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FARVEL TIL TØRR HUD

Mange gode nyheter for 
alle med ekstra tørr hud

Her i Norden er klimaet tøft og huden vår er sart. 
Hele 70% av alle nordmenn anser sin hud som 
tørr. I tillegg er det mange som har atopisk eksem 
og psoriasis. For alle disse vil daglig bruk av fuktig-
hetskrem kunne forebygge og begrense plagene. 
Decubal, som nå kommer med flere nye produkter
og ny design, er utviklet i samarbeid med nordiske 

hudleger og anbefales også som daglig fuktighets-
krem i forbindelse med steroid behandling. Serien er 
en av de mest gjennomtestede på markedet. 
Produktene er uten parfyme, med rene og effektive 
ingredienser. Decubal selges kun på apotek. Les mer 
på www. decubal.no  
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Stiftelsen for Helse og Rehabilitering (HR) støtter prosjekter innen forsk-
ning,
rehabilitering og forebygging. Prosjektene som innsøkes via Norges
Astma- og Allergiforbund skal 
fremme vårt formål: å spre kunnskap, fremme forskning, forbedre
behandlingsmuligheter og bekjempe miljøfaktorer som vil gi personer
med astma, allergi, eksem og annen overfølsomhet et bedre liv. 

NAAF bistår søkerne
Søknadene må være godt gjennomarbeidet og mulige å gjennomføre
innenfor angitt tidsplan og budsjett. NAAFs sekretariat vil gjerne bistå
søkerne i søknadsprosessen, og har for 2006 lagt opp til følgende pro-
sedyre: 

1. Søkere kan sende inn en prosjektskisse til NAAF innen 21. april
2006. Denne vil bli behandlet administrativt, og søkeren får tilbake-
melding om hvorvidt administrasjonen anbefaler at søker går videre i
arbeidet med søknaden eller ikke. Relevans, nyskaping, søkermiljøets
evne til å gjennomføre prosjektet og evt samarbeid med andre organ-
isasjoner vil bli vurdert. Alle som har levert prosjektskisse får tilbake-
melding fra sekretariatet innen 28. april. Egen mal for prosjektskisse
under www.naaf.no.

2. Fullstendige HR-søknader skal sendes NAAF innen 15. mai (post-
stempel). Søknadsskjema kan lastes ned fra nettet ( www.helseogre-
hab.no) fra 1. april eller fås ved henvendelse til NAAF etter samme
dato. 

3. Søknadene vil bli vurdert av en komité som gir innstilling til general-
sekretær om hvilke som bør sendes videre til HR. 

For spørsmål vennligst ta kontakt med prosjektkoordinator Ingrid
Middelthon, som er komiteens saksbehandler og sekretær (
ingrid@naaf.no) eller tlf. 23 35 35 18. 
Prosjektskisser/søknader sendes til Norges Astma- og Allergiforbund,
Postboks 2603 St. Hanshaugen 0131 OSLO 
innen oppsatte frister. 
NAAF sender søknadene videre til HR innen søknadsfristen 
15. juni. Svaret fra HR foreligger i slutten av november, og NAAF til-
skriver søkerne. Avslag begrunnes ikke. 
Lykke til med årets søknad !

Søknader til Helse og Rehabilitering
(HR) gjennom NAAF – 2006

Beskytter
solømfintlig hud
Sebamed lanserer i disse dager
en ny serie med produkter til
beskyttelse av huden mot skade-
lige solstråler. Solserien har flere
egenskaper som gjør den svært
moderne på markedet.
Produktene absorberer hele 98
prosen av UV-A-strålene slik at de
ikke når fram til huden. De er
vann- og svettefaste i opptil seks
timer. De inneholder ikke par-
fyme, fargestoffer eller konsever-
ingsstoffene parabener, heter det
i en pressemelding.

Sebamed solserie er samtidig
en velegnet hudkrem som hindr-
er at huden tørrer ut, og den har
en effekt som virker gunstig på
hudens aldringsprosess.

Serien er velegnet for personer
som har solømfintlig hud og ell-
ers setter spesielle krav til hud-
kremer. Solserien består av tre
kremer med beskyttelsesfaktorer
på henholdsvis 20, 30 og 50+.
Kremene brukes ofte som
beskyttelse av ansikt og hode
eller andre utsatte partier. �

Mest effektivt å 
fjerne katten!
Aftenposten har brakt en artikkel
om katteallergener og HEPA-filtre
i støvsugere som en fagperson på
Ullevål sykehus har reagert på.
Konklusjonen i en undersøkelse
var at eksponeringen for katteall-
ergen blir større ved bruk av støv-
sugere med slike filtre. Men und-
ersøkelsen viser ikke at allergen-
ene smetter ut av posen, slik man
kan tolke artikkelen. Forklaringen
er nok heller at de virvles opp i
store mengder under støvsuging-
en.

Undersøkelsen ble gjort i 2003.
Den testet en ti år gammel støv-
suger med originalfilter og fem
nye støvsugere. Fire av de nye
hadde HEPA-filter, den femte var
en såkalt vannstøvsuger.
Allergen/støv ble samlet på filtre i
nesen som indikator på hva som
ble inhalert av personen.
Støvsugerne ble først testet i et
testrom der utslipp av katteall-
ergen som var tilført inne i støv-
sugeren ble målt.

Det var ikke utslipp fra de nye
støvsugerne, men betydelig
utslipp fra den gamle. Dette viser
at filtreringen i seg selv er effektiv
under eksperimentelle forhold.

Det ble så testet i rom der det
hadde oppholdt seg katt, men
katten var ikke tilstede under
testene. Utgangsnivået av
støv/allergener var høyere – test-
ene viste økt innånding av katte-
allergen målt på nesefilteret både
fra de nye støvsugerne og den
gamle.

I diskusjonen om ulikheter mell-
om gamle og nye apparater vises
det til oppvirvling av støv som
følge av utblåsning av luft ut i
rommet og påfølgende frigjøring
av støv fra vegger og andre over-
flater.

Konklusjonen blir at det ikke er
tilstrekkelig å dokumentere at
filtreringen i støvsugeren er effek-
tiv fordi det er andre forhold som
medfører spredning av allergener
som vil være avgjørende for eks-
poneringen. Den eneste effektive
måten å få redusert allergeneks-

poneringen på, er dessverre å
fjerne katten. Likevel kan det da
ta måneder før allergenene er
borte selv ved optimal rengjør-
ing, blir det påpekt. � 1. mai 2006 innførte Statens lege-

middelverk (SLV) nye regler for
forskriving av antihistaminer på
blå resept. Norges Astma- og
Allergiforbund har vært i dialog
med SLV og kommet med innspill
i prosessen. Vi synes at det ende-
lige forslaget ivaretar våre med-
lemmers interesser i og med at
de som tidligere har prøvd de
foretrukne legemidlene uten
effekt eller hatt bivirkninger, kan
fortsette med det de brukte før.

De rimeligste antihistaminlege-
midlene cetirizin (Acura, Cetirizin
fra flere produsenter og Zyrtec)
og loratadin (flere produsenter),
er innført som foretrukne lege-

Nye regler for 
antihistaminer

Saltpipen igjen er tilgjenglig i
Norge. Den er tidligere blitt brukt
av tusenvis av nordmenn med
meget gode resultater, men var
ikke tilgjengelig i fjor.

I de siste årene har man opp-
levd en økning for allergi, astma
og andre sykdommer forbundet
med luftveiene. Dette kommer av
at luftorganene stadig blir mer
utsatt for skadelige og irriterende
stoffer i luften. De helsefarlige
konsekvensene av luftforurens-
ning innebærer at luftveiene bør
renses og pleies.

I saltpipen er det keramiske
filtre. I disse filtrene er det satt inn
en blanding av saltkrystaller som
bare finnes i de mest kjente

europeiske saltgrottene.
Statistikk basert på legerapport-

er bekrefter at saltkrystallene i
disse grottene kan forbedre til-
standen til pasienter som lider av
åndedrettssykdommer med opp
til 90 prosent.

Puster man gjennom de keram-
iske filtrene, fører den fuktige luft-
en med seg alle de velgjørende
mikroskopiske stoffene som salt-
krystallene har bevart. Slik får hele
åndedrettssystemet mest mulig
ut av saltkrystallterapiens positive
virkninger.

Ved å bruke saltpipen noen
minutter hver dag, kan man
oppnå god virkning mot lette all-
ergiplager, lett høysnue, forkjøl-
elsessymptomer og lette astmat-
iske plager. Saltpipen varer i ca
fem år før den må byttes ut. �

Saltpipen
er tilbake
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midler ved behandling av allergi
og elveblest (allergisk utslett).

- Etter dette skal legene skrive
ut cetirizin og loratadin på blå
resept, og bare pasienter som ikke
kan bruke disse kan få andre anti-
histaminer refundert, sier
Elisabeth Bryn, avdelingsdirektør
ved Statens legemiddelverk.

Bakgrunnen for regelendringen
er den store prisforskjellen på de
ulike preparatene. Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenest-
en har vurdert tilgjengelige viten-
skapelige data og konkludert
med er at det ikke finnes noen
forskjeller som har betydning for
pasientene når det gjelder virk-
ninger eller bivirkninger. Det er
med andre ord ikke mulig å si at
et preparat er bedre enn et annet.
Dette betyr at de dyreste lege-
midlene ikke er verd den høye
prisen.

- En gjennomføring av dette for-
slaget vil frigjøre ca. 40 millioner
kroner som kan fordeles på andre
oppgaver i helsevesenet, sier
Elisabeth Bryn.

Virkestoffene cetirizin og
loratadin skal være førstevalg. Når
du får allergimedisin for første
gang, vil legen din skrive ut et
legemiddel som inneholder ett av
disse virkestoffene. Hvis du synes
at legemidlet du får ikke virke
godt nok, eller du får plagsomme
bivirkninger, kan legen i samråd
med deg bytte til et preparat som
inneholder det andre virkestoffet.
Hvis heller ikke dette virker bra
nok, kan legen din skrive ut et av
de øvrige antihistaminpreparat-
ene. Før du kan bytte legemiddel,
må du ha brukt hvert preparat i
minst 14 dager. Dersom du bruker
andre preparater i dag, må du
bytte til et preparat som inne-
holder cetirizin eller loratadin for
fortsatt å få medisinen på blå
resept. Byttet vil skje neste gang
legen din skriver ut en ny resept
til deg. Resepter som legen din
allerede har skrevet ut, kan du
benytte så lenge de er gyldige.
Har du tidligere forsøkt både pre-
parater med cetirizin og loratadin
og opplevd manglende virkning
eller bivirkninger, har legen din
fortsatt mulighet til å skrive ut det

Som en av de første kommun-
ene i Norge har Re kommune i
Vestfolds hovedutvalg for helse,
oppvekst og velferd vedtatt
følgende:

Alle idrettsanlegg som mottar
kommunal driftsstøtte skal ha
godt synlige skilter, med bud-
skapet “Røykfri arena”.

Skiltene leveres kostnadsfritt
til lagene.

Skiltene henges opp innen 15.
juni 2006.

Rådmannen understreker at så
lenge kommunen gir tilskudd til
drift av idrettsanleggene i Re,
kan man også påvirke idretts-
lagene til å ta et standpunkt i
forhold til tobakksfri arena.
Gjennom prosjektet “God helse i
Re”, har man mulighet til å kjøpe
skilt til bruk på idrettsanlegg-
ene.

Idrett og tobakk hører ikke
sammen. Trenere og lagledere
er også viktige rollemodeller i
denne sammenhengen. Aktive
unge trenger tobakksfrie rolle-
modeller. Skiltene som skal sett-
es opp, skal bidra til å minne
røykerne om det ansvaret de
har.

Vi i NAAF Vestfold oppfordrer
alle landets kommuner til å
følge Re kommunes gode
eksempel. Vi vil ha det røykfritt
på sidelinja! �

Røykfrie arenaer
i Re kommune

Moducare beskytter 
immunforsvaret

The only research tested formulation

Et effektivt immun-
forsvar holder deg 
frisk og i god form.

Si farvel til lette
ALLERGIPLAGER
Si farvel til lette

ALLERGIPLAGER

www.validusnnp.no
Kundeservice tlf. 32231150

Selges i helsekostforretninger.

preparatet du bruker i dag.
Det er fortsatt slik at plagene

må vare i tre måneder eller mer
for at du kan få medisinene på blå
resept. Hvis du “bare” har bjørke-
pollenallergi og har allergisym-
ptomer i de ukene bjørka
blomstrer, har du ikke krav på å få
medisiner på blå resept.

Dersom du av en eller annen
grunn ikke kan benytte tabletter,
kan legen skrive ut legemidler i
flytende form, uavhengig av virke-
stoff. Dette kan for eksempel
gjelde barn eller pasienter med
svelgeproblemer.

Kontaktperson: Helle Stordrange
Grøttum, rådgiver i NAAF. �
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T
orhild Fahle er informa-
sjonskonsulent i Norges
Astma- og

Allergiforbund. Vi møter
henne ved

Barneallergiklinikken på
Smestad legesenter, der

hun er med sønnen
sin, åtte år gamle

Scott. I ett og et
halvt år har han
fått allergivaksine

mot bjørkepollen.
- Jeg var veldig dårlig før jeg

begynte å få sprøyter, sier Scott. -

Forts. side 13

Med dagens medisiner kan
de fleste allergikere oppleve
en god symptomlindring,
men medisinene påvirker
ikke årsaken til symptom-
ene. Slutter man eller
glemmer å ta dem, kommer
symptomene tilbake.
Allergivaksinasjon er den
eneste behandling som for-
søker å helbrede allergi.
Men gjør den det? Og hvis
ja, hvorfor?

- Jeg får lov velge hvilken arm jeg vil bli
stukket i, sier Scott.

� Tekst og foto - UNNI H. KITTELSEN
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Jeg hostet og hostet, og jeg kunne ikke
være med på noen ting. Ikke sparke fot-
ball, engang.

Scott går i tredje klasse på Hosle skole i
Bærum.

- Noen ganger måtte jeg være hjemme
fra skolen fordi jeg var dårlig. En gang var
jeg bra da jeg gikk til skolen, men så ble
jeg veldig syk og måtte hentes hjem
igjen.

Store plager
Scott var plaget av melkeallergi, eksem
og astma til han var fire år gammel. Han

hadde diett, omfattende hudpleie og
forebyggende astmamedisin. Så vokste
han det av seg. Men da han var fire og et
halvt år, kom pollenallergien og med det
kom også astmaplagene tilbake.

- Han hadde det forferdelig i pollense-
songen, forteller moren. - Vi brukte
nesedråper, øyedråper, tabletter som er
betennelsesdempende i forhold til pust-
en, inhalasjonsmedisiner i alle varianter,
forebyggende medisin, anfallsmedisin,
forstøverapparatmedisin... En gang var
Scott forferdelig dårlig. Han var oppe om
natten, hostet så han kastet opp og

hadde mye slim. Vi medisinerte og medis-
inerte, men ingenting hjalp. Jeg bestemte
meg for at dette ikke gikk lenger, og i en
fart tok jeg gutten med meg og reiste til
syden. Han trengte en pause. På Gran
Canaria gikk det fire dager med masse
medisin. Så ble han bra.

Som informasjonskonsulent i NAAF,
kjente Torhild Fahle godt til allergivaks-
inasjon, og hun ville at Scotts lege skulle
vurdere om han kunne ha nytte av det.
Scott behandles av barnelegene Laila
Aaserud og Bente Kvenshagen, som
begge har mange års erfaring innen
barneallergologi. Scott ble vurdert som
meget godt egnet til å prøve allergivaks-
ine, men først måtte man være sikker på
at hans astma var stabil og godt behandl-
et.

- Første gang jeg var her fikk jeg tre
sprøyter, sier Scott.

- Helt riktig, sier moren. - Når man
begynner, får man tre sprøyter med en
halv times mellomrom. Så fikk han en
sprøyte hver uke i syv uker.

- Nå får jeg bare én hver gang, og det er
bare annen hver måned, sier Scott. - Før
jeg får sprøyten må jeg blåse i et rør.

- Det er en test for at legen skal se at
pusten er ok før han får vaksinen, sier
moren.

- Jeg får lov til å velge hvilken arm jeg
vil ha den i, sier Scott. - Jeg synes at høyre
arm er best. Det gjør litt mindre vondt
der.

- Så må han vente i en halv time, og så
må han blåse en gang til, sier Torhild
Fahle. - Legen registrerer pustingen og
hevelsen han har fått på stikkstedet. >   >

Fakta om allergivaksinasjon
Allergivaksinering er forsøk på å dempe
atopisk allergi med hyppige injeksjoner
over lengre tid av aktuelle allergener i
stigende doser fra en meget lav startdose.
Det er vitenskapelig bevist at behandling-
en påvirker immunforsvaret, lindrer all-
ergiske symptomer og reduserer medisin-
behovet.

Hva kan man vaksineres mot?
Man kan få vaksinasjon mot allergi mot
løvtrær, gress, burot, husstøvmidd, pels-
dyr, bier og veps. Foreløpig kan man ikke
vaksineres mot matvareallergi. Vanligvis
vaksineres man mot ett eller to allergener,
men det er mulig å vaksinere mot tre-fire
allergener samtidig.

Hvem kan behandles med vaksine?
Hvis man har plagsomme allergisym-
ptomer til tross for at man tar medisiner,
eller er helt avhengig av symptomdemp-
ende medisiner over lange perioder, bør
vaksinasjon overveies. Nye erfaringer viser

at allergivaksinasjon kan forhindre eller
redusere risikoen for at høysnue utvikler
seg til astma. Vaksinasjon kan også hjelpe
hvis man har sterke bivirkninger av sym-
ptomdempende medisin.

Erfaring viser at veldig mange, særlig
barn og unge voksne, er veldig godt
hjulpet av vaksine, noen færre er mindre
godt hjulpet, og få er ikke hjulpet i det
hele tatt. I dag kan man bli testet før man
vurderer vaksine om man kan forvente
god effekt, mindre god effekt eller ingen
effekt av vaksinen.

Hvem bør ikke forsøke vaksinasjon?
Barn under fem år, personer med alvorlige
immunologiske sykdommer eller kreftsyk-
dom og pasienter med alvorlig astma, bør
ikke behandles med allergivaksinasjon.

Allergivaksinasjon bør bare tilbys av
leger med spesiell kompetanse innen all-
ergi og astma, og det stilles store krav til
selve gjennomføringen og sikkerheten
under vaksinering.

Moren til Scott, Torhild Fahle, er informasjonskonsulent i NAAF. Her står
hun mellom barne- og allergilegene Laila Aaserud (t.v.) og Bente
Kvenshagen.

- Deilig å kunne spise frukt og grønnsaker
igjen”, sier Beatrice Torp.
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Vaksineprogram
- Hvor lenge må man holde
på med vaksineringen?
- Det foregår vanligvis over tre
til fem år, hver sjette til ått-
ende uke. Noen må holde på
enda lengre. Da vi startet, sa
en dame på venterommet til
meg: Bare vent. Om et halvt år
er han så mye bedre. Det
trodde jeg ikke på. Scott var
veldig syk i pollensesongen,
og det kunne umulig gå så
fort. Så gikk det et halvt år, og
så kom pollensesongen.

Vi var forberedt på vår van-
lige tur til apoteket for å
handle inn medisiner - og så
trengte vi ingen! Vi brukte
bare allergitabletter for sikker-
hets skyld. Scott klødde ikke i
øynene, det rant ikke fra
nesen, Scott nøs ikke, hostet
ikke, var helt fin. Jeg fikk et
nytt barn. Og Scott fikk et nytt
liv.

- Nå kan jeg gjøre alt, fortell-
er Scott. - Jeg sparker fotball
og klatrer, og så behøver jeg
ikke å gå med caps eller sol-
briller lenger.

- Det beste og gledeligste er
at da vi var på kontroll for
noen uker siden, tok legen ny
prikktest. Mot bjørk, og det
var null i utslag! Vi er veldig
glade for at vi begynte med
dette, forteller en fornøyd
mamma.

- Er behandlingen dyr?
- Da vi startet behandlingen,
måtte vi betale egenandeler
for allergiekstraktene og kon-
sultasjonen hos legen fordi
Scott var over syv år. Fra 1.
januar 2006 ble reglene endr-
et slik at man får dekket
utgiftene til barnet er 12 år.
Frikort får man når man har
betalt 1600 kroner, så mer enn
det blir det aldri uansett. Jeg
synes flere skulle få dette til-
budet., sier Torhild Fahle.

