
meieriprodukter, er det lite som
tyder på at du er allergisk, og det
er da ingen grunn til å kutte ut
disse matvarene. Du kan da fortsette å spise som normalt.
Skulle du få mistanke om at
det kan foreligger en allergi ved
senere anledning (på grunn av
symptomer), er det lurt å be om
en videre utredning. Kostprovokasjon eller eliminasjon og reintroduksjon av matvarer er det beste
diagnostiske verktøyet vi har.
Dette gjøres ved hjelp av kyndig
helsepersonell. Det er summen
av symptomer, sykehistorie og
kliniske tester som kan bekrefte/
avkrefte en allergi.
Guro

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Guro Waage

Helsefaglig rådgiver
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Svar:
Nedenfor er det noe spørsmål som har betydning for
hvordan ventilasjonsanlegget vil fungere i den nye boligen.
Det er viktig å ta dette opp med boligselger før dere
underskriver kontrakten:
l Blir det innhentet dokumentasjon på utvendig
forurensningskilder til luften?
l Er klima- og værdata (dominerende vindretning) for 		
området innhentet?
l Blir det overlevert innreguleringsprotokoll ved ferdigstillelse som dokumenterer at luftmengdene til de ulike 		
rom er som prosjektert?
l Følger det med en enkel brukerveiledning for ventilasjonsanlegget?
l Blir luftinntaket plassert med god avstand til forurenset
luftavkast slik at forurensning og fukt unngås? (Sentralstøvsuger, lufterør fra kloakk, skorsteinsavkast, ventilasjonsavkast.)
l Blir luftinntaket plassert tilstrekkelig høyt over bakken 		
slik at organiske materiale eller annen forurensning fra
grunnen ikke trekkes inn?
l Blir ventilasjonsaggregatet plassert i en høyde inne slik
at vedlikehold, sjekk og funksjonstesting av anlegget 		
kan utføres uten vanskeligheter?
l Blir tilluften og avtrekksluften i ventilasjonsanlegget 		
filtrert med minimum F7 filter?
l Blir det brukt glatte, stive ventilasjonskanaler og bend 		
(spirorør) som er enkle å rengjøre innvendig?
l Er det behov for å montere inspeksjonsluker slik at
ettersyn og rengjøring av kanaler? (Viktig dersom det
ikke er eget avtrekk fra kjøkken.)
l Blir ventilasjonskanaler/-rør støyisolert ved passering
gjennom oppholdsrom?
l Er varmegjenvinneren utformet slik at hastigheten
reguleres automatisk?
l Er anlegget utformet slik at tillufttemperaturen som
kommer inn i de ulike rom er undertemperert?
l Velges ventiler i de ulike rom som er retningsstyrte slik
at trekk og kjøl unngås.
l Er det mulig å inngå filteravtale (skifte filter hver høst).
Kai

SPØRSMÅL OG SVAR

Kondens på vinduer

Kjellerlukt i klær
Jeg har fått en pose med barnetøy som har stått i en kjeller
en kort periode. Tøyet har nå typisk kjellerlukt. Betyr det
at det vokser mugg i disse klærne eller kan de bare ha tatt
lukt fra rommet? Kan disse plaggene brukes eller må de
kastes? Det er hvite klær blant dem, og ingen antydning
til synlige flekker av noe slag. Vil klor eller salt eventuelt
kunne drepe soppen og gjøre dem trygge igjen?
Britt
Svar:
Dersom plaggene ikke er fuktige eller har synlige flekker
og jordslag, så kan du forsøke å vaske dem. Er det tøy til
nyfødt/liten baby, bør du vurdere om nytt tøy er mer hensiktsmessig å anskaffe.
Ettersom det er mistanke om mugg på grunn av lukten,
som er en indikasjon på et fuktproblem i lokalene, så må
du anvende en vasketemperatur som er tilstrekkelig høy.
For å drepe mikroorganismer så bør du vaske på minst
60°C.
Du kan forsøke dette i første omgang før du eventuelt
vurderer å prøve deg fram med klor eller lignende. Dersom
lukten ikke går bort, så blir det en avveining på hvor mye
tid og energi det er verdt å legge inn i å forsøke å nullstille
klærne.
Kent

Sitrusallergi og brusetabletter
Jeg har begynt å reagere på sitrusfrukter. Kan jeg likevel
ta Paracet brusetabletter som er tilsatt appelsinsmak,
og spise C-vitamin tyggetabletter?
J.K.
Svar:
Forutsatt at det er en allergi du har (en reaksjon mot proteinene), skal du kunne fortsette å bruke Paracet brusetabletter. Basert på ingredienslisten er smaken kunstig fremstilt
og laget av sukkeralkoholer, sukker og sitrusoljer. Det
samme ser ut til å gjelde C-vitamin tyggetabletter. Men, vi
kan dessverre ikke garantere at det vil gjelde for alle produsenter, så husk å lese ingredienslisten nøye hver gang! Skulle
du ha overfølsomhet mot andre bestanddeler i sitrus (noen
kan for eksempel reagere på sitronsyre), vil det ikke kunne
gi alvorlige symptomer, men det kan gi ubehag. Det betyr at
du da kan prøve ut disse tablettene, så vil du merke om det
er noe du kan fortsette med eller ikke.
Anna

KONTAKT

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Vi bor i en leilighet på 60 kvadrat. Når det er kaldt ute blir det
kondens på vinduene, som vi tror kommer fra tørketrommelen
når den er på. Tørketrommelen og vaskemaskinen står inne på
et lite kott uten lufting, og det blir veldig varmt og fuktig der
inne. Er det mulig at det er muggsopp rundt vinduene selv om
vi ikke ser synlig muggsopp. Kan det være mugg på fuktige klær
som ligger inne på vaskerommet, selv om de ikke lukter?
Bjørn
Svar:
Kondens på vinduene er et signal om at noe er galt. Det kan
komme av at vinduene isolerer dårlig (enkelt glass), leiligheten
har dårlig lufting/sirkulasjon, for høy lufttemperatur eller at for
mange er i rommet.
I dette tilfellet er det nok varme og fuktighet fra vaskerommet som bidrar til at det dannes kondens på vinduene. Dersom
veggene er kalde i det rommet du bruker som vaskerom, kan det
begynne å kondensere (produsere vann) på overflatene. Det kan
føre til muggsopp dersom forholdene er til stede. Det samme
kan skje med klær som lagres i fuktig miljø over tid.
Dere burde forsøke å få avtrekk fra vaskerommet slik at
varm og fuktig luft trekkes ut av rommet. Dersom dere ikke
har kondenstørketrommel bør dere vurdere det. Det kan vokse
muggsopp på alt, så det er viktig å tørke vinduene regelmessig
slik at det ikke begynner å vokse muggsopp, støv, maling, støv
og treverk.
Sjekk om vinduene har i isolerglass eller enkelt glass, og om
det er varmekilde under vinduet. Varmekilde under vindu vil
bidra til at varm luft strømmer opp foran vinduet. Se om alle
rom har ventiler i yttervegg, er det ventiler så sjekk om disse er
åpne. Sett et vindu på gløtt når dere vasker, og bruk avtrekksvifta på bad eller kjøkken når det vaskes. Senk temperaturen i
rommet til 20 grader. For å unngå vond lukt og muggsopp i fuktige håndklær, bør de henges til tørk før de legges i klesdunken.
Kai

Kondensproblemer. Dersom det dannes dugg på innsiden av vinduer
er det fare for at det kan utvikles muggsopp. Foto: Colourbox

Åpent:
Mandag, tirsdag og torsdag betjenes
09.00–11.00
telefonen av sykepleier.
Fredag av eksperter
på inneklima/uteluft.
WWW.NAAF.NO
n ASTMA ALLERGI12.00–14.00
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NAAF-LOTTERI