Familiegevinster
- Nå er det riktignok ikke alle
som får så fin effekt av
behandlingen som Scott. Men
hvis man kan få redusert
medisinmengden og får en
bedre livskvalitet i pollense-
songen, vil det på sikt gi en
samfunnsøkonomisk gevinst.
Foreldrene behøver blant
annet ikke være hjemme fra
jobben for å ta seg av et sykt
barn. Vi koster heller ikke sam-
funnet så mye i medisiner. I
mine øyne bør derfor alle som
kan ha nytte av det få aller-
givaksinasjoner. Det avgjøres
ikke bare av om man er i den
rette målgruppen, som det
heter. Det kommer litt an på
hvor man bor - om det finnes
et tilbud om dette på stedet,
og man bør ha en noenlunde
fast tilværelse. Man bør for
eksempel ikke flytte under
vaksinasjonsperioden.

Venterommet er fullt av
barn og unge i alle aldre. Vi
spør Beatrice Torp (13), som er
her med sin mor, om hvilken
effekt hun har hatt av vaksina-
sjonen.

- Jeg fikk bjørkeallergi for
fire år siden, forteller hun. -
Først var jeg bare plaget i
pollensesongen med renn-
ende øyne og tett nese. Men
så ble det verre og verre. Jeg
begynte å få plager med en
del matvarer. Jeg tålte blant
annet ikke frukt og grønnsak-
er, og da ble jeg vurdert her.
Siden har jeg fått vaksine, og
jeg er mye bedre. Nå kan jeg
spise frukt og grønnsaker
igjen. Det er deilig, sier
Beatrice.

Scott er ferdig med dagens
behandling, men på vente-
rommet sitter et par barn og
gjør lekser. Det blir litt venting
innimellom, og det gjelder å
utnytte tiden! �

Nytt liv med allergivaksinasjon.
Fra. side 11

A - C r e m e
gir myk og smidig hud!

Kun den beste fuktighetskremen er god nok for deg og 
din familie. På grunn av forurensning, tørr luft,
tilsetninger i mat og lignende, blir huden ofte tørr og 

hud kan også forekomme, noe som medfører stort
ubehag. Dette kan man forsøke å forebygge med bruk 

A-Creme
  i dag!

liv grunnet sin gode effekt.

A-Creme er veldokumentert og den:
• er en god fuktighetskrem for hele

• er dokumentert som en meget god

• fetter ikke, men trekker
  seg raskt inn i huden
• er lindrende ved lette
  forbrenninger

• inneholder 100%  renset jordnøttolje
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250 000 nordmenn

har kryssallergi

� Tekst og foto - RAGNHILD M. EIDEM KRÜGER

D
e hyppigste kryssallergireaksjon-
ene kommer hos dem som er all-
ergiske mot pollen fra bjørk, gress

og burot. Men det finnes mange andre
muligheter. Er du allergisk mot lateks, kan
du få kryssallergi mot banan, avokado og
kiwi. Tåler du ikke husstøvmidd, kan du
risikere å bli allergisk mot skalldyr, sier
overlegen.

“Dobbeltlisten” hans er lang.
Er du allergisk mot bjørkepollen, så

renner øynene. Nesen blir tett, du føler
deg trett og irritabel. Oppstår det
kryssallergi, kan du begynne å klø og
kanskje hovne opp i munnen hvis du
spiser eple, nøtter eller gulrot.
Problemene kan oppstå uten at du vet
om din pollenallergi.

- Slike reaksjoner på mat kan komme på
sekunder og kan oppstå lenge før man
vet at man har pollenallergi, sier Erik
Florvaag.

- Det kan gå et par år før pollenallergien
slår ut, men det vanligste er at pollenall-
ergien viser seg først. Er man eksponert
for allergifremkallende mat og pollen
samtidig, får man ved kryssallergi en
kraftigere reaksjon enn hvis man bare er
allergisk mot en av delene.

Forebygging umulig
Arvelige forhold har en betydning for om
man utvikler allergi, men denne kunn-
skapen er ikke til nytte for den enkelte
pasient. Forebygging er umulig, for
immunapparatet i kroppen “velger” selv
hvilket protein det reagerer mot. Velger
det et protein som bare finnes i for
eksempel bjørkepollen, oppstår ikke

kryssallergi. Velger det et protein som i
tillegg finnes i frukt og grønnsaker, dukk-
er symptomer på kryssallergi opp før
eller siden.

- Da må hver enkelt bestemme seg for
om reaksjonene er så ubehagelige at de
allergiskapende fruktene eller grønnsak-
ene må ut av menyen. En og annen kan
få svært kraftige reaksjoner, sier Erik
Florvaag.

Ved alvorlige tilfeller av pollenallergi,
der det er kraftige slimhinnesymptomer
og sterkt nedsatt allmenntilstand, kanskje
med astma eller kryssallergi i tillegg, er
vaksine i mange tilfeller den mest effek-
tive behandlingen. Vaksinen tas hver
annen måned i tre år og gis av spesialist.

- Vaksinen er effektiv mot slimhinne-
symptomene, mens bare omkring halv-
parten får effekt på kryssallergi, sier over-
legen.

Spis det du tåler!
Kryssallergi oppstår ikke bare i pollense-
songen. Reaksjonene på mat har man
vanligvis hele året når de først har opp-
stått. En enkel måte å redusere problem-
ene på, er å varmebehandle frukt og
grønnsaker før de spises. Det gjør at
mange sorter vil tåles, men ikke alle. Man
må prøve seg forsiktig frem.

Listen over mulige kryssallergier er lang
og individuell. Erik Florvaags klare bud-
skap er at man skal spise alt man tåler
helt til man eventuelt får en reaksjon.

- Det er feil å presentere pollenallergik-
eren for en liste med næringsmidler som
uten videre må unngås - kroppen sier
selv fra hvis kryssallergi oppstår. Ett unn-
tak gjør Florvaag likevel:

- Har man bjørkepollenallergi, skal man
være forsiktig med nøtter fordi reaksjon-
en på denne kombinasjonen kan bli
kraftig. �

Hvis du er blitt allergisk mot
pollen, har du 50 prosent
risiko for å reagere allergisk
også mot enkelte matvarer.
Omkring 250 000 personer i
Norge har kryssallergi. -
Årsaken til denne “doble”
allergien er at det samme
proteinet som finnes i poll-
en og som immunforsvaret
reagerer mot, også er til
stede i forskjellige frukt- og
grønnsaksorter, sier over-
lege i klinisk allergologi ved
Haukeland universitetssyke-
hus, Erik Florvaag.

Overlege Erik Florvaag på Haukeland har en
lang “dobbeltliste”.



Vår jobb er å ta helsen din på alvor

Apotek 1 er landets største og ledende apotekkjede. Uansett hvilket av våre apotek du besøker
vil du treffe høyt kvalifisert helsepersonell som legger like stor vekt på å gi deg gode råd som å
tilby trygge og riktige produkter. Hvis du er usikker på bruken av dine legemidler eller har andre
spørsmål setter vi  mer enn gjerne av tid for en privat samtale. Spør oss neste gang du er innom
eller ring for å avtale tid på forhånd. Vår kunnskap - din trygghet
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Det viktigste vi har 
står ikke i hyllene våre



JYTTEMEL
Naturlig fri for gluten. Lagd på ris, mais og bokhvete.
Kan brukes av de med hveteallergi.

TOFULINE MELKEFRI IS
Et godt og sunnere alternativ til fløteis. Smaker som
fløteis.

DETTE MERKET HAR VI SATT PÅ HYLLEKANTEN TIL DE
FLESTE ALLERGIVARENE
Mesteparten finner du i helsekosten. Ferskevarer i
ferskvaredisker, soyaprodukter i melkedisken og frysevarer
i frysedisken. 

Matvarehuset ULTRA finner du følgende steder: Asker, tlf: 66 76 69 00 - Alna Senter, Alnabru, tlf: 24 08 41 50 - Bryn Senter, tlf: 22 75 79 00 - CC Vest, tlf: 22 06 27 00 - Sandvika Storsenter, tlf: 67 52 15 00 - 

Mer enn du trodde
var mulig

Med over 250 varer på menyen har Matvarehuset ULTRA Norges største 

utvalg innen allergimat til markedets beste priser. 

Sortimentet inneholder alt fra glutenfrie brød, pølsebrød, frokostblandinger og middagsretter 

til eggfri majones og laktosefri is, soyayoghurt og soyadrikker! 

Trenger du råd og veiledning, spør 

allergiansvarlig i din butikk.

CHOCOLATE COOKIES
Glutenfrie, assorterte småkaker med sjokolade. Smaker
godt til kaffen.

MANDELKAKE MED DAIM
Kaken er glutenfri, uten kunstige fargestoffer og
konserveringsmiddel. Laget på en god gammel oppskrift
med kun naturlige råvarer. Overtrukket med smørkrem og
sjokolade med Daim.

RETT I KOPPEN MEKSIKANSK
En smakfull, glutenfri lunsjrett ferdig på 2 minutter. 
Litt sulten, rett i koppen og rett i kroppen.

PIZZABUNN
En ferdigbakt pizzabunn som du dekker med ditt favoritt-
fyll og steker i ovnen. Frias pizzabunn har høyt innhold av
nyttige kostfibrer. 450 g. 2 stykker i pakken.

RICE DREAM RISDRIKKER
Et alternativ til melk. Nydelig fløyelsmyk konsistens. 
Prøv vaniljesmaken på frokostblandingen eller originalen
til baking.



FRIA VITA GLUTENFRITT GROV BRØD
Glutenfritt formbrød med linfrø, lett preg av spisskum, 
og høyt innhold av nyttige kostfibrer. 500 g. Dypfryst, skivet 
i ca. 16 skiver.

FRIA BRØD GLUTENFRIE KANELBOLLER
Smakfulle, glutenfrie, tradisjonelt bakte, store, saftige
kanelboller med herlig kanelblanding og høyt innhold av
nyttige kostfibrer. Dypfryst. 3 stykker i pakken.

NEUTRAL SHOWERGEL OG FLYTENDE KREMSÅPE
Milde produkter for den daglige pleie. Uten unødvendige
tilsetningsstoffer og parfyme. Anbefalt av Norges Astma-
og Allergiforbund. 

KIDS SHAMPOO
Ekstra milde produkter utviklet spesielt for barn. Uten
parfyme, farge og unødvendige tilsetningsstoffer. Anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund. 

NEUTRAL SKYLLEMIDDEL
Mykgjør tøyet og fjerner statisk elektrisitet. Uten
fargestoffer og  parfyme. Anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. 

NETURAL VASKEPULVER HVITVASK OG COLOR
Uten optisk hvitt, fargestoffer og parfyme. Anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund. 

Stovner Senter, tlf: 22 79 06 60 - Sarpsborg, Storbyen, tlf: 69 13 02 00 - Skien, Handelsenteret Herkules, tlf: 35 58 41 00 - Stavanger, Stadionparken, tlf: 52 87 05 00 - Trondheim, Solsiden Kjøpesenter, tlf: 73 83 14 50   

Når vareutvalget teller
www.ultra.no

GLUTANO CORN FLAKES
Inneholder kun mais. Økologisk og helt uten tilsetninger.

DS LASAGNE
En glutenfri smakfull lasagne med rikelig kjøttfyll, dekket
av bechamelsaus og cheddarost. Dypfryst.

DS PIZZA MARGHERITA 
En glutenfri klassisk italiensk pizza med tynn sprø bunn,
saftige tomater, italienske urter og godt med
mozzarellaost. Dypfryst.

GLUTENFRIE VAFLER TORO 
Gjør det enkelt for deg å lage en godbit i en fei.

FRIA VITA GLUTENFRITT PØLSEBRØD 
Gode, glutenfrie, tradisjonelle pølsebrød. Høyt innhold av
nyttige kostfibrer. Dypfryst. 

NEUTRAL OPPVASK
Uten parfyme. Effektiv og milde for hendene. Anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund. 

ALPRO JORDBÆR YOGHURT 4PK  
Det perfekte melkefrie alternativ til yoghurt. Yofu er 100 %
vegetabilsk. Smaken er lett og kremete som yoghurt. 
Yofu er garantert kolesterolfri, og har en fordelaktig
sammensetning av fettsyrer, i tillegg er den også beriket
med kalsium.

GLUTENFRI FIN KAKEMIKS
Uten egg og melk. Brukes til brød, kaker, kjeks, vafler,
tebrød, sukkerbrød, lefser, sauser m.m.
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Historiens største

KOLS-studie

� Tekst og foto - RAGNHILD M. EIDEM KRÛGER

V
i vil forsøke å finne ut mer om pro-
sessen bak KOLS-utviklingen. Da
trenger vi flere data enn en vanlig

pusteprøve som spirometri kan gi, sier
avdelingsleder Per Bakke på
Lungeavdelingen, Bakke er prosjektleder
for studien.

Fra første person er inkludert til siste-
mann er ferdig, vil det gå tre og et halvt
år. Personene i studien skal gjennom åtte
undersøkelser. Det skal tas en rekke
pusteprøver, blodprøver, urinprøve, und-
ersøkelse av oppspytt og CT-røntgen av
lungene. De skal også puste ned i en
fryseboks. Da blir fuktigheten i luften som
pustes ut kondensert til væske, og forsk-
erne kan undersøke stoffer i væsken som
kommer fra lungene. De første tre under-
søkelsene skal gjøres med tre måneders
mellomrom, deretter blir en undersøkelse
gjort hvert halvår. Alle vil dessuten bli
oppringt hver måned for å høre hvordan
det går.

- Med denne grundige metoden får vi
kunnskap om hva som skjer i lungene
hos en KOLS-pasient og ikke bare resul-

tatet av det som skjer, slik en spirometri-
prøve viser, sier Per Bakke.

Gen-KOLS
I 20 år har Lungeavdelingen ved
Haukeland universitetssykehus vært i
front innenfor forskning på KOLS og
andre lungesykdommer. For et års tid
siden var den store undersøkelsen Gen-
KOLS ferdig. Hovedhensikten var å finne
sammenhenger mellom arv og KOLS.
Forskerne fant genetiske sammenhenger,
men personene i undersøkelsen var kun

undersøkt èn gang, og dermed visste
man bare noe om ett punkt i sykdomsut-
viklingen.

- Da er det vanskelig å si om personen
har en alvorlig eller mild sykdomsutvikl-
ing. For å finne ut det, må man undersøke
personen flere ganger gjennom syk-
domsløpet. En hensikt med denne
studien er å si mer om sammenhengen
mellom arv og sykdom. Den andre
hovedhensikten er som nevnt å få mer
kunnskap om hva som skjer i lungene
under utvikling av KOLS.

- Hvor mye av årsaken til KOLS ligger i
genene?

- Noen forskere mener at to prosent har
med arv å gjøre, mens andre hevder at
10-20 prosent er genetisk betinget. Sikre
tall har vi ikke. Det vi vet, er at røyking er
en mye viktigere årsak til KOLS enn om
man har en i familien med sykdommen.

KOLS-pasienten
Den klassiske astmatikeren er under 40
år, har allergi, har kanskje røkt, men van-
ligvis ikke mye, og har et svingende syk-
domsforløp der noen dager er gode og
andre dager byr på tung pust og pipende
luftveier. Morgenen kan være vond med
tett bryst, hoste og tung pust, mens det
gjerne letner utover dagen. Den typiske
KOLS-pasienten er over 40 år, har en
betydelig røykehistorie, har plager med
hoste, er jevnt over tungpustet - etter
hvert ved mindre og mindre anstrengels-
er og til og med ved hvile. Morgenhoste
med oppspytt av slim hører med.

Men bildet er ikke alltid så enkelt.
Enkelte astmapasienter har opplevd at de
etter en tid har fått vite at det er KOLS de
har, ikke astma.

- Den klassiske KOLS-pasienten og den
klassiske astmapasienten ligger i hver sin
ende av skalaen. I midten av skalaen er

Den største KOLS-studien i
verden noensinne er i gang.
Av de totalt 2700 person-
ene som skal involverers i
studien, skal 1200 under-
søkes på Haukeland uni-
versitetssykehus i Bergen.
Flere KOLS-hemmeligheter
skal forsøkes avdekket.

Prosjektleder Per Bakke, Haukeland universi-
tetssykehus.
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det en gråsone hvor sykdommene over-
lapper hverandre.

- Hva ville skje med KOLS-pasientene
hvis alle sluttet å røyke? Det sies jo at de
ikke kan bli friske av sykdommen?

- Selv om de ikke får tilbake den lunge-
kapasiteten de har mistet, vil de oppleve
at sykdomsutviklingen går mye lang-
sommere. De ville altså beholde den
lungekapasiteten de har igjen mye leng-
er. Røykeslutt er faktisk det eneste tiltak
som kan påvirke prognosen til disse pasi-
entene, sier Bakke.

Skreddersydd behandling
Personene som er med i studien skal
bruke sin vanlige medisin, og det kreves
ikke at de slutter å røyke. Årsaken er at
forskerne ønsker å følge en “normal” syk-
domsutvikling. Men om de nå finner ut
hvordan KOLS utvikler seg, vet de da
hvorfor det skjer?

- Vi vet at røyking er den viktigste årsak-
en til KOLS, men vi vet for lite om samm-
enhengen mellom røyking og sykdomm-
en. Når vi nå får vite mer om det som
skjer i lungene, får vi mulighet til å lage
nye medisiner og til å skreddersy

behandlingen av den enkelte pasient.
Det kan vi ikke i dag. La oss si at to pasi-
enter får samme resultat i spirometritest-
ene. Den ene har lungeemfysem, den
andre har kronisk bronkitt. To forskjellige
sykdommer, men pasientene får i dag
den samme medisinen. Vi håper vi
kommer så langt at vi kan si hvilken
medisin som hjelper emfysempasienten
best og hvilken som er best for pasienten
med bronkitt. En annen gevinst vi håper
vi får av studien, er at vi på et tidligere
tidspunkt skal kunne si hvem som vil ha
en alvorlig og hvem som vil ha en mindre
alvorlig sykdomsutvikling. Da vil vi kunne
plukke ut dem med den alvorligste
utviklingen og følge dem opp på en
bedre måte enn i dag gjennom KOLS-
sykepleier, KOLS-rehabilitering og medi-
kamenter.

Solgt sjelen?
Den delen av studien som skal foregå på
Haukeland universitetssykehus, har en
ramme på hele 92,5 millioner kroner. En
egen organisasjon på 15 personer pluss
stipendiater skal bygges opp, og egne
lokaler skal innredes med nye apparater.

Alt kjøpt og betalt av et legemiddelfirma.
- Har firmaet kjøpt sjelen deres også, Per

Bakke?
- Vi mener selv at vi ikke har solgt sjelen.

Ideen til studien er vår, og det er en stift-
else som får pengene og i neste omgang
betaler våre lønninger og utgifter. Det er
vi som stiller spørsmålene til pasientene,
resultatene er selvfølgelig anonymisert,
og vi kan publisere hva vi vil fra studien.
Legemiddelfirmaet kan ikke stoppe en
publisering av data selv om resultatene
skulle gå i motsatt retning av det bildet
de “ønsker” å se. Pengene skal komme
uavhengig av hva vi måtte finne i under-
søkelsen. Og det er viktig å være klar over
at vi ikke kunne gjort denne studien uten
penger fra legemiddelindustrien.

- Er det et tankekors?
- Avgjort. Nå har det noen år vært en

positiv utvikling her i landet med sats-
ning på forskning, men fremdeles ligger
vi langt etter for eksempel Danmark og
Sverige. Det er et stort tankekors at vi må
løpe til legemiddelindustrien for å få
penger til en studie som skal gi kunnskap
om en sykdom som 300 000 personer i
Norge lider av, sier prosjektlederen. �

Nasaleze danner en beskyttende barriere mot frem-
medstoffer i nesen. På denne måten beskyttes man mot
pollen, støv eller andre luftbåren allergi. Studier viser at
Nasaleze reduserer behovet for allergimedisiner.
- Rask virkning

- Kan brukes av gravide og barn      

- Ingen bivirkning
Nasaleze er registrert som medisinsk utstyr.
Har solid dokumentasjon og helt fri for bivirkninger.

Trygt og effektivt!

Nasaleze – En helt ny måte å beskytte seg på.

Dokumentert effekt. Mer informasjon om Nasaleze og studien får du ved å ta kontakt med oss.

Kundekontakt: Medtech Pharma Norge AS, 22 88 74 00, www.medtech-pharma.com

Allergi? 
-stopp!