Vant 200.000 i NAAF-lotteriet!
En 56 år gammel mann fra Nordland ble veldig overrasket og glad da han
mottok en telefon fra Norges Astma- og Allergiforbund om at han hadde
vunnet hovedpremien i lotteriet for 2017.
– Jeg ble veldig overrasket da
de ringte og sa at jeg hadde
vunnet hovedpremien på
200.000 kroner. Jeg trodde
det var en spøk, at det var
noen som forsøkte å lure meg.
Men nå har pengene kommet
inn på konto, så da kan jeg
jo faktisk tro på det, ler den
glade vinneren.
Mannen på 56 bor i Nordland, og har vært medlem
i NAAF i mange år. Som liten
gutt i Mo i Rana gikk han faktisk selv rundt og solgte lodd
for Norges Astma- og Allergiforbund.
– Ja, vi fikk noen øre for å
gå rundt på dørene og selge
lodd. Det er jo helt utrolig at
jeg selv vant nå, sier han.
Støtter NAAFs arbeid. Han
har siden blitt trofast kjøper
av medlemsloddene.
– Ja, jeg pleier å kjøpe lodd.
Jeg synes det er en veldig fin

48

måte å støtte NAAFs arbeid
på, forteller vinneren.
Han var selv svært allergisk som barn, og var innlagt
på sykehus for utredning i 3
måneder som liten. Til slutt
fant de ut av det, og han ble
bedre. Som voksen har han
blitt enda bedre, og er nå kvitt
alle plager, også eksemet.
Også barna har fått allergier,
og NAAFs arbeid er derfor
viktig for familien.
– Ja, NAAFs sak og arbeid
er viktig for oss. Vi leser
medlemsbladet hver gang det
kommer i posten.
Fordi det er så stor pengesum, ønsker mannen å være
anonym.
Blir du årets vinner? Svært
mange gjør som 56-åringen,
og velger å støtte det viktige
arbeidet NAAF gjør ved å
kjøpe lodd i lotteriet. Kanskje
ligger det en ny storpremie

ASTMA ALLERGI 2 2018 n WWW.NAAF.NO

også i årets medlemsutsendelse? (Ønsker du å reservere
deg mot medlemsloddene
kan du kontakte medlem@
naaf.no.)
Mannen, som har tre barn,
har bestemt hva han skal
bruke pengene på.
– Det er litt kjedelig, men
vi kommer til å betale ned på
lånet vårt. Vi har diskutert det
hjemme, og funnet ut at det
er veldig lurt. Vi har både hus,
bil og hytte, så disse 200.000
kommer absolutt godt med,
sier han.
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, forteller han.
– 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

Pengepremie. I NAAF-lotteriet vanker det pengepremier
til heldige vinnere. Foto: Colourbox

NYHET!
Unik Sensitiv Color flytende tøyvask

•

Dokumentert effektiv fra 20⁰C

•

Helt uten parfyme

Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.
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NAAF-NYTT

Jobber med ny
organisering av NAAF
For at Astma- og Allergiforbundet fortsatt skal være en slagkraftig organisasjon
som «gjør Norge friskere», må vi tilpasse oss endringer i samfunnet. En prosjektgruppe bestående av fem personer er nå i full gang med å jobbe frem forslag til
ny organisering av NAAF.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: NAAF

Prosjektet «Ny organisering
av NAAF» har vært diskutert i
lang tid i Norges Astma- og Allergiforbund. Det hele startet
med et forslag til Landsmøtet
2013 fra NAAF Region Vest
og NAAF Region Nord. Og på
landsmøtet i 2016 ble det vedtatt å fortsette arbeidet frem
mot neste landsmøte i 2019.
Prosjektgruppen i gang. Prosjektgruppen for landsmøteperioden 2016 til 2019 består
av fire NAAF-tillitsvalgte, samt
organisasjons- og administrasjonssjef Mari Øvergaard
i NAAF.

– Som bakteppe for denne
diskusjonen, ligger premisset
at NAAF som organisasjon
må være i stand til å møte de
behov som samfunnet har,
både på individnivå, systemnivå og forvaltningsnivå, og
de krav som stilles til oss som
organisasjon. Vi er inne i en
tid med store samfunnsmessige endringer, hvor vi blant
annet ser både kommune- og
fylkessammenslåinger. Dette
er endringer som vil påvirke
også vår organisasjon, sier
Laila Stensletten, leder av
prosjektgruppen.
Hun viser til at frivillig

FAKTA PROSJEKTGRUPPEN
Følgende er med i prosjektgruppen for ny
organisering av NAAF:
l Laila Stensletten (leder) – lokallagsleder NAAF
Stord lokallag, medlem i NAAFs valgkomite
l Elisabet Bjørheim Salte – 2. nestleder forbundsstyret
l Thomas Bræck – styremedlem forbundsstyret
l Hilde Hansen – nestleder NAAF Region Nord,
nestleder og sekretær NAAF Sør-Troms storlag,
vara NAAFs valgkomite
l Mari Øvergaard, organisasjons- og administrasjonssjef NAAF
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sektor har endret karakter
de siste 30 årene. Der de
tradisjonelle folkebevegelsene
med hierarkiske strukturer,
medlemsbaserte aktiviteter
og brede samfunnspolitiske
målsettinger tidligere var
dominerende, preges dagens
organisasjonslandskap av
desentraliserte organisasjonsformer med mer spesialiserte
formål, sterk aktivitetsorientering og svakere ideologisk
basis.

lingsplan og andre styringsdokumenter er representative
for NAAFs medlemsmasse.
Prosesser som gjør at alle
medlemmer i større grad
benytter seg av muligheten til
å mene noe om hva NAAF skal
gjøre og hvordan NAAF skal
styres, må styrkes. Viktigst
av alt: NAAF må fortsette å
være medlemsstyrt – medlemsdemokratiet er en av våre
grunnpilarer, understreker
Stensletten.

Flere behov. – NAAF må
klare å balansere medlemmenes ønsker og behov med
samfunnets behov for våre
tjenester og kompetanse for
øvrig. Først da vil vi virkelig
klare å være en slagkraftig
organisasjon. NAAF må jobbe
både for å gi et godt tilbud til
egne medlemmer, samt for å
påvirke myndigheter, politikere og samfunnet for øvrig,
sier Stensletten.
For å klare dette må NAAF
blant annet kommunisere
enda tydeligere med alle
medlemmene – hva ønsker de
av organisasjonen?
– Vi må sikre at organisasjonsmodell, vedtekter, hand-

Lokal tilstedeværelse. Tilstedeværelse lokalt er en annen
grunnpilar i NAAF. Selv om
organisasjonene og nivået på
nordmenns frivillige innsats
står sterkt, er frivilligheten
i stadig forandring. De siste
30 årene har folks frivillige
innsats forandret seg – både
i form av hvordan og hvorfor
folk utfører frivillig arbeid, og
i måten innsatsen organiseres
på.
– Frivillige er i dag mer
motivert til frivillig innsats
basert på individuelle og
personlige ønsker og behov
enn før. Dette betyr også at
muligheten til å engasjere seg
i en enkeltsak der man bor må

NAAF-NYTT

Prosjektgruppe. Fra venstre: Mari Øvergaard, organisasjons- og administrasjonssjef NAAF, Thomas Bræck, styremedlem forbundsstyret NAAF
og Elisabet Bjørheim Salte, 2. nestleder forbundsstyret NAAF.

styrkes. Spørsmålet er hvordan kan vi i NAAF kan tilpasse
oss en slik endring, sier Laila
Stensletten.
Prosjektgruppen er også
opptatt av at NAAF skal være
troverdige og holde en høy
etisk standard.
– NAAF forvalter store
verdier, verdier som tilhører
NAAFs medlemmer. Vi er
forpliktet til å drive organisasjonen på en effektiv måte
som er økonomisk og etisk
forsvarlig.
Må bli mer samlet. Prosjekt-

gruppen fremholder at NAAF
i større grad enn før må jobbe
sammen som én organisasjon
– ett NAAF! Alle i NAAF jobber
for samme mål: At færre skal
utvikle astma, allergi, eksem,
kols og andre overfølsomhetssykdommer og at de som har
sykdommene lever best mulig
med dem.
– De fleste bedrifter og
organisasjoner står i dag foran
utfordringer som krever omstilling. Også NAAF må tørre
å tenke nytt og fremtidsrettet
for at vi skal fortsette å være
en organisasjon med den stør-

relse, gjennomslagskraft og
samfunnsmessig betydning vi
ønsker og bør kunne forvente,
sier Stensletten.
Prosjektgruppen har sendt
et diskusjonsnotat til hele
organisasjonen i januar 2018
der alle lokallag, storlag og
regioner i NAAF er bedt om å
diskutere, drøfte og komme
med innspill på de ulike punktene i notatet.
– Disse innspillene er av
avgjørende betydning for prosjektgruppens arbeid videre,
og også enkeltmedlemmer
kan komme med innspill. Med