POLLEN

STOPP

Nasaleze kan kjøpes i helsekostforretninger over hele landet

NYHET!
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Norges Astma- og
Allergiforbund i Vestfold
arrangerte 21. mars møte i
Tønsberg sammen med
Fylkesmannen i Vestfold.
Møtet ble åpnet av fylkes-
mann Mona Røkke, som la
vekt på det viktige frivillige
arbeidet som blir gjort i land-
et. Dr. Clemens Gross fra syke-
huset i Larvik holdt foredrag
om allergi, og forsker Kirsten
Tørresen fra Bioforsk rede-
gjorde for det forskerne vet
om burot og bekjempelse av
planten.

Folkehelsekoordinator
Grethe Evensen Øvrum fra
fylkeskommunen og Elisabeth
Vestbakke Haugen fra
Fylkesmannens helse- og sosi-
alavdeling redegjorde for

“Partnerskap for folkehelse”. I
Stortingsmeldingen Resept
for et sunnere Norge
(Folkehelsemeldingen), opp-
fordres fylkene til å samar-
beide om folkehelse i partner-
skap, hvor minimum fylkes-
kommunen, Fylkesmannen,
kommuner og frivillige organ-
isasjoner er med.
Folkehelsesatsingen forstås
som alle områder som hemm-
er eller fremmer folks levekår
innen;

boforhold, økonomisk trygg-
het, medvirkning, arbeidsmu-
lighet, skolegang, tilsyn og
hjelp på grunn av alder eller
helse. Videre ytre miljø/sikker-
hetsrisiki, sosialt liv, og livsstil.

Det er fem kommuner i
Vestfold som har tegnet kon-
trakt og er innlemmet i
partnerskapet. Flere kommun-
er er i ferd med å lage avtaler.
Kommunene forplikter seg
innenfor de avtalene de har
gjort. NAAF Vestfold fylkeslag
vil gjerne være med sammen
med disse kommunene for å
innlemme bekjempelse av
burot som forebyggende
helsetiltak.

Maner til kamp!
Til slutt holdt NAAFs fylkes-
sekretær i Vestfold et innlegg
om burot og hva vi ønsker
skal skje av luking og slått hos
våre samarbeidspartnere.

Vi vil at skoleelevene skal
luke det som vaktmesteren
ikke slår i utkanten av skole-
gårdene og langs gangveiene
nær skolen. Barnehagebarna
og de ansatte oppfordrer vi
også til luking. De små jobber
intenst med luking når de
setter i gang, har vi sett.

Plakater og et informasjons-
skriv er sendt til alle skolene
og barnehagene i Vestfold, slik
at alle skal vite hvordan plant-
en ser ut og forstå nytten av å
bli kvitt ugresset.

Bøndene og bondelaget er

oppfordret til bekjempelse av
burot i åkeren og veikantene.

Statens vegvesen og deres
underentreprenører er bedt
om å slå ca. 20. juni, gjenta
slåingen før 15. juli, og slå
igjen før skolestart i august.

Kommunene har ansvar for
veier og sykkelstier samt fell-
esarealer. De oppfordret til å
holde burot borte slik at inn-
byggerne kan bevege seg i
kommunen uten å bli syke.

Norske Kvinners
Sanitetsforening og Vestfold
Bygdekvinnelag har gjort en
flott innsats i Vestfold i mange
år. Dette er vi svært takknem-
lige for. Vi er avhengige av
slike personer som har et
nettverk helt ut i bygdene.
Lukeaksjoner må skje lokalt
rundt sykehjem osv., og vi må
innse at kommunen ikke rår
med all bekjempelse. Flittige,
frivillige hender må til.

Velforeningene oppfordrer vi
til luking og slåing i sine
områder. Hver og en kan
sørge for å holde burot borte
fra sin eiendom, men balløkka
og fellesområdene må ikke
glemmes. La ikke burot
omkranse lekeområder.

Idrettslagene disponerer
også store områder. Mye blir
slått, men utkantene må ikke
få lov til å gro igjen med
burot. Vi ber om at hvert fot-
ballag bruker en halvtime
hver rundt banene, så vil de
unngå at lille Ole må ta

medisin for å prøve å holde
følge med lille Petter.

Burot tar overhånd
Hvorfor angår dette deg når
ingen i din familie har burot-
allergi?

For 15 år siden var det ikke
så mange burotallergikere i
Norge. Det var fordi det var
lite burot. Nå har planten tatt
overhånd i kystfylkene i Sør-
Norge og i Trøndelag, og vi
har omtrent 200 000 burotall-
ergikere i landet. Vi ønsker
ikke flere, og da må vi
bekjempe planten. Vi opp-
fordrer spesielt folk i de
områdene i landet som nest-
en ikke har burot: Benytt
sjansen nå og fjern de plant-
ene dere finner snarest. En
plante kan avgi 700 000 frø til
nye planter, så den sprer seg
utrolig fort.

For 15 år siden ble
Sandefjords Blad kontaktet av
noen innflyttere til byen som
hadde oppdaget noen få
planter. Dette må dere skrive
om sa de, for disse plantene
sprer seg fort og gir allergi.
Avisen skrev om saken, men
ante ikke hvilket omfang
burot skulle få i byen. Nå ser
man burot overalt!

NAAF Vestfold Fylkeslag
Ellen Sørby

Fylkessekretær

Vestfold: Stor innsats for å bekjempe burot

Fakta om burot:
Blomstrer og avgir pollen fra 15. juli til 15. september.
En plante kan avgi 700 000 frø.
En plante kan avgi nesten 40 millioner pollenkorn.
Burotpollen er tunge og spres bare 100 til 200 meter med vinden,
til forskjell fra bjørkepollen som spres flere mil.
Burot lukes, slås, sprøytes, pløyes eller harves før blomstring.
Bekjempelse gjentas før gjenveksten blomstrer etter tre-fire uker.
Burot er utryddet etter fire års luking.
Bladene er sølvhvite under og får etter hvert rød stilk. Plantene
kan bli 1,7 meter høye.
Reagerer du allergisk på burot, kan du kryssreagere mot selleri,
purre, paprika, solsikkefrø, løk, urter og urtekrydder, persille,
paprika, koriander, hvitløk, karri, anis, oregano.
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Fylkeskommunen vil bli nedlagt
i løpet av inneværende stor-
tingsperiode, og statlige region-
er blir opprettet fra 1. januar
2010. En rekke sentrale oppgav-
er og funksjoner planlegges
overført fra Staten til statlige
regioner, bl.a. forebyggende
folkehelse. Kommunenes
Sentralforbund har utredet 5, 7
og 9 regioner.
Kommunalminister Åslaug
Haga sier i et intervju med
Aftenposten at det vil komme
en stortingsmelding til høsten
om oppgavene, og at det neppe
er noe dårlig tips at dagens 19
fylker reduseres til noe i nær-
heten av 9 regioner og neppe
færre. En demografisk deling av

landet i regioner vil neppe følge
nåværende fylkesgrenser.

Regionene
NAAFs landsmøte i 2005 vedtok
prinsippet om regionalisering
av forbundet. Norge får tre for-
valtningsnivåer; Staten, statlige
regioner og kommuner. Som
Staten må også forbundet ha
tre nivåer; forbundet, regions-
lage (som kan omfatte flere
fylkeslag/deler av fylkeslag) og
et tredje nivå mellom regions-
laget og medlemmene. I mot-
satt fall blir avstanden mellom
Regionslag og medlemmene for
stor.

Forbundet har i dag en stor
gruppe unge tillitsvalgte, de
fleste står i aktivt arbeid og har
familie og barn. Utviklingen har
ført til, og vil føre til, færre
muligheter for organisasjonsar-
beid, som igjen betyr mindre tid
til administrativ virksomhet. I
vårt modellforsøk har vi organ-
isert fylkeslaget som et regions-
lag med fire store enheter,
avdelinger. Med færre og større
enheter kan fylkeslaget føre
regnskapene for avdelingene
og bistå avdelingene i den lok-
ale virksomheten med sekretær.

Avdelingsnivået
Når det gjelder den politiske
virksomheten i Akershus fylkes-
kommune, ser man ofte på
Akershus fylke som delt i fire
områder; Follo, Asker og
Bærum, Nedre Romerike og
Øvre Romerike. Det er dette vi
har fulgt opp når vi har delt
fylkeslaget i fire avdelinger.

Det er de tillitsvalgte som skal
styre virksomheten i avdeling-
ene. De har det formelle ansvar-
et for økonomien der hvor
fylkeslaget har kassererfunk-
sjonen. De er i det vesentlige
fritatt for det administrative
arbeidet forbundet med den
lokale virksomheten. Dette
gjelder både opplegg og gjenn-
omføring av aktivitetene som
en egen sekretær engasjert av
fylkeslaget skal hjelpe dem
med.

Formelt opprettholdes lokal-

foreningene som nå, men de får
ikke egne styrer. Hver lokalfor-
ening er representert med et
medlem i styret i den avdeling
foreningen tilhører for å ivareta
foreningens interesser. Det kan

være lokale aktiviteter, forhold-
et til kommunene når det gjeld-
er leie av svømmehaller og
representasjon i kommunale
råd for funksjonshemmede, for
å ta noen eksempler.

Reorganisering av
Akershus fylkeslag

Trimgruppe på gårdsbesøk

5. april var trimgruppa i
Gudbrandsdal Astma- og
Allergiforening og LHL
Midtdalen på besøk på Nordre
Ekre Gård i Heidal.

Her fikk de omvisning på gård-
en, som i dag tilbyr overnatting
og servering året rundt. I fjor
overtok en ny genrasjon Ekre

gården, begge er kokker og
satser særlig på mattilbudet.

Det ble servert toretters mid-
dag og det var god stemning.

Med vennlig hilsen,
Øyvind Johansen

Takk fra avgått 
fylkessekretær
Etter 11 år i den krevende
stillingen var det deilig å gå
av for aldersgrensen.

Det knytter seg mange
gode minner til arbeidet for
allergikere og astmatikere.
Jeg har møtt mange svært
syke mennesker med humør
og livsmot som kan stå som
eksempel for oss som er så
heldige å være friske.

Videre vil jeg takke mine
arbeidskolleger, fylkessekre-
tærene, for hjelpsomhet og
godt samarbeid. Hilsenen fra
fylkessekretærene gjorde
meg stolt og glad, og den
vakre gaven vil alltid ha en
hedersplass hjemme.

Jeg vil også få takke for et
godt samarbeid med alle på
hovedkontoret som jeg har
hatt kontakt med. Det har all-
tid vært velvillig hjelp fra
dere når jeg har hatt bruk for
det. Hjertelig takk for stor og
vakker blomsterhilsen.

Lykke til videre!    
Klem fra 

Ellen i Østfold
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J
eg håper på en fortsettelse etter det
første året der vi hadde tre samlinger,
det er de betalende matbedriftene

som bestemmer. Astma- og allergifor-
bundet stiller møtelokaler til disposisjon
og deltar sammen med blant andre
Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og
Voksentoppen. Utgiftene til inviterte eks-
perter og prosjektledelse i ett år betaler
hver deltakerbedrift 17 000 kroner for.
Bedriftene må vurdere nytteverdien, sier
Skarpeid til AstmaAllergi.

Ti små og store matvareprodusenter har
deltatt det første året, og når biokjemiker
Hans-Jacob Skarpeid legger ut om enga-
sjementet under og mellom samlingene,

tyder alt på at Allergiforum kommer til å
fortsette.

- Jeg tok initiativ overfor NAAF i 2004
og fikk positiv respons. Planlegging og
rekruttering av interesserte matbedrifter
tar litt tid. Ti bedrifter var på plass fra start
og stilte med positive, engasjerte og akt-
ive representanter. Det er viktig å bygge
opp en god dialog og stemning i et nett-
verk stein på stein, da bør man ikke være
for mange i en startfase, sier Skarpeid,

som hadde initiert et lignende prosjekt
tidligere.

- Jeg arbeidet da i Matforsk, der jeg
startet og ledet et lite prosjekt med et til-
svarende nettverk i to-tre år. Deretter
arbeidet jeg ved Veterinærinstituttet før
jeg startet eget konsulentfirma i Ås. Som
biokjemiker har jeg hele tiden vært opp-
tatt av forskning på matkvalitet, matall-
ergi og analyser av matallergener. I pro-
sjektet Allergiforum opptrer jeg på vegne
av Østfoldforskning, som er engasjert i
ulike nettverk av industribedrifter. På de
tre dagssamlingene vi har gjennomført,
har vi hatt presentasjoner, dialog og
gruppearbeid. Ekspertene kan være leger
som informerer om allergi og konsekv-
enser av allergener i mat. Selv erfarne
deltakere har behov for faktaopplysning-
er.

Merkedirektivet 
Bedrifter i Allergiforum har presentert
egne erfaringer, prosjekter for kartlegg-
ing av allergener i egen bedrift. De for-
teller hva de gjør og om anlegg og mas-
kiner med mulige farer, hva som kan gå
galt og mottiltak. Dette er vanlig prose-
dyre i matbransjen: Hva må gjøres for å
bli tryggere på at maten er trygg?
Diskusjoner om arbeidsmetoder i et nett-
verk som Allergiforum kan gi et større
kunnskapstilfang, sier Skarpeid.

Viktigheten av et slikt nettverk ble for-
sterket i fjor, i november fikk vi et nytt EU-
direktiv om merking av matvarer. Det
såkalte Merkedirektivet krever at matpro-
dukter som inneholder noen av de12
viktigste allergenene skal merkes med de
aktuelle allergenene tilsatt i produktet
uansett hvor lite de er brukt i produktet.
Temaet ble enda mer aktuelt for bedrift-
ene. Ikke minst ”spor av”-problematikken.

Allergiforum
et nettverk for tryggere matproduksjon

� Tekst og foto - OLA HESSTVEDT

Tryggere mat, flere trygge
matprodukter og bedre
produktinformasjon. Store
utfordringer. Det nye nett-
verket Allergiforum er prim-
ært et prosjekt for matvare-
bransjen, medlemsbedrift-
ene betaler utgiftene.
- Dialog med NAAF og
myndighetene kan vise vei
videre, sier initiativtaker og
prosjektleder Hans-Jacob
Skarpeid. Allergiforum start-
et i høst, og tiltaket fikk
betydelig oppmerksomhet
på en europeisk astma- og
allergikonferanse i mai.

Biokjemiker og konsulent Hans-Jacob
Skarpeid håper at Allergiforum kan bidra til et
større utvalg med trygge varer for allergikere.
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- Vi gikk inn i dette med åpne øyne og
har deltatt med to-tre på samlingene
slik at både sektorene kvalitet/mat-
trygghet, produksjon og markedsføring
har vært representert. Allergiforum er et
godt tiltak. Vi vil gjerne være en pådriv-
er for at forumet fortsetter, sier mark-
edssjef Leiv M. Helsingen i Arne B.
Corneliussen AS, landets største lever-
andør av krydder og tørrvareblandinger
til kjøtt- og fiskeindustrien.

- Vi så problemer med å praktisere det
nye EU-regelverket og trengte noen å
snakke med og utveksling av erfaringer.
Det har vi fått, sier Helsingen til
AstmaAllergi.

- Vi har fått faglige råd, men også del-
tatt i svært praktiske diskusjoner som
for eksempel måling av allergener, pro-
dukthygiene og produksjonsrutiner.
Bedriften har nå laget sin egen allergen-
politikk. Denne har vi kommunisert vid-
ere til alle våre 300-400 kunder og bedt
dem som har ekstraordinære krav om å
melde tilbake om slike behov. To-tre
kunder hadde ønsker om at vi måtte
passe ekstra godt på noe, og de ønsk-
ene har vi etterkommet.

Deltakelsen i Allergiforum har defini-
tivt ikke vært bortkastet tid, understrek-
er markedssjefen. Han er litt forunderet
over at ingen av konkurrentene har del-
tatt.

- Det viktigste i bedriften har vært at vi
fikk ryddet opp i dette for å få sikre
deklarasjoner, og vi har nå kommet
langt med dette arbeidet. Sikkerhet for
at matvaredeklarasjonen er riktig er
viktigst for oss. Allergiforum har også
stimulert oss til å tenke på alternative
produksjonsmåter – reformulering og
fjerning av allergene ingredienser. Dette
blir neste skritt.

For oss har det også vært nyttig å ha
Mattilsynet til stede, kontakten med
NAAF, cøliaki-foreningen og forsknings-
miljøet på Voksentoppen er også viktig.
Vi har deltatt på gode arrangementer.
Tre-fire samlinger i året er passe, sier
markedssjefen i Arne B. Corneliussen
AS.

Merker man med at et produkt kan inne-
holde spor av noe, kan det være farlig for
allergikere. Eller kanskje ikke. I så fall
skremmer man folk fra å kjøpe noe de
tåler.

- Vi får en unødig innskrenkning av mat-
vareutvalget når ”spor av” brukes for mye,
sier Hans-Jacob Skarpeid og tror at
arbeidet i nettverket bearbeider pro-
blemstillinger og skaper bedre forståelse
med hensyn til hvordan utilsiktede spor-
mengder av allergener i produkter kan
unngås.

- Hvis en fabrikk har en sekk nøtter stå-
ende på råvarelageret, trengs det bevisst-
het om spredning når man håndterer
den. Bevissthet om matallergi vil bety at
problemer oppstår skjeldnere. Når man
på forhånd vet om farene, vil man
begrense gjenbruk av deler av produk-
sjonen. Uten kunnskap er det jo ingen
grunn til spesielle restriksjoner. Bevissthet
om at dette er viktig for allergikere, er til
stede, bedriftene er innstilt på å endre
rutiner. En del av mitt oppdrag som pro-
sjektleder er å bistå medlemmene med
råd og veiledning på telefon og e-post
mellom samlingene i rimelig utstrekning.
Matallergi tas på alvor av alle, og EU har
forsterket nødvendigheten av kjerne-
kunnskap. Mange bedrifter har jobbet
intenst med å kartlegge sine ingrediens-
er, understreker han.

Større allergentrygghet
- Men et nettverk som Allergiforum har
flere positive effekter. Det skapes et
kunnskapsmiljø der ikke bare bedriftene
får påfyll. Det er nyttig for folk fra syke-
hussektoren å få et innblikk i matproduk-
sjon, viktig for Mattilsynet å oppleve
industriell virkelighet.

- Dette vil allergikerne nyte godt av
etter hvert?

- Ja, det har jeg tro på. Som konsument-
er har de glede av mer kunnskap og god
praksis i matindustrien. Det bør gi trygg-
ere produkter og flere trygge produkter –
et mer rikholdig utvalg for allergikere er
jo positivt. Her tenker jeg ikke først og
fremst på dem som er veldig syke, men
på det store flertallet med ikke livstru-
ende plager. Bedre produksjon skaper
større allergentrygghet. Integrering av
allergenkunnskap i produktutviklingen
vil på sikt redusere ukritisk bruk av allerg-
ene ingredienser, påpeker Skarpeid.

- Matvareindustrien merker at mange er
opptatt av allergispørsmål, en stor del av

henvendelser fra publikum til konsum-
entkontaktene gjelder nettopp allergisk
reaksjon på mat. Å imøtekomme dette
informasjonsbehovet bedre, er også noe
Allergiforum kan bidra til. Vi ønsker dess-
uten å stimulere deltakerne til en debatt
om behovet for retningslinjer for produk-
sjon av mat med henblikk på matallergi
og hvordan man eventuelt bør organi-
sere et slikt arbeid. Et avgrenset nettverk
som dette kan forankre et standpunkt og
ta initiativ.

- Vi ønsker å fortsette, vi ønsker også
nye deltakere – ikke minst fra matvare-
kjeder. Allergiforum skal være tuftet på et
engasjement for å levere trygg mat.
Allergikerne utgjør en stor forbruker-
gruppe i seg selv, og de bor jo ikke alene.
Når 25 prosent av befolkningen kan ha
matallergi i sin nærhet, er det vel anvendt
tid og penger å engasjere seg i et nett-
verk som dette, mener Hans-Jacob
Skarpeid.

Vekker oppsikt
Rådgiver Helle Stordrange Grøttum er
blant NAAFs deltakere i dette samar-
beidsprosjektet og ser det som svært
viktig at matindustrien ser behovet og
markedet for mat som er tilpasset dem
som ikke tåler et eller annet. Forbundet
betaler ikke for prosjektet eller utgifter til
tilkalte eksperter fra inn- og utland. Gratis
til medlemmenes beste, med andre ord.