åpenhet og stor takhøyde vil
vi kunne få en god diskusjon
rundt ny organisering NAAF,
til nettopp NAAFs beste.
Har du ikke sett diskusjonsnotatet og ønsker å lese det,
kan du kontakte organisasjons- og administrasjonssjef
Mari Øvergaard på telefon
23 35 35 35. Innspill til diskusjonsnotatet kan sendes til
mari.overgaard@naaf.no. n
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Samarbeider
om inneklima
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har inngått
samarbeidsavtale med ventilasjonsfirmaet Flexit.
Fra Flexit. Markedssjef Jon Dehli

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Godt inneklima er viktig
for helsa, og er også ett av
satsingsområdene til Norges
Astma- og Allergiforbund. Og
nettopp det med inneklima
og ventilasjon i boligen er noe
medlemmer ofte spør om,
både via rådgivningstjenesten
og i andre kanaler.
Fra årsskiftet har NAAF
inngått en samarbeidsavtale
med firmaet Flexit, som er en
norsk produsent av ulike ven-

tilasjonsløsninger og sentralstøvsugere.
Utveksle erfaringer. Samarbeidet går ut på at NAAF og
Flexit skal utveksle erfaringer
og kunnskap, slik at medlemmene får tilgang til best mulig
informasjon.
– NAAF sin praktiske kompetanse og erfaring rundt forebyggende tiltak mot helseplager er interessant for oss å ta

Viktig arbeid. For at en bolig
skal være sunn for deg som bor
der, må det være ventilasjon.
NAAF og Flexit samarbeider
om å gi deg råd om dette.
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med som en del av grunnlaget
i vår produktutvikling. Vi har
begge et felles ønske om at alle
skal få et bedre inneklima. Som
en del av avtalen vil NAAF gi
rådgivning og kursing for å heve
kompetansen til våre ansatte
ytterligere, sier Jon Dehli,
markedssjef i Flexit AS.
Det er velkjent at dårlig
eller mangelfull ventilasjon
kan gi helseplager som trøtthet,
hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner
og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker
ventilasjon/luftskifte konsentrasjon, yteevne og produktivitet.
Spesielt sårbare er personer
med astma- og allergisykdommer, men også personer som
ikke har disse plagene vil kunne
få helseplager ved for mangelfull ventilasjon og feil drift.

Fra NAAF. Fagsjef inneklima Kai
Gustavsen

gjelder ventilasjon og inneklima, sier Dehli.
Flexit er som nevnt produsent av ventilasjonsløsninger,
og kan henvise til anbefalte
firmaer dersom du har behov
for å få besøk av en fagperson til å se på eller utbedre
Rådgivningstjeneste. – NAAF ventilasjonen i boligen din. For
driver rådgivningstjeneste
eksempel er det mange eldre
via telefon og epost hver uke. boliger som har mangelfull
Sammen vil Flexit og NAAF ar- ventilasjon, eller kanskje ikke
beide for at boligeiere får bru- ventilasjon i det hele tatt.
kervennlige ventilasjonssystem
– I nye boliger er det som
som bidrar til godt inneklima,
kjent ganske omfattende krav
uttaler Kai Gustavsen, fagsjef
til ventilasjonsløsninger med
inneklima i NAAF.
blant annet varmegjenvinning.
Jon Dehli i Flexit sier de alle- Men det vi ser er at mange har
rede har fått konkrete saker inn spørsmål også rundt dette, om
via NAAF, og de synes samarhvordan de for eksempel brubeidet har vært meget godt så ker anlegget, sier Dehli, som
langt.
ser frem til å samarbeide med
– Vi kan også lære mye fra
NAAF i tiden fremover. n
medlemmene om hvilke utfordringer folk flest har når det

›› Helsevennlige
E››KSHudvennlig
EMHAhanske
NSKlaget
ERav.
BAMBUS-VISKOSE

Mange sliter med eksem, tilhørende
kløe og ubehag på hendene sine.
De myke hanskene fra Granberg vil hindr
e en i å klø direk te på eksem/sår, og
bidra til at krem i området som behandle
s blir værende lengre.

Mange sliter med eksem, tilhørende kløe og ubehag på hendene sine.

De et
myke
hanskene
vil hindre en i å klø direkte på eksem/sår, og
Vi har jobb
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ielt medfraåGranberg
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at krem i området som behandles som
blir værende
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tilbyrtilderfo
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somkene
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aktiviteteVir, eller
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barn, og tilbyr derfor hanskene i fem barnestørrelser. Dette for at barnet skal
oppleve så få ulemper som mulig ved å bruke hanskene ved lek og andre
Hanskene er laget av helse- og miljø
aktiviteter, eller i løpet av natten. vennlig, biologisk nedbrytbar bambus.

De kan vaskes på 60 °C og vil beholde

sine gode egenskaper vask etter vask

.

Hanskene er laget av helse- og miljøvennlig, biologisk nedbrytbar bambus.
Art. 110.0155 (barn)
De kan vaskes på 60 °C og vil beholde sine gode egenskaper vask etter vask.
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Art. 110.0155 (barn)
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Our woven vinyl flooring is recommended by
The Norwegian Asthma and Allergy Association
More info on bolon.com
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Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og
eksklusivt tilbud for 2018! Nå er det superbillig å reise til Valle Marina! Bare se her:

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!
Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 3080!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1750!
Gjelder opphold i perioden 1.5 – 23.9 2018

L
L
I
T
S
E
B
NÅ!

PS:

Ikke gå glipp av denne unike muligheten,
ring eller send e-post nå!
+34 928 150222 / info@vallemarina.eu

GJELDER KUN FOR MEDLEMMER I NAAF

-

Vi snakke
r
norsk!

S E P R I S L I S T E PÅ VA L L E M A R I N A .N O

POLLENMASKER
SLITER DU MED POLLENALLERGI? DA KAN VÅRE
POLLENMASKER VÆRE REDNINGEN FOR DEG!
Masken beskytter deg mot pollen og andre partikler i luften, for eksempel når du
sykler til jobb, klipper gresset, går tur eller bare nyter livet utendørs. Pollenmasken
kan brukes med to ulike typer filter: Partikkelfilter og kjemikalie-/partikkelfilter
PARTIKKELFILTER
Filtrerer bort pollen og annet partikkelstøv ned til 0,3 micron.
Det følger med ett partikkelfilter med masken.
KJEMIKALIE- /PARTIKKELFILTER
Filtrerer i tillegg bort forurensning i gassform. Må bestilles separat.
Masken finnes i hvit og blå i følgende størrelser: S-M-L-XL

Pollenmaske med partikkelfilter
Medlemspris

400

Ordinær pris

550

Ordinær pris

250

Partikkelfilter (2 pk.)
Medlemspris

200

Kjemikalie-/partikkelfilter (2 pk.)
Medlemspris
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250

Ordinær pris

300

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no
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Interesserte elever. 6. klasse ved Stakkevollan skole i Tromsø har fått prøve seg som inneklimaforskere sammen med lærer Mona Anita Antonsen.

Luftagenter i Region Nord
Elevene ved 6. trinn på Stakkevollan
skole i Tromsø har deltatt i prosjektet
Luftagentene og lært mye nytt om
inneklimaet i klasserommet.
R E G I O N

NORD

NAAFs kampanje Luftagentene retter seg mot elever i
5. til 7. klasse, og målet er at
elevene skal få økt kunnskap
om inneklima og hvordan
dette påvirker læringsevnen.
6. klassingene ved Stakkevollen skole fikk prøve å måle
CO2, luftfuktighet og temperatur i klasserommet. Det ble
satt opp en måler som ble koblet til et nettsted tilhørende
prosjektet. Her kunne klassen
følge med på hvordan luftkvaliteten var i klasserommet.
Hvis målingen viste at det
var dårlig inneklima fikk klassen tips og råd til hvordan de
kunne forbedre dette. Når