- I Allergiforum har vi lært at det ikke er
enkelt bare å fjerne noe, at det dreier seg
om kompliserte produksjonstekniske
utfordringer snarere enn vrangvilje.
Allergiforum er et positivt initiativ, og jeg
håper at det fortsetter. Jo flere engasjerte
matbedrifter, jo bedre. Og når ulike aktør-
er kommer sammen for å drøfte noe, blir
det lettere å samarbeide i andre samm-
enhenger også, sier hun.

- Vi presenterte dette prosjektet i Praha
i mai på EFA-konferansen. EFA samler de
europeiske pasientorganisasjonene
innen astma og allergi. Presentasjonen
var vellykket, man hadde ikke hørt om
noe tilsvarende og syntes dette var
spennende. Vi i NAAF er glade for
Skarpeids initiativ og oppfølging og har
lært mye på samlingene som forbundet
og medlemmene kan få stor nytte av, sier
NAAF-rådgiveren. �

- Bra for
vår bedrift!
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� Tekst - ANNE-LISE AAKERVIK
Foto: - NAAF SØR-TRØNDELAG

D
a Camilla og Kjetil bestemte
seg for å gifte seg, visste de
iallfall en ting: Det måtte bli et

allergivennlig bryllup, for selv hadde
de både matallergi, pollenallergi,
dyrehårsallergi og alvorlig astma.
Men det skulle ikke hindre brude-
paret å få drømmebryllupet, og
da var planlegging og tid to vikt-
ige ingredienser. Først av alt
bestemte de i hvilken måned
festen skulle holdes. Valget falt

på august, den regnes nem-
lig som en god tid for en
pollenallergiker. I mai og
juni er for eksempel
pollensesongen på sitt
verste.

Snille blomster
Blomsterpynting er en

stor og viktig del av
et bryllup.

Til

Camillas og Kjetils store dag måtte
absolutt alle blomster være “snille”
blomster; brudebukett, kirkepynting,
borddekorasjoner og bilpynting. I Klæbu
utenfor Trondheim holder GK Flora til.
Denne lille blomsterbutikken har spesi-
alisert seg på allergivennlige blomster og
fikk utfordringen med å pynte vennlig og
vakkert til bryllupet. Forberedelsene
startet ett år i forveien, og det ble lagt
ned mange timer på å finne de riktige og
snille blomstene.

- Brudeparet ønsket blant annet orkide-
er, de fleste orkidéarter er snille. Og etter-
som festen skulle holdes på fjellet, valgte
vi “viltvoksende” sorter som alchemilla,
triteleia, scabiosa, klematis og rosespirea,
sier daglig leder Gunn Kristin Forseth.

For å holde på fjelltemaet, valgte de å
bruke røsslyng til utendørs pynting, men
bare der.

- Det er mange som reagerer på pollen
fra røsslyng innendørs. Røsslyngens poll-
enspredning er i første del av blomstring-
en forbeholdt insekter, mens pollenet på
sensommeren spres med vinden. Annen
utendørs pynting var en portal ved kirke-
døra, som ble pyntet med roser og røss-
lyng. Når tvilen kom snikende, ble NAAFs
pollenekspert Hallvard Ramfjord spurt
om råd.

- Det er viktig å ta kontakt i god tid. Har
man spesielle fargeønsker, må vi lete
etter allergivennlige blomster som finnes
i de fargene, sier Gunn Kristin Forseth. - Vi
opplever at mange ønsker allergivennlige
brudebuketter og borddekorasjoner fordi
noen i familien har allergier.

En god opplevelse
I et bryllup eller på andre fester, tilbringer
gjestene mye tid ved bordet, og det er
mange hensyn som skal tas. Det kan
være noen som reagerer på os fra stearin-
lys. Vårt tips er å bruke lys som brenner
rolig og at man venter med å blåse ut lys-

ene til etter at gjestene har gått fra bord-
et. Bruk blomster som ikke avgir duft eller
pollen, altså “ekstra snille” blomster til
bordpynt.

I et bryllup blir det gjerne flere timer til
bords, ta gjerne en pause midtveis. Da får
røykerne gå ut og røyke, astmatikerne
medisinert seg. Alle får strukket på bena
og frisk luft.

Et godt tips er å spørre i invitasjonen
om hvilke allergier gjestene eventuelt
har. Da kan man gi alle den samme gode
opplevelsen.

Nettopp dette gjorde Camilla og Kjetil
da de inviterte til sin store fest. Og det
fikk de igjen for da menyen skulle plan-
legges. Mat er høydepunktet i festlige lag,
og man vil jo at alle skal kunne nyte den
samme gode maten.

Hvilken allergi har du?
I “vårt” bryllup ble det registrert følgende
allergier: Melk, hvete, nøtter, mandler,
steinfrukter og egg i tillegg til fisk og
skalldyr. Dette ga selvfølgelig kokkene en
ufordring, men med god hjelp fra
“Matskolen for allergivennlig mat” i
Trondheim, planla de middagen og
designet seg fram til en lekker bryl-
lupskake i to sjokoladevarianter. For jord-
bær og hvit sjokolade var noe brudeparet
ville ha med på kaken.

- Og siden noen av gjestene ikke tålte
melkeproteiner, måtte vi lage to stykker.
En sjokolade med melk, og en uten, sier
Svein Magnus Gjønvik som driver
Matskolen sammen med Brit Randi
Gjønvik.

- Et viktig punkt i en slik produksjon er

det vi kaller allergihygiene. Med det
menes å holde produkter og utstyr fritt
for mulige spor av de råvarene man er all-
ergisk mot, forklarer Gjønvik.

- Har vi en allergiker som ikke tåler
melkeprotein, er det viktig ikke å bruke
utstyr som tidligere har vært i kontakt
med melk. Derfor var vi svært påpasse-
lige i forhold til den hvite sjokoladen
med melk kontra den mørke uten melk
da vi smeltet den. Det var vi også da vi
delte den opp før pynting. Det minste
spor av den hvite i den mørke vil gi pro-
blemer.

Det er mange momenter man må ta
hensyn til under all produksjon av allergi-
vennlig mat, men uansett er det viktig å
få smak på det man lager, slik at det ikke
smaker annerledes enn ordinære retter.

I “vårt” bryllup gikk alt heldigvis bra, og
brudeparet har tatt med seg minnene fra
den store festen inn i ekteskapet. �

Tårer i øynene og snufs-
ende neser hører gjerne
med i et bryllup. Men da
som en reaksjon på en
vakker hendelse, ikke på
grunn av pollenallergi. Vi gir
deg noen gode råd om all-
ergivennlige blomster og
mat for de helt store anled-
ningene.

� God tid til planlegging og flinke 
medhjelpere underveis er viktig ved 
denne typen arrangementer.

� Finn ut om gjestene har noen form for 
allergi; mat, pollen, duft, dyr etc.

� Planlegger du festen et annet sted 
enn hjemme, så sjekk hvilken erfaring 
de forskjellige stedene har med 
allergivennlige arrangementer.

� Varsle i god tid om allergier. Da kan 
man booke allergivennlige rom og ha 
en dialog med kjøkkenet om meny og 
tilberedning av mat.

� Kontakt blomsterbutikken i god tid før
selskapet. Blomster og farger varierer 
med sesongene og hva som finnes på 
markedet.

� Hvis du har spesielle ønsker om sorter 
og farger? Spør om dette. Det er for 
eksempel lite utvalg av rosafarger rett 
før påske

� Det går utmerket an å be gjestene om 
ikke å bruke parfyme og ikke være i 
kontakt med dyr før de kommer.

Til bordet er det best med lave dekorasjoner,
slik at alle kan se hverandre. Men for å unngå
et flatt inntrykk, ble det brukt høye, smale stak-
er. Det ble festet reagensrør med blomster til
stakene.

Endelig gift: Camilla og Kjetil mottar hyllesten.
Utenfor kirken var smijernsportalen pyntet med
røsslyng og roser. Brudebuketten er en trans-
parent løper av orkideer, roser, ceropegia og
chamelaucium. Brudgommens corsage ble
laget som en miniutgave av buketten.

Nydelig brude-
pike-kurv fylt
med chame-
laucium.

Stemor, roser, marikåpe, orkide, Calla,
flamingo, ildtopp, løvemunn, lammeøre,
hortenisa, peoner, lerk, fioler, fredslilje,
eføy.. Mange flere finner du i boka “Gode
råd er grønne” av Marianne Bjerke og
Hallvard Ramfjord.

Noen snille blomster:

Tips før den store festen
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Verdens astmadag

Markeringen av Verdens ast-
madag var meget vellykket i
Østfold. Standen var plassert
utenfor et stort kjøpesenter -
Østfoldhallen i Fredrikstad fra
ca klokken 12 til 18.

De som var tilsted denne
dagen var fylkesleder Janne L.
Bergerud fra Sarpsborg, nest-
leder Kirsti Havnås fra
Rakkestad, fylkessekretær
Mona L. Marthinussen fra
Fredrikstad, lungesykepleier
Hanne Fjell Larssen fra Moss
og styremedlemmer fra fylkes-
laget: Odd E. Kristiansen,
Fredrikstad, Bjørn Karlsen,
Moss og Lone Nilsen fra
Sarpsborg.

Det var 200-300 mennesker
innom standen denne dagen.
Folk stilte en rekke spørsmål
om astma, allergi, eksem, kols
og matvareoverfølsomhet ble
stilt, og lungesykepleieren fra
Moss sykehus hadde mye å
gjøre. 30-40 personer var
innom for å måle lungekapasi-
ten (spirometri), og mange
fikk seg en kraftig overrask-
else. Veldig mange av dem
som besøkte standen vår var
unge voksne.

Standen vår var innholdsrik
med informasjonsbrosjyrer,
heliumballonger, kaffe, kjeks,
snacks, iste og innmeldings-
skjemaer. De som var til stede
denne dagen gjorde en
kjempejobb. En rekke aviser
og lokal-TV kom på besøk. Det

Hvert år markeres Verdens Astma dag
på den første tirsdagen i mai. Dagen falt
i år på 2. mai, og rundt om i landet var
det stor aktivitet.

NorMed AS, Solheimvn. 62, Postboks 410, 1471 Lørenskog
Tlf. 67 98 01 00, fax 67 98 01 01, www.normed.no, normed@normed.no

Nytt forstøverapparat!
... fordi ingen er like!

Ny teknologi - elektronisk mikropumpe!

•  liten, lett og lydløs
•  enkel å bruke
•  rask forstøvning
•  batteri og nettdrift
•  passer alle aldersgrupper

Batteripakke Nettadapter

Østfold fylkeslag
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I forbindelse med Verdens ast-
madag var vi ute på stand på
Koppang, Løten og Sand. På
Koppang hadde vi få besøk,
men det må nok snøværet ta
skylden for. På de to andre
stedene var det stort
frammøte, og mange tok
spirometri-testen.

Gunn Rauken
Fylkessekretær

� Nyt solen og la Lavera 
Solkrem beskytte deg.

� Beskyttelse  mot 
UVA-UVB-UVC

� Fysisk solfilter som reflekterer 
solstrålene bort fra huden

� Beskyttelsen ligger utenpå 
huden – du kjenner at den 
er der, og vet at den virker.

� Alle Lavera solkremer er 
testet på frivillige 
hudømfindtlige personer

� Nå også med helt uparfymerte
varianter for ekstremt følsom 
hud

� Lavera Solkrem får du kjøpt i 
helsekostforretninger over hele
landet.

Norges Astma- og
Allergiforbund (NAAF) var syn-
lig i gatebilder og på torg
under Verdens astmadag 2.
mai med markeringer i flere
helseregioner. Limegrønne
ballonger satte et vårlig preg

Hedmark markerte

Markerte Verdens
astmadag

Tigerstaden for alle da Norges
Astma- og Allergiforbund mark-
erte Verdens astmadag 2. mai.

på en ellers grå maidag i Oslo
der NAAF-representanter
delte ut informasjonsbrosjyrer
og astmakontrolltest til travle
forbipasserende.

- En kald fornøyelse, men folk
stoppet likevel opp for å for-
telle enten at de hadde astma
selv eller i familien. Mange
ønsket å ta med seg astma-
kontrolltesten hjem for så å
vise den til legen, forteller
Randi Aase fra sekretariatet i
NAAF.

NAAF benyttet for øvrig
dagen til å rette oppmerksom-
het på økningen i astmafore-
komsten blant barn og unge,
og understreket behovet for
forskning og organisering av
pasientopplæringstiltak i alle
helseregioner.

gjorde også Fredrikstads ord-
fører, Ole Haabeth. Ordføreren
hjalp til med å dele ut ball-
onger og gjennomførte også
spirometriundersøkelsen.

Konklusjonen er at vi er godt
fornøyd med jobben vi gjorde
for å markere denne dagen.

Mona L. Marthinussen,
fylkessekretær



NYHET –  
Marmoleum click er et høykvalitetsprodukt. Det ideelle gulv for de fleste rom i boligen. 

Marmoleum click er linoleum på HDF kjerne med et lag av kork på baksiden. Gulvets unike

oppbygning, med et patentert klikksystem, gir et naturlig gulv som er behagelig å gå på.

Kombinert med en bred fargeskala gir Marmoleum click maksimal designfrihet. 

Limfri montering. Formater i 30 x 30 cm fliser og 91 x 30 cm planker.

Ekte linoleum
med klikk montering

VIL DU VITE MER KONTAKT FORBO FLOORING AS PÅ TLF.: 66 77 12 00

FOR MER INFORMASJON OG INSPIRASJON KAN DU OGSÅ GÅ INN PÅ WWW.FORBO.NO

Design ditt eget gulv på
www.forbo.no

Klikk deg inn på våre
websider og design 
ditt eget gulv. Du kan
velge forskjellige
farger og mønstre i
fliser og planker.
Prøv deg frem og
design DITT gulv!

Marmoleum Click 63858, 63827
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Behandlingsreiser i 2007 
for barn og unge med kronisk 
lungesykdom og atopisk eksem 
Søknadsfrist:  30. november 2006
Tid:    4 uker
Egenandel:    kr 100 pr døgn for ledsagere, 

ingen egenandel for barn og ungdom

Søknadsskjema: Fås på trygdekontorene, skjema IK-1167 
(brukes av søkere med kronisk lungesykdom) og IK-1167 B 
(brukes av søkere med atopisk eksem som hovedproblem) 

Oppholdet er et supplement til behandling i Norge. 
Det er ikke anledning til å ta med friske søsken eller andre 
familiemedlemmer på behandlingsreisen.

Les mer om Behandlingsreiser på www.rikshospitalet.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon: telefon 23 07 53 77 / 0034 928 56 1445 eller e-post behandlingsreiser@rikshospitalet.no
Søknader sendes til: Rikshospitalet, Seksjon for behandlingsreiser til utlandet, 0027 Oslo

Behandlingstidspunkt:

22.01.07 - 19.02.07:  Ca 20 - 25 ungdommer i ungdomsskole (uten 
ledsagere) med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem.

19.02.07 - 19.03.07: Ca 24 barn fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen 
(med ledsagere). Med kronisk lungesykdom (som hoveddiagnose) 
og atopisk eksem.

19.03.07 - 16.04.07: Ca 24 barn fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen 
(med ledsagere). Med atopisk eksem (som hoveddiagnose) og 
kronisk lungesykdom.

16.04.07 - 14.05.07: Flerbarnsfamilier, ca 24 barn fra 3 år til 7.klasse 
i grunnskolen. Kun 1 ledsager per familie. Alle søsken må ha kronisk 
lungesykdom og/eller atopisk eksem.
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Ring oss på 02400, så får du vite mer om både Superforsikring på 

bolig, Trygghetsavtalen og hvilke fordeler vi gir deg som er medlem av 

Norges Astma- og Allergiforbund. Du kan også gå inn påwww.if.no

Mange huseiere liker å plukke sopp.

Få liker å gjøre det i kjelleren.

Vi kjenner risikoen ved å ha bolig.

Derfor har vi en egen Superforsikring 

som hjelper deg dersom skaden skulle 

oppstå. I tillegg tilbyr vi en Trygghetsavtale 

som gir deg en sikkerhetstest av boligen din.

Samarbeidsavtalen mellom 

NAAF og If sikrer medlemmene 

8 prosent rabatt på de fleste 

private forsikringene.
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SPREKT
samarbeid i Harstad

D
et er en myte at mennesker med
astma og allergi burde ta det med
ro. Sannheten er en ganske

annen, mener Jan-Erik Winther.
- Vi bør presse oss litt lenger. Og neste

dag enda litt til.
Jan-Erik har astma. Da han var liten, lot

han seg bremse av plagene. I voksen
alder har han lært seg noen viktige triks
for å takle astmaen. Fremdeles tar han
medisiner åtte-ti ganger daglig. På en
god dag er han nede i to doser. Men 30-
åringen har et tusenkronerstips: Ta
medisin like før treningstimen begynner!
Da slipper du unødvendige avbrekk, sier
han lurt.

Jan-Erik er ikke bare personlig inter-
essert i å ta vare på kropp og helse, han
har også en jobb der det kreves at han
holder seg i form. Han arbeider i Securitas
og er dessuten med i Heimevernet.

Det var gjennom et bedriftsmedlem-
skap at han først ble kjent med trenings-
senteret. Daglig leder Øystein Schølberg
ble Jan-Eriks personlige instruktør. I mot-
setning til mange andre med puste- og
lungeproblemer, var Jan-Erik åpen om
plagene sine.

Men den unge mannen var ikke den
eneste på Flex med astma eller allergi.
Det skulle vise seg at flere brukere av
senteret hadde det som ham, men valgte
å holde det skjult. Mange astmatikere
tenker at dette er en privatsak og at de
best håndterer plagene sine på egen-
hånd. De har ikke behov for å fortelle om
problemene sine til andre. Øystein forstår
dette godt, men tror likevel at mennesker
med astma og allergi har en fordel av å
informere treneren om situasjonen. Som
personlig instruktør vet han hvilke øvels-
er som er spesielt gode for å øke lunge-
kapasiteten. Han vet også om slimopp-
løselige metoder.

Øystein liker ikke å si at han “tar hensyn”,
men han kan tilrettelegge treningsform-

en og jobbe med brukerens personlige
utfordringer.

Trener seg frisk
Jan-Erik og Øystein forsto at de sammen
kunne hjelpe astmatikere og allergikere
med å komme opp av sofaen. 18. mars
arrangerte de en åpen dag på trennings-
senteret. Her ble det servert glutenfrie
vafler, juice, kaffe og frukt. De besøkende
fikk et tilbud det var vanskelig å takke nei
til. Tegnet du deg som medlem i Harstad
og omegn astma- og allergiforening, fikk
de månedskort på treningssenteret 109
kroner billigere enn andre. Ikke nok med
det. En personlig instruktør ville skredder-
sy treningsopplegget spesielt med tanke
på lunge- og pusteproblemer. I framtiden

Astmatikere og allergikere i
Harstad er kanskje landets
sprekeste. På treningssent-
eret Flex får medlemmer av
Harstad og omegn astma-
og allergiforening ekstra
oppfølging og gunstige
rabatter. Og senteret får 
astmakompetanse og 
flere kunder.

� Tekst og foto - MARTE ØSTMOE

I apparatene: Daglig leder av Harstad og omegn astma- og allergiforening, Anita Hakvåg, tren-
er tre ganger i uka. Apparatene frister, men på grunn av allergien bør hun satse på kondisjons-
trening.



skal dette samarbeidet mellom astma- og
allergiforeningen bli gjensidig, begge
parter skal dra fordel av den andres kom-
petanse. Målet er at Flex skal melde seg
inn som bedriftsmedlem i foreningen og
at de ansatte skal kurses i behandlings-
metoder og førstehjelp. Det er også
ønskelig med en astma og allergi-koffert
stående bak disken.

Daglig leder av Harstad omegn og
astma og allergiforening, Anita Hakvåg, er
umåtelig glad for samarbeidet med Flex.
Å holde åpen dag skulle vise seg å være
et smart trekk. Etter dette fikk lokallaget
20 nye medlemmer.

Anita er selv en aktiv bruker av senteret.
Hun har allergi og reagerer på pollen,
mat, røyk og parfyme. Hun blir tett, kvalm,
nyser og får hodepine, men trener likevel
tre ganger i uka. Etter bare en måned
med fast treningsprogram begynte nem-
lig treningen å virke. Livet ble lettere, hun
fikk mer overskudd og synes det plutselig
var naturlig å velge trappene. Å gå turer
var ikke lenger vanskelig. Best liker Anita
å ha med seg en treningspartner på Flex.
Da kan de peppe hverandre opp, som
hun sier. Ellers satser hun mest på kondi-
sjonstrening, og navnet hennes står ofte
på lista over dem som ønsker seg spinn-
ing.

Ikke spesiell 
Ingrid Husnes skriver seg ikke på den
lista. Det har hun gjort en gang for mye.
På den første spinningtimen ga hun alt.
Spinning skulle jo være så bra for kondis-
en. Men så var det som om det brant i
lungene. Ingrid ble varm. Hun ble
svimmel. Hun begynte å hyperventilere.
For første gang i sitt voksne liv fikk hun et
astmaanfall.

Jan-Erik Winther vil skyte inn en
kommentar, men Ingrid vet hva han vil si
og kommer ham i forkjøpet:

- Jeg tok medisin før jeg gikk på den
spinningtimen!

Ingrid har fått diagnosen kronisk
obstruktiv lungesykdom, eller KOLS. Hun
har hevelse og slim i lungene som gjør
det vanskelig å puste. Det typiske for
denne sykdommen er at tegnene inntrer
i 40-50 års alderen. Men Ingrid hadde
lunge- og pustevansker allerede som
barn. Hun måtte ta medisiner regelmess-
ig, hun tok sprøyter og var inn og ut av
sykehuset. Jenta fikk spesialbehandling
og ble ikke behandlet på lik linje som
vennene sine. Men det var nettopp det

hun ønsket
mest av alt.
Hun ville bli
som dem!
Derfor begynte
hun å røyke.

Fremdeles røyk-
er hun, men vet at
nå må det være
slutt. Den ene lungen
hennes er ødelagt. Den
andre lunga har en frisk
bit, men kan bli dårligere.
Ingrid blir aldri frisk, men må rett
og slett trene for ikke å bli verre.

På en strategisk plassert TV rett foran en
teknisk tredemølle danser Ricky Martins
taktfast og selvsikkert. Ingrid tar noen
prøvende steg på rullebåndet. Når hun er
på Flex, bruker hun mest tid her. Men
rytmen i musikk og videofilmer bryr hun
seg mindre om. Hun må heller konsentr-
ere seg om sin egen pust. Men mest av
alt foretrekker Ingrid yoga.
Treningsformen kan være med på å
utvide lungekapasiteten betydelig og
inkluderer både pusteteknikker, styrke og
bevegelighet.

Dessverre får Ingrid lange treningsav-
brekk på grunn av sykdom. Med det
samme hun synes hun er i gang og har
skaffet seg gode treningsrutiner, kan hun
bli sengeliggende igjen. Mange ganger
tenker hun tilbake på hva som ble gjort
galt da hun var jentunge. - Feilen som ble
gjort med meg bør ikke gjentas, sier hun
bestemt.

- Har du et barn med astma eller allergi,
så si aldri: Mitt barn er så spesielt og
trenger egenbehandling.

Jan-Erik stemmer i: - Ofte er det for-
eldrene som setter grenser! 

Kom! Vi løper! 
En helt spesiell historie har brent seg fast
i Jan-Eriks minne. Han er på leir på
Sommerøya utenfor Tromsø. Etter en lek
blir han og en gutt på ni år igjen for å
rydde. For å nå igjen de andre, forslår Jan-
Erik at de skal løpe tilbake. Da protesterer
gutten. Foreldrene har gitt ham løpefor-

bud. Hvis han løper, vil han bli syk. Det
har mamma og pappa sagt. Men slikt ville
ikke Jan-Erik høre på. Med pedagogisk
teft og overtalelsesevne får han gutten til
å stole på seg selv. De tar medisinen sin
og løper.

- Det gikk jo krute godt, sier Jan-Erik, og
synes fortellingen gir et godt bilde av hva
astma og allergikere egentlig klarer.
Muligens sitter begrensningene mer i
hodet enn i kroppen.

Muligens er det andre som prakker på
deg et handikap bare fordi du har astma
eller allergi? Ingrid, Anita og Jan-Erik er
enige. Foreldre til barn med astma og all-
ergi bør ta kontakt med Astma- og aller-
giforeningen hvis de lurer på hva barnet
egentlig kan klare. Her er det gode råd å
få og kanskje unngår man å ende opp
med et overbeskyttet, asosialt barn.
Treningseksperter sier dessuten at det er
mye, mye lettere å begynne å trene som
voksen hvis du var aktiv som barn.

Leder av Flex Harstad, Øystein
Schølberg, slår det fast en gang for alle:

- All bevegelse er bedre enn ingen
bevegelse. �
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Treningen skal være lystbetont. Gjør det
du greier og synes er mest morsomt. Ta
medisiner gjerne en halv time før tren-
ingsøkten starter.

Har du trent litt tidligere, er det lettere
å komme i gang igjen. Begynn rolig.
Hver gang du kommer hjem etter en
økt, skal du kunne tenke at du kunne ha
presset deg litt til. Neste gang gjør du
nettopp det. Det er ingen god i idé å gi
alt i starten. Da er risikoen høyere for at
du må vente lenge før kroppen kommer
seg, og treningen kan bli et ork. Tren to
til tre ganger i uka. Etter en tid kan du
øke intensiteten. Trening skal også være
sosialt. Skaff deg gjerne en trenings-
partner. Er du ikke i form til å trene en
dag, kan det være lurt å oppsøke tren-
ingssenteret ditt likevel. Du kommer
deg ut av sofaen og blir i det minste
mer sosial. Bare det å komme ut en tur
hjelper på psyken! Kanskje får du likevel
lyst til å trene? 

Treningstips
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For 300 kroner, hvorav ti kroner går 
direkte til forskning, i året får du:

� AstmaAllergi-bladet seks  ganger i året
� Tilgang til spørsmål- og svartjenesten i 

kunnskapsbanken Allergiviten for alle
� NAAFs rådgivingstelefon, tlf.: 23 35 35 35
� Nyttig informasjon om dine økonomiske,

behandlingsmessige og sosiale rettigheter
� Juridisk bistand - yrkesskade, trygderett og 

forsikringssaker
� Delta på kurs og møter
� Rådgivning om inneklima
� Delta på helse- og rehabiliteringsopphold
� Gunstige tele- og bredbåndstjenester i COMBITEL
� Rabatt på forsikringer i if.
� Veiledning om produktvalg
� Rabatt på flere produkter
� Treffe andre i samme situasjon som deg selv

Mulighet til:
� Å skoleres som likemann eller informatør
� Skolering dersom du påtar deg et verv i organisasjonen
� Innflytelse til å peke på hvilke saker NAAF bør arbeide for

SVARSENDING
Avtalenr. 174112/36

Norges Astma- og Allergiforbund 
St. Hanshaugen postkontor
0131 OSLO

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge.

NAAF 
vil betale
portoen.

Navn:…………………………………………………………………………

Adresse:………………………………………………………………………   

Postnr:…………………..Sted:………………………………………………

Fødselsdato: ………………………. Telefon: ……………………………….

e-post:………………………………………………………………………..

�� Ja, jeg vil bli medlem i NAAF
Medlemskontingent er kr. 300,- hvorav kr. 10 går direkte til 
NAAFs forskningsfond.

Som medlem i Norges 
Astma- og Allergiforbund 
støtter du opp om forbundets arbeid og nyter selv
godt av vår innsats for mennesker med astma,
allergi og eksem.

For deg mellom 15 - 35 år:
� Delta i egen ungdomsorganisasjon med egne tilbud til 

din aldersgruppe

Som medlem bidrar du til:
� Politisk påvirkningsarbeid for mennesker med astma,

allergi og eksem
� Økt forskning på sykdomsfeltene

Hovedmedlemskap:
� koster 300 kroner per år

Familiekontingent:
� koster kroner 400 og forutsetter 

at en i husstanden er hovedmedlem. Du kan melde 
inn så mange familiemedlemmer du ønsker.

www.naaf.no
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TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

Eneste støvsuger med toppkarakter i
omfattende Europeisk test av 47 testede
modeller. Testen er utført i regi av det
internasjonale Forskningsinstituttet
for Forbrukere (ICRT) Deler av testen
er gjengitt av Forbrukerrapporten
Nr: 4-2003.

Grunnet sitt unike støvopptak
og evne til å rense utblåsnings-
luften er Vorwerk støvsugere
anbefalt av Norges Astma og
Allergiforbund.

Rådet for Romlufthygiene
i Tyskland (AG-RLH) har
tildelt Vorwerk støv-
suger godkjennings-
merket “EGNET FOR
ALLERGIKERE”.

- SE DEN!
- PRØV DEN!
- OPPLEV

FORSKJELLEN!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• ekstrem lav vekt
• best på levetid

www.vorwerk.no

For mer informasjon
Ring tlf: 33 13 57 77
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NAAF på 
rallypanseret!

� Tekst - OLA HESSTVEDT

N
AAF falt pladask for dette forslag-
et om gratis reklameplass selv om
det kanskje ikke er selvfølgelig at

allergikernes og astmatikernes sak
fremmes på fresende rallybiler sammen
med reklame for bilmerker, dekk-fabrik-
anter, bilglass og motorolje. 36 år gamle
Inge Martinsen regner med å kjøre åtte
billøp i klassen N2 denne sesongen med
astmabudskap på fronten av sin Opel
Corsa 1,6 GFI.

Wrooooom!
Ikke vanlig i rallymiljøet.
Så er vel Martinsen astmatiker? Eller all-

ergiker? Nei, det er han ikke. Men han har
to sønner som har slike plager. Carsten på
tre har astma. Sander på syv har eggall-
ergi og hund/katt-allergi. Elektriker Inge
Martinsen fikk reklameideen da han i
vinter bestemte seg for et comeback i
rallysporten.

Beste plass
- Vi fikk jo bladene fra NAAF. Jeg kan ikke
skryte av å ha gitt noe ekstra. Jeg fikk
ideen om å gi litt på min egen måte, sier
Martinsen til AstmaAllergi. En proffkjører
kan få mellom 10 000 og 15 000 kroner i
kassen for reklame på panseret, det beste
stedet. Der synes den best. Men
Martinsen er amatør, en amatørkjører
som ikke vil være bundet til å stille opp i
løp. En slik binding kan bli dyr hvis bilen
får skader og må repareres i hui og hast.
Derfor har han gratisreklame på sin røde
standard-bil. Da står han fritt. NAAF eks-
poneres sammen med et alarmfirma og
en Larvik-entreprenør på panseret. Gratis
vennetjenester, det også.

- Hvordan reagerte rallymiljøet på den
uvanlige reklamen?

- Jeg startet sesongen med første og
andre NM-runde her i Larvik i slutten av
april, og det var mange som undret seg
over denne helt nye reklamen i bilsport-

en. Konkurrenter og tilskuere lurte på hva
dette var for en sponsor. Jøss, hvordan
klarte du det? spurte de. Jeg forklarte at
jeg støttet astmasaken og ungene mine
og fikk veldig positiv respons.

- Fra guttene dine også?
- Nei, minstemann er for liten, eldste-

mann også - han synes det er gøy at
pappa kjører billøp, men det stopper der.

Inge Martinsen var aktiv rallykjører i
perioden 1988 til 1996, så fikk familielivet
førsteprioritet. Nå er han med igjen med
begrensede ambisjoner, lysten til å kjøre
fort er intakt. Han vil ikke skryte av resul-
tatene i årets første konkurranser, bort-
sett fra at bilen er hel og fin. Dermed er
han på startstreken i Rally Grimstad 28.
juli. Planen er å delta i løp i Trondheim,
Lillehammer og Larvik etter det pluss
noen lokale bakkeløp.

Så da vet jo NAAF-medlemmer hvem de
skal heie på hvis de møter opp! �

Jeg har aldri vært flink til å
støtte dere økonomisk, men
nå har jeg lyst til å gi dere
gratis reklameplass på min
rallybil. Dette kan være mitt
bidrag til dere, skrev hobby-
rallykjører Inge Martinsen i
Larvik i en e-post til Astma-
og allergiforeningen. Nå
pryder NAAFs web-adresse
og “Allergivennlig veivalg”
Martinsens røde panser i
billøp.

Rallykjører Inge
Martinsen i Larvik
støtter astmasaken
på sin egen måte.

NAAF-reklame på et racerbilpanser er definitivt noe nytt.



Stadig flere opplever at nyvasket tøy forårsaker kløe og hudirritasjoner, spesielt er små barn utsatt
for dette. Ofte er det slik at selv om tøyet lukter rent og de skitne flekkene er borte, så er det
fremdeles såperester igjen i tøyet. Dette ble avdekket i en undersøkelse utført av det svenske for-
brukerrådet (Råd & Rön nov.2003), hvor de fleste vaskemaskiner var dårlige til å skylle vekk vaske-
middelrestene. Over tid kan et dårlig skylleresultat ha en stor påvikning på huden din. Men ettersom 
det europeiske klassifiseringssystemet for vaskemaskiner ikke har noen rangering av skylleresultatet 
er de fleste uvitende om faren. I den samme testen var det bare ASKO som oppnådde beste resul-
tat på skyllingen. For oss i ASKO kom ikke dette som noen overraskelse. Det gode skylleresultatet 
er nemlig en av grunnene til at vi er eneste produsent i Norge som har klart kravene for å få en sva-
nemerket vaskemaskin. I tillegg har alle ASKO vaskemaskiner en Superskyll funksjon, som med hele 
7 skyllinger garantert gir deg markedets beste skylleresultat. Bare det beste bør være godt nok for 
deg og din familie. Derfor bør antallet skyllinger være et
viktig kriterium neste gang du kjøper ny vaskemaskin.

Vinn en ASKO vaskemaskin:
Se mer på www.asko.org

Omfattende undersøkelse avdekker at få 
vaskemaskiner skyller godt nok

321 005

Norges eneste 
svanemerkede 
vaskemaskin

8078467
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Nå kan du bruke Blenda
Sensitive til hele tøy-
vasken. Blenda Sensitive
Tøymykner er en parfyme-
fri og skånsom tøymykner
som alle trygt kan bruke,
også de med sensitiv
hud. 

Blenda Sensitive 
Tøymykner, en 
kosemyk og parfy-
mefri venn for 
sensitiv barnehud
som anbefales av
Norges Astma- og
Allergiforbund.

www.blenda.no

Blenda Sensitive 
Tøymykner

BBlleennddaa  SSeennssiittiivvee  
TTøøyymmyykknneerr  
––uutteenn  ppaarrffyymmee  oogg  

ffaarrggeessttooffffeerr!!

NORGES
ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

Hendene våre blir daglig utsatt for 
røffere behandling enn andre deler av
kroppen, kulde, varme, såpe, kjemikalier
og mye vann. Overflatehuden 
på hendene trenger ekstra 
beskyttelse 
og pleie

Liten 
størrelse også!

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

� trygt og skånsomt for 
sensitiv hodebunn

� 7 rene basisprodukter av høy kvalitet
� utviklet i tett samarbeid med det finske

astma og allergiforbundet 
� selges kun hos frisøren

Mer info

www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00



Essilor Norge AS
Kongens g 2

3601 KONGSBERG
Tlf. 32 72 60 00

Apotek Løven
Hønefoss
Søndre Torv 1

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 50 60
Fax. 32 11 50 61

Tuddal
Varecenter
3697 TUDDAL

Tlf. 35 02 41 05

Barlindhaug Utbygging AS
9291 TROMSØ
Tlf. 77 62 26 00

Nor-Pel A/S
3421 LIERSKOGEN

Tlf. 32 22 70 40

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Løvlia Skistue
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 42 42
Fax. 32 12 63 33

Kloppen
Lamelltre AS

2850 LENA
Tlf. 61 16 07 88

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00
Fax. 32 08 70 10

Glittreklinikken
Glittrev. 1488 HAKADAL

Tlf. 67 05 80 00

Senter for lunge medisinsk
behandling og rehabilitering

Drammensv 205, 1372 ASKER

Tlf. 66 76 30 30 - Fax. 66 76 30 40

4032 STAVANGER
Tlf. 51 81 69 00

Thorleif Aas A/S
1870 ØRJE

Tlf. 69 81 15 39
Mobil 932 38 910

- Pukkverk
- Grustak

- Graving/Transport
- Steinknuseverk

Voksentoppen Skole
Voksentoppen skole 1.-10. i Oslo er en spesialskole

for elever med astma, allergi og eksem.

Ta kontakt med oss for råd om tilrettelegging på skolen,
tlf. sykepleier 23 22 20 92
tlf. kontor 23 22 20 70
voksentoppen@ude.oslo.kommune.no

Vitus Apotek
Stavern

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

avd. Aust-Agder
4801 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Forfatter
Kjersti Scheen

1160 OSLO
Tlf. 22 28 91 05

1411 KOLBOTN
Tlf. 66 81 85 00

1470 LØRENSKOG
Tlf. 67 12 12 11

Bykle
kommune

4754 BYKLE
Tlf. 37 93 85 00

Arkitekt
Nils Friis

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Røros E-verk
7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

Fearnley
Fonds AS
0107 OSLO

Tlf. 22 93 60 00

Wonderland AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 78 00

Domus Mega
6801 FØRDE

Tlf. 57 83 07 40

Bjerkreim
kommune

4389 VIKESÅ
Tlf. 51 20 11 00

Hadsel
kommune

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 15 00 00

Rex A/S
1825 TOMTER

Tlf. 69 92 49 49

Grøterud’s
Byggservice A/S

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 24 00

1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 35 00

7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 00 00

Alliance apotek
Kolbotn
Kolbotv 23

1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 69 00

6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Søndre Torv 2
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

0753 OSLO    -    Tlf. 22 51 48 00

4791 LILLESAND
Tlf. 37 26 92 00

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 15 30

Økriv. 2
1349 RYKKINN
Tlf. 67 13 32 19

Dagmar På Rød
9465 TENNEVOLL
Tlf. 77 17 55 59

L B Dataregnskap
2003 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 50 03

H. Lunde Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Ole Deviksv 18
0666 OSLO

Tlf. 23 37 37 40

Lærdal Apotek
6887 LÆRDAL
Tlf. 57 66 99 66

Norsk Bil- og Båtimport AS
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 97 02 50

DAF Norge AS
1641 RÅDE

Tlf. 69 28 04 20

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

1378 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

5443 BØMLO   -   Tlf. 53 42 60 70

Partrederiet
Mjånes

9531 KVALFJORD
Tlf. 78 43 86 47

Nedre Eiker
kommune

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 25 00

Gunnar Ruud AS
0654 OSLO

Tlf. 23 30 25 00

Rygge
kommune

1570 DILLING
Tlf. 69 26 43 00

St. Hansfjellet Parkeringshus
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 30 60 00

Dantherm A/S
 3101 TØNSBERG
Tlf. 33 35 16 00

NTM Trailer & Tipp AS
Olav Ingstadsv 12, 1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

Astrup Kunst og Rammer
Storehagen 3, 6800 FØRDE

Tlf. 57 82 35 60

Vegårshei Sparebank
4973 VEGÅRSHEI
Tlf. 37 17 00 60

Per’s
Trafikkskole

1608 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 68 84

Gravør
Per Valbo

0159 OSLO
Tlf. 22 42 78 59

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Øvre Eiker
kommune

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 10 00

Getek AS
7550 HOMMELVIK

Tlf. 73 98 02 00
www.getek.no

2230 SKOTTERUD    -    Tlf. 62 83 22 00

Granvin Herad
Skulekontor
5733 GRANVIN
Tlf. 56 52 40 00



1352 KOLSÅS
Tlf. 67 17 69 00

Universitetssykehuset
Nord-Norge HF

Sykehusv. 38, 9019 TROMSØ

Tlf. 77 62 60 00 - Fax. 77 62 60 42

Telev. 5, 1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00 - Fax. 69 81 00 80

Ødegården
Rehabiliteringssenter AS

Badev, 3370 VIKERSUND
Tlf. 32 77 82 00 - Fax. 32 77 82 01

avd.  Øre-Nese-Hals

Sognsvannsv 20, 0027 OSLO
Tlf. 23 07 05 80 - Fax. 23 07 42 60

Drammen og Omegn
Boligbyggelag

Nedre Storg 9, 3015 DRAMMEN
Tlf. 32 21 15 00

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

Sjukehusv. 1, 5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33 - Fax. 53 41 45 73

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om
matallergi og bedre situasjonen for mennesker

som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle
tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.

Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

Det Nasjonale
Aldershjem for Sjømenn

3291 STAVERN
Tlf. 33 16 53 50

Klokkergårdv 3, 1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68 - Fax. 69 12 68 69

Cellulær Ernæring
Herbalife Produkter for alle.