disse forbedringene var gjort
så elevene at resultatet fra
målingen ble bedre. Klassene
har gjennomført undervisningsopplegg med forskning
og ukesoppdrag. De vil fortsette med prosjektet
ut skoleåret.
Luftbibliotek. Det neste ukesoppdraget er «luftbiblioteket» Nettside. På en egen nettside for Luftforsvaret-prosjektet kunne
og elevene er godt i gang med elevene følge med på utviklingen i inneklimaet.
å planlegge hva de skal ha i
glassene.
Ved å kjøre opplegget har
l Hvis vi puster på måleren
l Ukesoppdragene har vært
klassen også nådd mål i læregir den feil info.
artige og lærerike.
planen for naturfag.
l Vi må lufte i friminuttene
l Vi er blitt flinkere til å 		
med alle vinduer åpne og
henge klær ute.
Her er noen av tilbakemeldinbruke innesko.
gene fra elevene:
l Vått gymtøy må henges opp Luftagentene har fått støtte
l Vi har lært at flere meni garderoben.
fra LNU Aktivitetsstøtta –
nesker i klasserommet gir
l Klær inne og høy temperaHerreløs arv til gjennomføring
dårligere luft.
tur øker CO2-nivået.
i Troms og Finnmark. n
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Vinn!

Slik svarer du:

Pakke med
produkter
anbefalt av
NAAF!

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: 10. juni 2018
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Løsningen på kryssordet i AA1 2018 finner du på side 58.
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IRRITERE

RØYKSTUE

Faktabasert.
Pålitelig.
Ansvarlig.
Du mottar mange hundre budskap hver dag. Det er viktigere enn noen gang
å kunne stole på at det du leser og ser i mediene er faktabasert og pålitelig.
Redaktørens rolle er å være uavhengig, og å sikre en balansert dekning av
ditt fagfelt. Den jobben gjør vi på vegne av deg.

Tenk Kommunikasjon | tenkkom.no

Leser du et av Fagpressens blader eller nettsteder – slik du gjør akkurat nå –
kan du være trygg på at innholdet som er viktig for deg er vurdert og ivaretatt
av en grundig redaksjon.

Faktabasert - Pålitelig - Ansvarlig
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NAAFS REGIONER

Kontakt ditt regionkontor
REGION AGDER

REGION NORDLAND

Telefon: 94 87 21 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824
Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag
kl. 9-15
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: region.agder@naaf.no
Nettside: naaf.no/agder

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: naaf.no/nordland

REGION HEDMARK

REGION OPPLAND

facebook.com/naafagder

facebook.com/naafhedmark

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: naaf.no/hedmark

REGION MIDT
facebook.com/naafmidt

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: naaf.no/midt

TRØNDELAG
Telefon: 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: naaf.no/midt

REGION NORD
facebook.com/naafnord

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: naaf.no/nord

facebook.com/naafnordland

facebook.com/naafoppland

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: naaf.no/oppland

REGION OSLO
OG AKERSHUS

facebook.com/naafosloogakershus
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: naaf.no/osloogakershus

REGION VEST
facebook.com/naafvest

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

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

BUSKERUD
Telefon: 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: naaf.no/ostafjells

ASTMAALLERGI
ALLERGI2 22018
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TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00
Adresse: Blekebakkveien. 1,
3725 Skien
Kontortid: Torsdager
Epost: region.ostafjells@naaf.no.
Nettside: naaf.no/ostafjells

VESTFOLD
Telefon: 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a,
3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: ellen.sorby@naaf.no.
Nettside: naaf.no/ostafjells

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

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: naaf.no/ostfold

VALLE MARINA

facebook.com/vallemarinadnh
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: 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: naaf.no

Ønsker du info fra din region?
Send en mail til kontoret du
tilhører, så legger de deg inn i
mailinglisten.
Oversikt over forbundsstyret og
ansatte finner her: naaf.no/omnaaf

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA1
Her finner du de
riktige ordene fra
kryssordet i forrige
AstmaAllergi.
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Vinner av kryssord AA5 2017:
Reidun Ellinor Sandberg, Storvik
Gratulerer, premien kommer i posten!

Anbefalt av

NATURKREPP
-

Foto: Erik Almås

Vevd krepp fra Høie føles sval om sommeren og lun om vinteren.
Hvit naturkrepp er anbefalt av NAAF.

Høie har satt sitt preg på det Skandinaviske
soverommet siden 1850, og skapt rom for å drømme.
Drøm videre på hoie.no
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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!