Tlf. 55 16 80 51 Bergen
Dekker hele Hordaland, 30 dagers returrett

Veritasv 26, 1323 HØVIK
Tlf. 67 55 53 50

avdeling Oslo og Omegn
Nedre Rommen 5 E, 0988 OSLO

Tlf. 22 70 71 00

Arkitekt
Konrad Halvorsen

1532 MOSS
Tlf. 69 25 67 00

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

Yamaha Motor Scandinavia AB
1407 VINTERBRO
Tlf. 64 97 94 00

Fred Olsens g 2, 0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Tusten Tunnelselskap A/S
6413 MOLDE

Tlf. 71 26 51 55

Bjørn Skinnes AS
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 71 94

msd.no
Solbakken 1, 3011 DRAMMEN - Tlf. 32 20 73 00

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 22 00

Treschow-Fritzøe AS
3255 LARVIK

Tlf. 33 12 11 00

Halden
kommune

1771 HALDEN
Tlf. 69 17 45 00

Svenskv 20, 8626 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Hafstadv 34, 6801 FØRDE
Tlf. 57 72 13 80

Kryddermoen 13, 8050 BODØ
Tlf. 75 52 00 55

Evje og Hornnes
kommune

Evjemoen, 4735 EVJE
Tlf. 37 93 23 00
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Importør: 

MedSupport, Pilestredet 7, 0180 Oslo.

www.medsupport.no

Tlf: 24145180 – Fax: 24145181

MUFF did it!

IMUTEST™ ALLERGITESTER

Selvtester
Test deg selv og få svaret i løpet av 30 minutter.

Imutest™ er en klinisk dokumentert IgE allergitest,

lik dem som brukes på sykehuslaboratorier. 

Clinical Diagnostic Chemicals Ltd. har laget testen

enkel og sikker for hjemmebruk. For å utføre testen

trenger man noen dråper blod som samles 

hygienisk og med minimalt ubehag. 

Generell test og Spesifikke tester:

Imutest™ Generell Allergi 
Indikerer et høyere enn normalt nivå av antistoffet

IgE i blodet. Testen gir deg svar på om det er

sannsynlig at du er allergisk eller ikke. 

Imutest™ Spesifikk Allergi
Det er tre forskjellige tester som måler spesifikke

antistoffer i blodet. Husstøvmidd, Katt, og Gress

Gir testen deg positivt svar og du har symptomer

bør du kontakte lege for nærmere utredning.

Imutest™ Allergitester selges i Apotek.

Takk for røykeloven!
Ei lita frøken ville ut på tur,
men grudde seg for kroppen brukte bli så sur
med host og hark, bronkier som bark,
nesebor og øyekroker fylte med sorte “mark”
Så en junidag i 2004
skjedde det noe som fikk ‘a i gire’
- En mann i dress ga full pinne
og sa “nå fåre’m slutte å røyke inne!”
Så kunne frøkna dra ut på vift
uten annet i veska enn leppestift
Hun og vennene fikk svinse og svanse, le og danse
- Ja, dem håper detta aldri må stanse!

Heidi Andresen

21. til 23. april ble det avholdt
motivasjonsseminar og landskon-
feranse på Scandic hotell i
Trondheim. Det ble en fruktbar
helg.

Vi begynte fredag kveld med en
riktig så trivelig middag på hotell-
et før vi fikk en introduksjonsøkt
om engasjement av vår innleide
foredragsholder, Njål Bele fra
Konsulentane. (www.konsul-
entane.no)

Lørdag ble selve seminaret
avholdt. Vår dyktige foredrags-
holder ledet oss gjennom enga-
sjementsanalyse, plan og de ulike
faser i et prosjektarbeid. Vi lærte å
lage ansvarskart og planer. I til-
legg arrangerte han flere leker og
kreative øvelser som vi skulle
gjennom for å konkretisere vårt
engasjement i ulike saker, kart-
legge våre egne evner og
hvordan samspillet oss i mellom
er. Vi fikk flere gode tips og knep
med på veien, samt at vi både
tegnet og skrev for å visualisere
målgruppen vi vil nå ut til med
våre arrangementer og våre bud-
skap. Det var økter smekkfulle
med jobbing, men du så givende
og interessant! Litt fnis og fjås

fikk som vanlig sneket seg inn der
det er NAAFUere tilstede... Vi kan
trygt skrive under på at motiva-
sjonen blant oss aktive NAAFU-
medlemmer fikk et realt opp-
sving av dette!

Lørdag kveld var den fiiin mid-
dag med utsikt over Nidelven før
vi hygget oss på pub til langt ut i
de små timer. For noen ble det
kanskje lenger enn langt...

Søndag ble selve landskonfer-
ansen avholdt. Det ble en effektiv
dag preget av arbeidslysten vi
fikk under seminaret dagen før.
Årsberetning, driftsregnskap,
budsjett og ikke minst arbeids-
plan ble nøye gjennomgått. Vårt
mål for den kommende perioden
er å invitere flere unge til å bli
aktive i NAAFU. Derfor sender vi i
disse dager ut en folder med
oversikt over det kommende
årets arrangementer til alle
NAAF-medlemmer mellom 15 og
35 år. Nytt av året er sommerleir
på Snåsa første helgen i august!
Utover høsten blir det også kurs i
anledning astmaens år, og jule-
bord med laging av allergi- og
ungdomsvennlig julemat. I til-
legg til folder og nettsider vil alle
ting annonseres på denne siden.
Så følg med!

Nytt styre ble valgt uten de
store forandringene. Camilla
Roos-Bjerke skal fortsette som
NAAFUs andre representant
ovenfor NAAF i tillegg til leder,
men hun overlot sin plass som
styremedlem i NAAFUs styre til
Sonja Sahlsten.

Heidi Andresen 2006

NAAFUs landskon-
feranse 2006

45



Nigaard Pharma AS, Postboks 1471 Lørenskog telefon 67 98 0190 telefaks 67 98 0191 post@nigaard.no www.nigaard.com

Merk: Ikke la barn leke med OptiChamber.Ta kontakt med legen din hvis du er usikker på hvordan apparatet skal 
brukes. Følg henvisningene for doseringsaerosolen (sprayen). OptiChamber og masker inneholder ikke lateks.

Kan benyttes uten maske

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Passer alle inhalasjonssprayer

Refunderes på blå resept (§ 3.7)

MIDD... 

...DELER DU 
SENG MED 
HVER 
ENESTE NATT! 

Middens avføring er en av
de viktigste årsakene til allergi  

utenom pollensesongen. 

Avføring/allergenene
kan også forverre astma  

og atopisk eksem. 

Allergy Control sengetrekk  
gir nær 100% beskyttelse mot  

allergener fra sengen. 

Et vaskbart kvalitetsprodukt  
med 10 års garanti mot  

fabrikasjonsfeil. 

NB! Barn og ungdom under 16 år med 
dokumentert middallergi får ifølge §5-22 
dekket utgiftene til madrass- og puteovertrekk. 

Kontakt oss for å få tilsendt  
mer informasjon 

��
Vennligst send informasjon om Allergy Control pute-, dyne- og madrasstrekk. 

Navn:  

Adresse:

Poststed:

Telefon:  

NORMED AS 
Solheimveien 62 
Boks 410 
1471 Lørenskog 
Tlf.:  67980100 
Fax: 67980101 
www.normed.no
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N A A F s  a d r e s s e ove r s i k t  
Norges Astma- og Allergiforbund, postboks 2603 St. Hanshaugen, 0131 Oslo • Besøksadr. Akersveien 24 C, Teknologiparken • 

Tlf. 23 35 35 35  faks: 23 35 35 30 • e-post: naaf@naaf.no - www.naaf.no

NAAFs Inneklimakontor, Gamle Riksvei 7, 8008 Bodø • Tlf. 75 52 60 35, faks: 75 52 55 15 • e-post: inneklima.kontoret@online.no 

SEKRETARIATET
Tonje Waaktaar Gamst,
kst. generalsekretær
Tlf. 23 35 35 35
Tlf. 23 35 35 12 

Stab
Atle Kristiansen, markedssjef
Tlf. 23 35 35 17  
epost: atle@naaf.no
Kontaktes vedr. NAAFs 
landslotteri,
innsamlingsaksjoner 
og sponsoravtaler.

Hallvard Ramfjord, forsker 
med ansvar for pollenvarslingen
Tlf. 73 59 60 76  
epost:hallvard.ramfjord
@chembio. ntnu.no
Kontaktes vedr. pollen.

Ingrid Middelthon,
Daglig leder for forsknings-
fondet/forskningskoordinator.
Tlf. 23 35 35 13
epost: ingrid@naaf.no
Kontaktes vedr. forskning 
og Helse og 
rehabilitering

Seksjon for fellestjenester
Jorunn K. Brubak,
fagsjef og økonomisjef
Tlf. 23 35 35 16
epost:jorunn@naaf.no
Stedfortreder for 
generalsekretær.

Heidi Ellefsen, sekretær
Tlf. 23 35 35 14
epost:heidie@naaf.no
Kontaktes vedr. Jonasmaske.

Gro-Lisbeth Ness,
adm. og lønnsmedarbeider
epost: gron@naaf.no
Kontaktes vedr. adr. endring.

Seksjon for 
informasjon og media
Tonje Waaktaar Gamst, fagsjef og
redaktør for AstmaAllergi
Tlf. 23 35 35 12  
epost: tonje@naaf.no

Kontaktes vedr. AstmaAllergi –
medlemsbladet.
Kontaktperson for media.

Informasjonssjef
Kontaktperson for media
vakant

Nina Brun, redaktør for Allergi i
Praksis og nettredaktør
www.naaf.no 
Tlf. 23 35 35 11   
epost: nina@naaf.no
Kontaktes vedr. Allergi i Praksis
fagblad til helsepersonell,
NAAFs hjemmesider.

Torhild Fahle,
informasjonskonsulent
Tlf. 23 35 35 21 
epost: torhild@naaf.no
Kontaktes vedr. astma, allergi,
eksem, overømfintlighet og
trygderettigheter.

Seksjon for samfunnspolitikk
Anne Elisabeth Eriksrud, fagsjef 
Tlf. 23 35 35 22   
epost: anne@naaf.no
Kontaktes vedr. helse,
miljø- og sosialpolitiske 
spørsmål.

Helle Stordrange Grøttum,
rådgiver
Tlf. 23 35 35 23  
epost: helleg@naaf.no
Kontaktes vedr.
matoverfølsomhet

rådgiver, vakant

Randi Aase,
opplæringskonsulent
Tlf. 23 35 35 19  
epost: randi@naaf.no

NAAFs inneklimakontor
Ellen Strand, leder
Tlf. 75 52 60 35
epost: ellens@naaf.no
Kontaktes. vedr.
inneklimaspørsmål.

Trude Soløy, sekretær
Tlf. 75 52 60 35  

epost: trudes@naaf.no
kontaktes vedr.
inneklimaspørsmål og salg.

FYLKESLAGENE I NAAF
Akershus fylkeslag
Myhrer,
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 95 95 35.
Faks. 63 95 95 30
Mobil: 91 81 39 09
epost: post@naaf-akershus.no
Man-tor: 09.00-15.00
Berit Moen,
kontormedarbeider
Grete Øvretveit,
fylkessekretær

Aust-Agder fylkeslag
Sørlandet Sykehus Arendal,
Serviceboks 605,
4809 ARENDAL
Har ikke fylkessekretær

Buskerud fylkeslag
Tollbugt. 29, 3044 Drammen
Tlf. 32 83 45 10  
Faks. 32 83 45 11
epost: busk-n@online.no
Tirs. ons. tors.: 08.00-15.30

Finnmark fylkeslag
Lisadellvn. 2, 9900 Kirkenes
epost: post@ninadanielsen.no
Tlf. 41 69 77 82
Faks. 78 99 20 51

Hedmark fylkeslag
Postboks. 349, 2403 ELVERUM
Tlf. 62 42 61 62  
Faks. 62 42 61 62
epost: post@naaf-hedmark.no
Man., tirs., tors.: 09.00-15.00
Gunn Rauken,
fylkessekretær

Møre og Romsdal fylkeslag
Webjørn Svendsensgt 14,
6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 85 70 
Faks. 70 06 92 29
epost: naafmr@online.no
Kvardager: 09.00-16.00.

Lisbeth Svendsen Søvik,
fylkessekretær

Nordland fylkeslag
Dronningensgt. 57, 8006 BODØ
Tlf. 75 52 37 10  
Faks. 75 52 18 55
Man.-fre.: 09.00-15.00
Ons.: 09.00-12.00
Tove Strand, kontorsekretær

Nord-Trøndelag fylkeslag
Ogndalsvn. 2, 7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 99 86  
Faks. 74 16 30 18
epost: ntnaaf@start.no
Man, ons, fre oddetallsuker,
Man, ons, partalsuker:
08.00-15.30
Sigrid Westrum, fylkessekretær

Oppland fylkeslag
Fakkelgården, Vormstugvn. 40
2624 LILLEHAMMER
Tlf. 6126 3760  
Faks. 6126 3761
epost: naafoppland@c2i.net
Man, tirs, ons 10.00- 14.00
Styret i  fylkeslaget vedtok på
styremøte 23. januar at fylkes-
kontoret skal omorganiseres.

Det blir vanlig drift fram til
22. februar, deretter blir det ny
kontoradresse.
Norges Astma- og
Allergiforbund
Oppland fylkeslag
c/o Kjell B. Madsen
Storgata 35, 2750 GRAN
Tlf. 61 32 83 79
Ingunn Aagedal Schinstad,
fylkessekretær

Oslo fylkeslag
PB 2603 St.Hanshaugen,
0131 OSLO
Besøksadr.: Akersveien 24C
Tlf. 22 99 24 80 
Faks. 22 99 24 85
post@naaf-oslofylkeslag.no
May Holen, fylkessekretær

>   >



REGION VEST:
Hordaland, Rogaland og Sogn
og Fjordane fylkeslag

Hordaland fylkeslag
Vestre Strømkaien 9,
5008 BERGEN
Tlf. 55 32 52 08  
Faks 55 32 07 65
epost: naaf.h@broadpark.no
Man. fre. kl. 08.30 –14.30.
Maren S. Tveit, regionssekretær

Rogaland fylkeslag
Kontoret i Rogaland er for tiden
ubemannet, slik at alle 
henvendelser her til kan rettes
til NAAF Region Vest - 
se Hordaland Fylkeslag 
og Sogn og Fjordane 
Fylkeslag.

Sogn og Fjordane fylkeslag
Vestre Strømkaien 9,
5008 BERGEN
Tlf. 55 32 52 08  Faks 55 32 07 65
Man.-fre.: 08.30-14.30
epost: naaf-h@broadpark.no
Susanne R. Andersen,
regionssekretær

Sør-Trøndelag fylkeslag
PB 89, 7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 10 04  Faks 72 83 17 90
Man-fre: 08.00-15.30
E-post: naafstrl@online.no 
Anne-Mari Brekk Nilsen,
kontormedarbeider
Marianne Bjerke, fylkessekretær

Telemark fylkeslag
Blekebakkvegen 1, 3725 SKIEN
Tlf. 35 51 96 68  
Faks  35 51 96 61
Man. og tors., : 09.00-15.00 
epost: naaf.telemark@bleke-
bakken.no
Mona H. Larsen, fylkessekretær

Troms fylkeslag
Bjørg Molander, fylkesleder
Tlf. 77 07 08 72 / 90 96 91 23 
epost: bmoland@broadpark.no
Har ikke fylkessekretær

Vest-Agder fylkeslag
Pb. 118, 4662 KRISTIANSAND
Tlf. 38 02 74 72 Faks: 38 02 04 35
Tirs. og tors.: 09.00-14.00
epost: vafl@online.no
Cecilie Saur Haukvik,
fylkessekretær

Vestfold fylkeslag
Næringsbygget, PB 208,
3164 REVETAL
Tlf. 33 06 39 50  Faks: 33 06 39 51
epost: naafvest@online.no 
Tir-ons: 08.00-15.30
Ellen Sørby, fylkessekretær

Østfold fylkeslag
Ilaveien 95 1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 83 62  Faks 69 31 85 80
Man-tor: 09.00-13.00
epost: ellenaaf@frisurf.no
Ellen Bonnevie-Svendsen,
fylkessekretær

NAAF Gran Canaria
Colegio Noruegio
Bco. De la Verga
E-35120 Arguineguin
Gran Canaria
Tlf. 00 34 928 15 09 81
Faks 00 34 928 15 10 75 
epost: naaf–gc@hotmail.com
Tove Selsø, leder

NAAFS STYRE 2005 - 2007
Leder:
Erik Eide
Politisk nestleder:
Pål Johansen 
Organisatorisk nestleder:
Nils Petter Næsset
Styremedlemmer:
Jan Ivar Rønning
Elisabeth Bjørheim Salte
Anne Stryken Nygaard
Anne Ombye
Torunn Ones Narvestad
Hege Sande, NAAFU

Varamedlemmer:
Ottar Drågen
Einar Anders Holte
Tore Andersen
Camilla Therese Roos Bjerke,
NAAFU

NAAFU
NAAFs ungdomsorganisasjon
Hege Sande, leder
epost: hege.sande@itk.ntu.no
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For informasjon og bestilling av MiteBlockTM:

Sleep Scandinavia as,  Snarøyveien 57, 1367 Snarøya  � Tlf. 67 11 03 17 �  Fax. 67 53 48 25 �  www.SleepScandinavia.com

� Sengemiddens avføring kan gjøre den 

friskeste av oss allergisk.

� MiteBlockTM sengetøy gir total beskyttelse 

mot midd og allergener.

� Komfortabelt, mykt og hudvennlig uten 

kjemiske tilsetninger.

� Vaskbart ved 950C - med 10 års garanti mot 

fabrikasjonsfeil.

� Vurdert og godkjent av NAAFs faglige 

produktutvalg.

Rikstrygdeverket refunderer utgifter til madrass- 
og pute-overtrekk for barn under 16 år med 
dokumentert middallergi.

Org. nr.:  987 726  482 

anbefales av
Norges Astma- og Allergiforbund
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T
orhild Fahle er informa-
sjonskonsulent i Norges
Astma- og

Allergiforbund. Vi møter
henne ved

Barneallergiklinikken på
Smestad legesenter, der

hun er med sønnen
sin, åtte år gamle

Scott. I ett og et
halvt år har han
fått allergivaksine

mot bjørkepollen.
- Jeg var veldig dårlig før jeg

begynte å få sprøyter, sier Scott. -

Jeg hostet og hostet, og jeg kunne ikke
være med på noen ting. Ikke sparke fot-
ball, engang.

Scott går i tredje klasse på Hosle skole i
Bærum.

- Noen ganger måtte jeg være hjemme
fra skolen fordi jeg var dårlig. En gang var
jeg bra da jeg gikk til skolen, men så ble
jeg veldig syk og måtte hentes hjem
igjen.

Store plager
Scott var plaget av melkeallergi, eksem
og astma til han var fire år gammel. Han
hadde diett, omfattende hudpleie og

forebyggende astmamedisin. Så vokste
han det av seg. Men da han var fire og et
halvt år, kom pollenallergien og med det
kom også astmaplagene tilbake.

- Han hadde det forferdelig i pollense-
songen, forteller moren. - Vi brukte
nesedråper, øyedråper, tabletter som er
betennelsesdempende i forhold til pust-
en, inhalasjonsmedisiner i alle varianter,
forebyggende medisin, anfallsmedisin,
forstøverapparatmedisin... En gang var
Scott forferdelig dårlig. Han var oppe om
natten, hostet så han kastet opp og
hadde mye slim. Vi medisinerte og medis-
inerte, men ingenting hjalp. Jeg bestemte

meg for at dette ikke gikk lenger, og i en
fart tok jeg gutten med meg og reiste til
syden. Han trengte en pause. På Gran
Canaria gikk det fire dager med masse
medisin. Så ble han bra.

Som informasjonskonsulent i NAAF,
kjente Torhild Fahle godt til allergivaks-
inasjon, og hun ville at Scotts lege skulle
vurdere om han kunne ha nytte av det.
Scott behandles av barnelegene Laila
Aaserud og Bente Kvenshagen, som
begge har mange års erfaring innen
barneallergologi. Scott ble vurdert som
meget godt egnet til å prøve allergivaks-
ine, men først måtte man være sikker på
at hans astma var stabil og godt behandl-
et.

- Første gang jeg var her fikk jeg tre
sprøyter, sier Scott.

- Helt riktig, sier moren. - Når man
begynner, får man tre sprøyter med en
halv times mellomrom. Så fikk han en
sprøyte hver uke i syv uker.

- Nå får jeg bare én hver gang, og det er
bare annen hver måned, sier Scott. - Før
jeg får sprøyten må jeg blåse i et rør.

- Det er en test for at legen skal se at
pusten er ok før han får vaksinen, sier
moren.

- Jeg får lov til å velge hvilken arm jeg
vil ha den i, sier Scott. - Jeg synes at høyre
arm er best. Det gjør litt mindre vondt
der.

- Så må han vente i en halv time, og så
må han blåse en gang til, sier Torhild
Fahle. - Legen registrerer pustingen og
hevelsen han har fått på stikkstedet.

Vaksineprogram
- Hvor lenge må man holde på med vaks-
ineringen?

Forts. side 13
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Fakta om allergivaksinasjon
Allergivaksinering er forsøk på å dempe
atopisk allergi med hyppige injeksjoner
over lengre tid av aktuelle allergener i
stigende doser fra en meget lav startdose.
Det er vitenskapelig bevist at behandling-
en påvirker immunforsvaret, lindrer all-
ergiske symptomer og reduserer medisin-
behovet.

Hva kan man vaksineres mot?
Man kan få vaksinasjon mot allergi mot
løvtrær, gress, burot, husstøvmidd, pels-
dyr, bier og veps. Foreløpig kan man ikke
vaksineres mot matvareallergi. Vanligvis
vaksineres man mot ett eller to allergener,
men det er mulig å vaksinere mot tre-fire
allergener samtidig.

Hvem kan behandles med vaksine?
Hvis man har plagsomme allergisym-
ptomer til tross for at man tar medisiner,
eller er helt avhengig av symptomdemp-
ende medisiner over lange perioder, bør
vaksinasjon overveies. Nye erfaringer viser

at allergivaksinasjon kan forhindre eller
redusere risikoen for at høysnue utvikler
seg til astma. Vaksinasjon kan også hjelpe
hvis man har sterke bivirkninger av sym-
ptomdempende medisin.

Erfaring viser at veldig mange, særlig
barn og unge voksne, er veldig godt
hjulpet av vaksine, noen færre er mindre
godt hjulpet, og få er ikke hjulpet i det
hele tatt. I dag kan man bli testet før man
vurderer vaksine om man kan forvente
god effekt, mindre god effekt eller ingen
effekt av vaksinen.

Hvem bør ikke forsøke vaksinasjon?
Barn under fem år, personer med alvorlige
immunologiske sykdommer eller kreftsyk-
dom og pasienter med alvorlig astma, bør
ikke behandles med allergivaksinasjon.

Allergivaksinasjon bør bare tilbys av
leger med spesiell kompetanse innen all-
ergi og astma, og det stilles store krav til
selve gjennomføringen og sikkerheten
under vaksinering.

Med dagens medisiner kan
de fleste allergikere oppleve
en god symptomlindring,
men medisinene påvirker
ikke årsaken til symptom-
ene. Slutter man eller
glemmer å ta dem, kommer
symptomene tilbake.
Allergivaksinasjon er den
eneste behandling som for-
søker å helbrede allergi.
Men gjør den det? Og hvis
ja, hvorfor?

- Jeg får lov velge hvilken arm jeg vil bli
stukket i, sier Scott.

Moren til Scott, Torhild Fahle, er informasjonskonsulent i NAAF. Her står
hun mellom barne- og allergilegene Laila Aaserud (t.v.) og Bente
Kvenshagen.

- Deilig å kunne spise frukt og grønnsaker
igjen”, sier Beatrice Torp.

� Tekst og foto - UNNI H. KITTELSEN



Førsteinntrykket av ditt hjem

skapes av gulvet, det definerer

din stil og atmosfære. Alloc

gjør ingen kompromiss - den

vakre overflaten har solid indre

styrke. Vi skaper rom som

gleder sansene i lang tid. Velg

Alloc og vær stolt og trygg.

Alloc Original Trend -

Skipsgulv Doussi�

Finn din nærmeste forhandler
p� v�re hjemmesider:

www.alloc.no

The Original
Everything else is a compromise

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund



• Fotostabile filtere

• UVA beskyttelse 98%

• UVB iht Colipa

• Vannfast og svettefast 
i opptil 6 timer

• Sandavstøtende

• Uten parabener, alkohol, 
parfyme og fargestoffer

NYHET! Sebameds nye solserie  SUN CARE

kombinerer optimal  sol beskyttelse med 

intensiv pleie. Passer også for de 

med sensitiv og solømfintlig hud.

En solserie for alle

Fås på apotek



Neutral serien er helt uten parfyme, farge og
andre unødvendige tilsetningsstoffer. Målet
har vært å skape produkter som gir minst
mulig risiko for å fremkalle kløe og allergi

– både for barn og voksne. Alle produktene
blir godkjent av Norges Astma- og Allergi-
forbund før de kommer på markedet. Pro-
duktene har en hudnøytral pH-verdi.

Besøk gjerne våre hjemmesider: www.neutral.no
For mer informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund, besøk: www.naaf.no

Vaskeproduktene kan kjøpes i dagligvareforretninger over hele landet.
Hygieneproduktene kan kjøpes i Vitus Apotek, Ditt Apotek, Vita og i velassorterte dagligvarebutikker.

Ekstra milde barne-
produkter til  både store

og små barn
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� Tekst - ANNE-LISE AAKERVIK
Foto: - NAAF SØR-TRØNDELAG

D
a Camilla og Kjetil bestemte
seg for å gifte seg, visste de
iallfall en ting: Det måtte bli et

allergivennlig bryllup, for selv hadde
de både matallergi, pollenallergi,
dyrehårsallergi og alvorlig astma.
Men det skulle ikke hindre brude-
paret å få drømmebryllupet, og
da var planlegging og tid to vikt-
ige ingredienser. Først av alt
bestemte de i hvilken måned
festen skulle holdes. Valget falt

på august, den regnes nem-
lig som en god tid for en
pollenallergiker. I mai og
juni er for eksempel
pollensesongen på sitt
verste.

Snille blomster
Blomsterpynting er en

stor og viktig del av
et bryllup.

Til

Camillas og Kjetils store dag måtte
absolutt alle blomster være “snille”
blomster; brudebukett, kirkepynting,
borddekorasjoner og bilpynting. I Klæbu
utenfor Trondheim holder GK Flora til.
Denne lille blomsterbutikken har spesi-
alisert seg på allergivennlige blomster og
fikk utfordringen med å pynte vennlig og
vakkert til bryllupet. Forberedelsene
startet ett år i forveien, og det ble lagt
ned mange timer på å finne de riktige og
snille blomstene.

- Brudeparet ønsket blant annet orkide-
er, de fleste orkidéarter er snille. Og etter-
som festen skulle holdes på fjellet, valgte
vi “viltvoksende” sorter som alchemilla,
triteleia, scabiosa, klematis og rosespirea,
sier daglig leder Gunn Kristin Forseth.

For å holde på fjelltemaet, valgte de å
bruke røsslyng til utendørs pynting, men
bare der.

- Det er mange som reagerer på pollen
fra røsslyng innendørs. Røsslyngens poll-
enspredning er i første del av blomstring-
en forbeholdt insekter, mens pollenet på
sensommeren spres med vinden. Annen
utendørs pynting var en portal ved kirke-
døra, som ble pyntet med roser og røss-
lyng. Når tvilen kom snikende, ble NAAFs
pollenekspert Hallvard Ramfjord spurt
om råd.

- Det er viktig å ta kontakt i god tid. Har
man spesielle fargeønsker, må vi lete
etter allergivennlige blomster som finnes
i de fargene, sier Gunn Kristin Forseth. - Vi
opplever at mange ønsker allergivennlige
brudebuketter og borddekorasjoner fordi
noen i familien har allergier.

En god opplevelse
I et bryllup eller på andre fester, tilbringer
gjestene mye tid ved bordet, og det er
mange hensyn som skal tas. Det kan
være noen som reagerer på os fra stearin-
lys. Vårt tips er å bruke lys som brenner
rolig og at man venter med å blåse ut lys-

ene til etter at gjestene har gått fra bord-
et. Bruk blomster som ikke avgir duft eller
pollen, altså “ekstra snille” blomster til
bordpynt.

I et bryllup blir det gjerne flere timer til
bords, ta gjerne en pause midtveis. Da får
røykerne gå ut og røyke, astmatikerne
medisinert seg. Alle får strukket på bena
og frisk luft.

Et godt tips er å spørre i invitasjonen
om hvilke allergier gjestene eventuelt
har. Da kan man gi alle den samme gode
opplevelsen.

Nettopp dette gjorde Camilla og Kjetil
da de inviterte til sin store fest. Og det
fikk de igjen for da menyen skulle plan-
legges. Mat er høydepunktet i festlige lag,
og man vil jo at alle skal kunne nyte den
samme gode maten.

Hvilken allergi har du?
I “vårt” bryllup ble det registrert følgende
allergier: Melk, hvete, nøtter, mandler,
steinfrukter og egg i tillegg til fisk og
skalldyr. Dette ga selvfølgelig kokkene en
ufordring, men med god hjelp fra
“Matskolen for allergivennlig mat” i
Trondheim, planla de middagen og
designet seg fram til en lekker bryl-
lupskake i to sjokoladevarianter. For jord-
bær og hvit sjokolade var noe brudeparet
ville ha med på kaken.

- Og siden noen av gjestene ikke tålte
melkeproteiner, måtte vi lage to stykker.
En sjokolade med melk, og en uten, sier
Svein Magnus Gjønvik som driver
Matskolen sammen med Brit Randi
Gjønvik.

- Et viktig punkt i en slik produksjon er

det vi kaller allergihygiene. Med det
menes å holde produkter og utstyr fritt
for mulige spor av de råvarene man er all-
ergisk mot, forklarer Gjønvik.

- Har vi en allergiker som ikke tåler
melkeprotein, er det viktig ikke å bruke
utstyr som tidligere har vært i kontakt
med melk. Derfor var vi svært påpasse-
lige i forhold til den hvite sjokoladen
med melk kontra den mørke uten melk
da vi smeltet den. Det var vi også da vi
delte den opp før pynting. Det minste
spor av den hvite i den mørke vil gi pro-
blemer.

Det er mange momenter man må ta
hensyn til under all produksjon av allergi-
vennlig mat, men uansett er det viktig å
få smak på det man lager, slik at det ikke
smaker annerledes enn ordinære retter.

I “vårt” bryllup gikk alt heldigvis bra, og
brudeparet har tatt med seg minnene fra
den store festen inn i ekteskapet. �

Tårer i øynene og snufs-
ende neser hører gjerne
med i et bryllup. Men da
som en reaksjon på en
vakker hendelse, ikke på
grunn av pollenallergi. Vi gir
deg noen gode råd om all-
ergivennlige blomster og
mat for de helt store anled-
ningene.

� God tid til planlegging og flinke 
medhjelpere underveis er viktig ved 
denne typen arrangementer.

� Finn ut om gjestene har noen form for 
allergi; mat, pollen, duft, dyr etc.

� Planlegger du festen et annet sted 
enn hjemme, så sjekk hvilken erfaring 
de forskjellige stedene har med 
allergivennlige arrangementer.

� Varsle i god tid om allergier. Da kan 
man booke allergivennlige rom og ha 
en dialog med kjøkkenet om meny og 
tilberedning av mat.

� Kontakt blomsterbutikken i god tid før
selskapet. Blomster og farger varierer 
med sesongene og hva som finnes på 
markedet.

� Hvis du har spesielle ønsker om sorter 
og farger? Spør om dette. Det er for 
eksempel lite utvalg av rosafarger rett 
før påske

� Det går utmerket an å be gjestene om 
ikke å bruke parfyme og ikke være i 
kontakt med dyr før de kommer.

Til bordet er det best med lave dekorasjoner,
slik at alle kan se hverandre. Men for å unngå
et flatt inntrykk, ble det brukt høye, smale stak-
er. Det ble festet reagensrør med blomster til
stakene.

Endelig gift: Camilla og Kjetil mottar hyllesten.
Utenfor kirken var smijernsportalen pyntet med
røsslyng og roser. Brudebuketten er en trans-
parent løper av orkideer, roser, ceropegia og
chamelaucium. Brudgommens corsage ble
laget som en miniutgave av buketten.

Nydelig brude-
pike-kurv fylt
med chame-
laucium.

Stemor, roser, marikåpe, orkide, Calla,
flamingo, ildtopp, løvemunn, lammeøre,
hortenisa, peoner, lerk, fioler, fredslilje,
eføy.. Mange flere finner du i boka “Gode
råd er grønne” av Marianne Bjerke og
Hallvard Ramfjord.

Noen snille blomster:

Tips før den store festen
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andre har kronisk bronkitt. To forskjellige
sykdommer, men pasientene får i dag
den samme medisinen. Vi håper vi
kommer så langt at vi kan si hvilken
medisin som hjelper emfysempasienten
best og hvilken som er best for pasienten
med bronkitt. En annen gevinst vi håper
vi får av studien, er at vi på et tidligere
tidspunkt skal kunne si hvem som vil ha
en alvorlig og hvem som vil ha en mindre
alvorlig sykdomsutvikling. Da vil vi kunne
plukke ut dem med den alvorligste
utviklingen og følge dem opp på en
bedre måte enn i dag gjennom KOLS-
sykepleier, KOLS-rehabilitering og medi-
kamenter.

Solgt sjelen?
Den delen av studien som skal foregå på
Haukeland universitetssykehus, har en
ramme på hele 92,5 millioner kroner. En
egen organisasjon på 15 personer pluss
stipendiater skal bygges opp, og egne
lokaler skal innredes med nye apparater.
Alt kjøpt og betalt av et legemiddelfirma.

- Har firmaet kjøpt sjelen deres også, Per
Bakke?

- Vi mener selv at vi ikke har solgt sjelen.
Ideen til studien er vår, og det er en stift-
else som får pengene og i neste omgang
betaler våre lønninger og utgifter. Det er
vi som stiller spørsmålene til pasientene,
resultatene er selvfølgelig anonymisert,
og vi kan publisere hva vi vil fra studien.
Legemiddelfirmaet kan ikke stoppe en
publisering av data selv om resultatene
skulle gå i motsatt retning av det bildet
de “ønsker” å se. Pengene skal komme
uavhengig av hva vi måtte finne i under-
søkelsen. Og det er viktig å være klar over
at vi ikke kunne gjort denne studien uten
penger fra legemiddelindustrien.

- Er det et tankekors?
- Avgjort. Nå har det noen år vært en

positiv utvikling her i landet med sats-
ning på forskning, men fremdeles ligger
vi langt etter for eksempel Danmark og
Sverige. Det er et stort tankekors at vi må
løpe til legemiddelindustrien for å få
penger til en studie som skal gi kunnskap
om en sykdom som 300 000 personer i
Norge lider av, sier prosjektlederen. �
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Historiens største

KOLS-studie

Tekst og foto - RAGNHILD M. EIDEM KRÛGER

V
i vil forsøke å finne ut mer om pro-
sessen bak KOLS-utviklingen. Da
trenger vi flere data enn en vanlig

pusteprøve som spirometri kan gi, sier
avdelingsleder Per Bakke på
Lungeavdelingen, Bakke er prosjektleder
for studien.

Fra første person er inkludert til siste-
mann er ferdig, vil det gå tre og et halvt
år. Personene i studien skal gjennom åtte
undersøkelser. Det skal tas en rekke
pusteprøver, blodprøver, urinprøve, und-
ersøkelse av oppspytt og CT-røntgen av
lungene. De skal også puste ned i en
fryseboks. Da blir fuktigheten i luften som
pustes ut kondensert til væske, og forsk-
erne kan undersøke stoffer i væsken som
kommer fra lungene. De første tre under-
søkelsene skal gjøres med tre måneders
mellomrom, deretter blir en undersøkelse
gjort hvert halvår. Alle vil dessuten bli
oppringt hver måned for å høre hvordan
det går.

- Med denne grundige metoden får vi
kunnskap om hva som skjer i lungene
hos en KOLS-pasient og ikke bare resul-
tatet av det som skjer, slik en spirometri-

prøve viser, sier Per Bakke.

Gen-KOLS
I 20 år har Lungeavdelingen ved
Haukeland universitetssykehus vært i
front innenfor forskning på KOLS og
andre lungesykdommer. For et års tid
siden var den store undersøkelsen Gen-
KOLS ferdig. Hovedhensikten var å finne
sammenhenger mellom arv og KOLS.
Forskerne fant genetiske sammenhenger,
men personene i undersøkelsen var kun
undersøkt èn gang, og dermed visste
man bare noe om ett punkt i sykdomsut-
viklingen.

- Da er det vanskelig å si om personen
har en alvorlig eller mild sykdomsutvikl-
ing. For å finne ut det, må man undersøke
personen flere ganger gjennom syk-
domsløpet. En hensikt med denne
studien er å si mer om sammenhengen
mellom arv og sykdom. Den andre
hovedhensikten er som nevnt å få mer
kunnskap om hva som skjer i lungene
under utvikling av KOLS.

- Hvor mye av årsaken til KOLS ligger i
genene?

- Noen forskere mener at to prosent har
med arv å gjøre, mens andre hevder at
10-20 prosent er genetisk betinget. Sikre
tall har vi ikke. Det vi vet, er at røyking er
en mye viktigere årsak til KOLS enn om
man har en i familien med sykdommen.

KOLS-pasienten
Den klassiske astmatikeren er under 40
år, har allergi, har kanskje røkt, men van-
ligvis ikke mye, og har et svingende syk-
domsforløp der noen dager er gode og
andre dager byr på tung pust og pipende
luftveier. Morgenen kan være vond med
tett bryst, hoste og tung pust, mens det
gjerne letner utover dagen. Den typiske
KOLS-pasienten er over 40 år, har en

betydelig røykehistorie, har plager med
hoste, er jevnt over tungpustet - etter
hvert ved mindre og mindre anstrengels-
er og til og med ved hvile. Morgenhoste
med oppspytt av slim hører med.

Men bildet er ikke alltid så enkelt.
Enkelte astmapasienter har opplevd at de
etter en tid har fått vite at det er KOLS de
har, ikke astma.

- Den klassiske KOLS-pasienten og den
klassiske astmapasienten ligger i hver sin
ende av skalaen. I midten av skalaen er
det en gråsone hvor sykdommene over-
lapper hverandre.

- Hva ville skje med KOLS-pasientene
hvis alle sluttet å røyke? Det sies jo at de
ikke kan bli friske av sykdommen?

- Selv om de ikke får tilbake den lunge-
kapasiteten de har mistet, vil de oppleve
at sykdomsutviklingen går mye lang-
sommere. De ville altså beholde den
lungekapasiteten de har igjen mye leng-
er. Røykeslutt er faktisk det eneste tiltak
som kan påvirke prognosen til disse pasi-
entene, sier Bakke.

Skreddersydd behandling
Personene som er med i studien skal
bruke sin vanlige medisin, og det kreves
ikke at de slutter å røyke. Årsaken er at
forskerne ønsker å følge en “normal” syk-
domsutvikling. Men om de nå finner ut
hvordan KOLS utvikler seg, vet de da
hvorfor det skjer?

- Vi vet at røyking er den viktigste årsak-
en til KOLS, men vi vet for lite om samm-
enhengen mellom røyking og sykdomm-
en. Når vi nå får vite mer om det som
skjer i lungene, får vi mulighet til å lage
nye medisiner og til å skreddersy
behandlingen av den enkelte pasient.
Det kan vi ikke i dag. La oss si at to pasi-
enter får samme resultat i spirometritest-
ene. Den ene har lungeemfysem, den

Den største KOLS-studien i
verden noensinne er i gang.
Av de totalt 2700 person-
ene som skal involverers i
studien, skal 1200 under-
søkes på Haukeland uni-
versitetssykehus i Bergen.
Flere KOLS-hemmeligheter
skal forsøkes avdekket.

Per Bakke.

LEDIG
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250 000 nordmenn

har kryssallergi

� Tekst og foto - RAGNHILD M. EIDEM KRÜGER

D
e hyppigste kryssallergireaksjon-
ene kommer hos dem som er all-
ergiske mot pollen fra bjørk, gress

og burot. Men det finnes mange andre
muligheter. Er du allergisk mot lateks, kan
du få kryssallergi mot banan, avokado og
kiwi. Tåler du ikke husstøvmidd, kan du
risikere å bli allergisk mot skalldyr, sier
overlegen.

“Dobbeltlisten” hans er lang.
Er du allergisk mot bjørkepollen, så

renner øynene. Nesen blir tett, du føler
deg trett og irritabel. Oppstår det
kryssallergi, kan du begynne å klø og
kanskje hovne opp i munnen hvis du
spiser eple, nøtter eller gulrot.
Problemene kan oppstå uten at du vet
om din pollenallergi.

- Slike reaksjoner på mat kan komme på
sekunder og kan oppstå lenge før man
vet at man har pollenallergi, sier Erik
Florvaag.

- Det kan gå et par år før pollenallergien
slår ut, men det vanligste er at pollenall-
ergien viser seg først. Er man eksponert
for allergifremkallende mat og pollen
samtidig, får man ved kryssallergi en
kraftigere reaksjon enn hvis man bare er
allergisk mot en av delene.

Forebygging umulig
Arvelige forhold har en betydning for om
man utvikler allergi, men denne kunn-
skapen er ikke til nytte for den enkelte
pasient. Forebygging er umulig, for
immunapparatet i kroppen “velger” selv
hvilket protein det reagerer mot. Velger
det et protein som bare finnes i for
eksempel bjørkepollen, oppstår ikke

kryssallergi. Velger det et protein som i
tillegg finnes i frukt og grønnsaker, dukk-
er symptomer på kryssallergi opp før
eller siden.

- Da må hver enkelt bestemme seg for
om reaksjonene er så ubehagelige at de
allergiskapende fruktene eller grønnsak-
ene må ut av menyen. En og annen kan
få svært kraftige reaksjoner, sier Erik
Florvaag.

Ved alvorlige tilfeller av pollenallergi,
der det er kraftige slimhinnesymptomer
og sterkt nedsatt allmenntilstand, kanskje
med astma eller kryssallergi i tillegg, er
vaksine i mange tilfeller den mest effek-
tive behandlingen. Vaksinen tas hver
annen måned i tre år og gis av spesialist.

- Vaksinen er effektiv mot slimhinne-
symptomene, mens bare omkring halv-
parten får effekt på kryssallergi, sier over-
legen.

Spis det du tåler!
Kryssallergi oppstår ikke bare i pollense-
songen. Reaksjonene på mat har man
vanligvis hele året når de først har opp-
stått. En enkel måte å redusere problem-
ene på, er å varmebehandle frukt og
grønnsaker før de spises. Det gjør at
mange sorter vil tåles, men ikke alle. Man
må prøve seg forsiktig frem.

Listen over mulige kryssallergier er lang
og individuell. Erik Florvaags klare bud-
skap er at man skal spise alt man tåler
helt til man eventuelt får en reaksjon.

- Det er feil å presentere pollenallergik-
eren for en liste med næringsmidler som
uten videre må unngås - kroppen sier
selv fra hvis kryssallergi oppstår. Ett unn-
tak gjør Florvaag likevel:

- Har man bjørkepollenallergi, skal man
være forsiktig med nøtter fordi reaksjon-
en på denne kombinasjonen kan bli
kraftig. �

Hvis du er blitt allergisk mot
pollen, har du 50 prosent
risiko for å reagere allergisk
også mot enkelte matvarer.
Omkring 250 000 personer i
Norge har kryssallergi. -
Årsaken til denne “doble”
allergien er at det samme
proteinet som finnes i poll-
en og som immunforsvaret
reagerer mot, også er til
stede i forskjellige frukt- og
grønnsaksorter, sier over-
lege i klinisk allergologi ved
Haukeland universitetssyke-
hus, Erik Florvaag.

Overlege Erik Florvaag på Haukeland har en
lang “dobbeltliste”.
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Matoppskrifter
� tekst og foto – SISSEL BRUSTAD

Pannekaker uten egg og melkPannekaker uten egg og melk
4 dl vann eller melkeerstatning
60 g maismel
125 g hvetemel 
1 ts eggeerstatningspulver ( blandes i melet)
1 krm. salt
melange, uten melk til steking

Fremgangsmåte:
� Ha melet i bollen og 

tilsett væsken. Rør til 
en glatt, klumpfri røre.

� Tilsett smeltet margarin.
� La røren svelle 

ca. 1/2 time.
� Stekes i med margarin 

(melkefri) i stekepanne.

BlomkålsuppeBlomkålsuppe
350 g blomkål
2 ss melange uten melk
10 g løk. Gir god smak, men kan droppes
3 ss TORO Glutenfri lys melblanding
8 dl hønse- eller grønsakskraft 
1/2 dl soyamelk eller Odense erlet, for fyldig

Fremgangsmåte:
� Blomkålen renses og deles i små buketter (+ stilk) og kokes møre i 

grønnsaksbuljong.
� Ca. halvparten av blomkålen. moses (bruk stilkene og 

noen buketter). Resten av blomkålen 
has i suppen like før servering.

� Smelt margarinen og fres løken, ha i melet og spe med 
høns/kjøtt- eller grønnsaksbuljongen.

� Ha i den mosete blomkålen og kok opp, la småkoke i ca. 15 min.
� Smak til med salt og pepper.
� Det kan også tilsettes litt melkeerstatning eller 

Odense erlet like før servering.

Tips!
Suppen smaker like godt fra  god termos (må holde 60 garder) på en skitur som inne foran peisen.
Den er enkel å lage og kan tilbredes dagen før den skal serveres.
Suppen serveres sammen med godt brød, gjerne grovt.
For en fyldigere suppe kan du tilsette 100 g linser eller 150 g tofu, eller skinke.
Sprøstek gjerne litt bacon og server i suppen. Tilsett på “toppen” av suppen eller i porsjonsboller.

100 g puffet bokhvete 
100 g Hirseflak
100 g soyaflak
100 g solsikkekjerner
100 g nøtter eller mandler, hvis det tåles
150 g rosiner eller annet tørket frukt
1/2 dl brunt sukker

Glutenfri musliGlutenfri musli

Fremgangsmåte:
� Bland de tørre ingrediensen sammen 

i en lufttett boks.
� Brukes etter ønske.
� Lag gjerne også din egen variant og varier 

gjerne andre glutenfrie kornslag,
nøtter eller frø også.

Fremgangsmåte:
� Kok opp fisken i lettsaltet vann.
� Rens fisken mens den enda er varm. Del den litt opp, men ikke i for små biter.
� Smelt margarin og tilsett melet.
� Rør inn melken (kanskje du trenger litt mer enn oppskriften sier) raskt og 

tilsett salt. Avkjøl sausen.
� Bland inn fisken og smak til med salt og krydder.
� Hell fiskegratengen over i en ildfast form og stø over tørket brød.

Tips!
Stekes i 3/4 - 1 time ved 200 grader. Prøv om gratengen er ferdig stekt ved å stikke en tynn pinne eller 

lignende ned i gratengen. Henger det ikke noe på pinnen er gratengen ferdig stekt.

Gratengen kan fryses rå i aluminiumfolie. For opptining: 1 døgn i kjøleskap. Ferdig stekt grateng 

kan også fryses. Server gjerne med glutenfrimakaroni eller potet med en råkostsalat ved siden av.

Fiskegrateng er en god rett av rester av kokt fisk.
ca. 1 1/2 kg hyse (kolje), torsk, sei eller lignende
(ca. halvparten når fisken er kokt og renset) eller ca. 600 g filet.
2 ss margarin uten melk
4-5 ss TORO Glutenfri lys melblanding
5 dl soyamelk
salt
1 krm. muskat
litt tørket brød (la et par skiver brød ligge i stekeovnene i ca. 45 minutter 
på 150 grader. Smuldre opp brødet som har tørket, finmal brødet hvis du vil 
ha det mer finkornet).

Fiskegrateng (4 pers)Fiskegrateng (4 pers)
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Matoppskrifter
� tekst og foto – SISSEL BRUSTAD

100 g puffet bokhvete 
100 g Hirseflak
100 g soyaflak
100 g solsikkekjerner
100 g nøtter eller mandler, hvis det tåles
150 g rosiner eller annet tørket frukt
1/2 dl brunt sukker

Glutenfri musliGlutenfri musli

Fremgangsmåte:
� Bland de tørre ingrediensen sammen 

i en lufttett boks.
� Brukes etter ønske.
� Lag gjerne også din egen variant og varier 

gjerne andre glutenfrie kornslag,
nøtter eller frø også.

Kremis uten melkKremis uten melk
4 dl Odense Erlet 
100 g sukker
1 ss vaniljesukker
50 g melis
1/4 ts salt

Fremgangsmåte:
� Erlet og sukker piskes stivt
� Tilsett vaniljesukker og melis
� Dersom du ønsker isen søtere, tilsett 

mer melis
� Helles i små begre eller annen lufttett

emballasje og fryses

Tips!
Som smaksvariasjoner kan gjerne bær,
syltetøy, O’boy, kakao, after eight eller
annen sjokolade tilsettes etter smak.

Spagetti og kjøttsausSpagetti og kjøttsaus
400 g karbonadedeig
160 g gulrot
200 g løk
1 hvitløksfedd
2 ss olje
1,2 dl vann
salt og pepper
84 g tomatpuré
1/2 ts sukker
oregano/basillikum etter smak
Hvis du er glad i oliven, kan det gjerne tilsettes.

Fremgangsmåte:
� Stek karbonadedeig.
� Skrell gulrøtter, hvitløk og løk.
� Gulrøttene rives på rivjern, løken kuttes i halve løkringer,

og hvitløken 
hakkes eller presses. Alt svisses blankt og mørt i stekepanne 
eller kasserolle.

� Bland så i kjøttdeig, tomatpuré og spe med vann.
La det hele småkoke i ca 15 min., smak til med salt og pepper.

� Smak til med litt sukker, krydderurter, samt salt 
og pepper etter ønske.

Tips!
Kok opp spagetti 

(ca. 300 g) og server med

kjøttsaus.

Fettuccine al pancetta (4 porsj.)Fettuccine al pancetta (4 porsj.)
500 g pasta som tåles 
melkefri margarin 
150 g sukkererter 
2 ss olje
100 g finhakket løk
125 g pancetta, sideflesk eller bacon
2 1/2 dl kremfløte eller Odense Erlet (hvis melk skal unngås)
60 g revet parmesanost (hvis melk tåles), eller soyaost som et alternativ.

Tips!
Serveres alene eller med godt brød/bagetter til.

Pancetta er laget av sideflesk fra svin. Istedenfor pancetta kan fettfattig sideflesk eller bacon brukes.

Fremgangsmåte:
� Smelt margarin og fres løken.
� Stek pancetta, sideflesk eller bacon sprø.
� Tilsett fløte eller Odense Erlet, litt etter litt.
� Kok til mengden er redusert til den halve.
� Vask sukkerertene og del dem evt. i to. Tilsett sukkerertene i sausen til et 

lett oppkok. Sukkerertene bør  bare tilsettes i sausen noen minutter før 
servering, deretter gi sausen et oppkok. Slik får du mest mulig sprøe sukkererter.

� Bruk en egen kasserolle til pasta og tilsett vann og salt. Rør godt så pastaen ikke kleber seg.
� Kok pastaen al dente (til den er ferdig). Hell av kokevannet og la pastaen renne godt fra seg.

Bland pasta, pancetta, sideflesk eller bacon og saus med den revne osten.
� Pynt gjerne med litt sprøstekt pancetta, sideflesk eller bacon og evt. en basilikumkvast.
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Stiftelsen for Helse og Rehabilitering (HR) støtter prosjekter innen forsk-
ning,
rehabilitering og forebygging. Prosjektene som innsøkes via Norges
Astma- og Allergiforbund skal 
fremme vårt formål: å spre kunnskap, fremme forskning, forbedre
behandlingsmuligheter og bekjempe miljøfaktorer som vil gi personer
med astma, allergi, eksem og annen overfølsomhet et bedre liv. 

NAAF bistår søkerne
Søknadene må være godt gjennomarbeidet og mulige å gjennomføre
innenfor angitt tidsplan og budsjett. NAAFs sekretariat vil gjerne bistå
søkerne i søknadsprosessen, og har for 2006 lagt opp til følgende pro-
sedyre: 

1. Søkere kan sende inn en prosjektskisse til NAAF innen 21. april
2006. Denne vil bli behandlet administrativt, og søkeren får tilbake-
melding om hvorvidt administrasjonen anbefaler at søker går videre i
arbeidet med søknaden eller ikke. Relevans, nyskaping, søkermiljøets
evne til å gjennomføre prosjektet og evt samarbeid med andre organ-
isasjoner vil bli vurdert. Alle som har levert prosjektskisse får tilbake-
melding fra sekretariatet innen 28. april. Egen mal for prosjektskisse
under www.naaf.no.

2. Fullstendige HR-søknader skal sendes NAAF innen 15. mai (post-
stempel). Søknadsskjema kan lastes ned fra nettet ( www.helseogre-
hab.no) fra 1. april eller fås ved henvendelse til NAAF etter samme
dato. 

3. Søknadene vil bli vurdert av en komité som gir innstilling til general-
sekretær om hvilke som bør sendes videre til HR. 

For spørsmål vennligst ta kontakt med prosjektkoordinator Ingrid
Middelthon, som er komiteens saksbehandler og sekretær (
ingrid@naaf.no) eller tlf. 23 35 35 18. 
Prosjektskisser/søknader sendes til Norges Astma- og Allergiforbund,
Postboks 2603 St. Hanshaugen 0131 OSLO 
innen oppsatte frister. 
NAAF sender søknadene videre til HR innen søknadsfristen 
15. juni. Svaret fra HR foreligger i slutten av november, og NAAF til-
skriver søkerne. Avslag begrunnes ikke. 
Lykke til med årets søknad !

Søknader til Helse og Rehabilitering
(HR) gjennom NAAF – 2006

Beskytter
solømfintlig hud
Sebamed lanserer i disse dager
en ny serie med produkter til
beskyttelse av huden mot skade-
lige solstråler. Solserien har flere
egenskaper som gjør den svært
moderne på markedet.
Produktene absorberer hele 98
prosen av UV-A-strålene slik at de
ikke når fram til huden. De er
vann- og svettefaste i opptil seks
timer. De inneholder ikke par-
fyme, fargestoffer eller konsever-
ingsstoffene parabener, heter det
i en pressemelding.

Sebamed solserie er samtidig
en velegnet hudkrem som hindr-
er at huden tørrer ut, og den har
en effekt som virker gunstig på
hudens aldringsprosess.

Serien er velegnet for personer
som har solømfintlig hud og ell-
ers setter spesielle krav til hud-
kremer. Solserien består av tre
kremer med beskyttelsesfaktorer
på henholdsvis 20, 30 og 50+.
Kremene brukes ofte som
beskyttelse av ansikt og hode
eller andre utsatte partier. �

Mest effektivt å 
fjerne katten!
Aftenposten har brakt en artikkel
om katteallergener og HEPA-filtre
i støvsugere som en fagperson på
Ullevål sykehus har reagert på.
Konklusjonen i en undersøkelse
var at eksponeringen for katteall-
ergen blir større ved bruk av støv-
sugere med slike filtre. Men und-
ersøkelsen viser ikke at allergen-
ene smetter ut av posen, slik man
kan tolke artikkelen. Forklaringen
er nok heller at de virvles opp i
store mengder under støvsuging-
en.

Undersøkelsen ble gjort i 2003.
Den testet en ti år gammel støv-
suger med originalfilter og fem
nye støvsugere. Fire av de nye
hadde HEPA-filter, den femte var
en såkalt vannstøvsuger.
Allergen/støv ble samlet på filtre i
nesen som indikator på hva som
ble inhalert av personen.
Støvsugerne ble først testet i et
testrom der utslipp av katteall-
ergen som var tilført inne i støv-
sugeren ble målt.

Det var ikke utslipp fra de nye
støvsugerne, men betydelig
utslipp fra den gamle. Dette viser
at filtreringen i seg selv er effektiv
under eksperimentelle forhold.

Det ble så testet i rom der det
hadde oppholdt seg katt, men
katten var ikke tilstede under
testene. Utgangsnivået av
støv/allergener var høyere – test-
ene viste økt innånding av katte-
allergen målt på nesefilteret både
fra de nye støvsugerne og den
gamle.

I diskusjonen om ulikheter mell-
om gamle og nye apparater vises
det til oppvirvling av støv som
følge av utblåsning av luft ut i
rommet og påfølgende frigjøring
av støv fra vegger og andre over-
flater.

Konklusjonen blir at det ikke er
tilstrekkelig å dokumentere at
filtreringen i støvsugeren er effek-
tiv fordi det er andre forhold som
medfører spredning av allergener
som vil være avgjørende for eks-
poneringen. Den eneste effektive
måten å få redusert allergeneks-

poneringen på, er dessverre å
fjerne katten. Likevel kan det da
ta måneder før allergenene er
borte selv ved optimal rengjør-
ing, blir det påpekt. � 1. mai 2006 innførte Statens lege-

middelverk (SLV) nye regler for
forskriving av antihistaminer på
blå resept. Norges Astma- og
Allergiforbund har vært i dialog
med SLV og kommet med innspill
i prosessen. Vi synes at det ende-
lige forslaget ivaretar våre med-
lemmers interesser i og med at
de som tidligere har prøvd de
foretrukne legemidlene uten
effekt eller hatt bivirkninger, kan
fortsette med det de brukte før.

De rimeligste antihistaminlege-
midlene cetirizin (Acura, Cetirizin
fra flere produsenter og Zyrtec)
og loratadin (flere produsenter),
er innført som foretrukne lege-

Nye regler for 
antihistaminer

midler ved behandling av allergi
og elveblest (allergisk utslett).

- Etter dette skal legene skrive
ut cetirizin og loratadin på blå
resept, og bare pasienter som ikke
kan bruke disse kan få andre anti-
histaminer refundert, sier
Elisabeth Bryn, avdelingsdirektør
ved Statens legemiddelverk.

Bakgrunnen for regelendringen
er den store prisforskjellen på de
ulike preparatene. Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenest-
en har vurdert tilgjengelige viten-
skapelige data og konkludert
med er at det ikke finnes noen
forskjeller som har betydning for
pasientene når det gjelder virk-
ninger eller bivirkninger. Det er
med andre ord ikke mulig å si at
et preparat er bedre enn et annet.
Dette betyr at de dyreste lege-
midlene ikke er verd den høye
prisen.

- En gjennomføring av dette for-
slaget vil frigjøre ca. 40 millioner
kroner som kan fordeles på andre
oppgaver i helsevesenet, sier
Elisabeth Bryn.

Virkestoffene cetirizin og
loratadin skal være førstevalg. Når
du får allergimedisin for første
gang, vil legen din skrive ut et
legemiddel som inneholder ett av
disse virkestoffene. Hvis du synes
at legemidlet du får ikke virke
godt nok, eller du får plagsomme
bivirkninger, kan legen i samråd
med deg bytte til et preparat som
inneholder det andre virkestoffet.
Hvis heller ikke dette virker bra
nok, kan legen din skrive ut et av
de øvrige antihistaminpreparat-
ene. Før du kan bytte legemiddel,
må du ha brukt hvert preparat i
minst 14 dager. Dersom du bruker
andre preparater i dag, må du
bytte til et preparat som inne-
holder cetirizin eller loratadin for
fortsatt å få medisinen på blå
resept. Byttet vil skje neste gang
legen din skriver ut en ny resept
til deg. Resepter som legen din
allerede har skrevet ut, kan du
benytte så lenge de er gyldige.
Har du tidligere forsøkt både pre-
parater med cetirizin og loratadin
og opplevd manglende virkning
eller bivirkninger, har legen din
fortsatt mulighet til å skrive ut det

Som en av de første kommun-
ene i Norge har Re kommune i
Vestfolds hovedutvalg for helse,
oppvekst og velferd vedtatt
følgende:

Alle idrettsanlegg som mottar
kommunal driftsstøtte skal ha
godt synlige skilter, med bud-
skapet “Røykfri arena”.

Skiltene leveres kostnadsfritt
til lagene.

Skiltene henges opp innen 15.
juni 2006.

Rådmannen understreker at så
lenge kommunen gir tilskudd til
drift av idrettsanleggene i Re,
kan man også påvirke idretts-
lagene til å ta et standpunkt i
forhold til tobakksfri arena.
Gjennom prosjektet “God helse i
Re”, har man mulighet til å kjøpe
skilt til bruk på idrettsanlegg-
ene.

Idrett og tobakk hører ikke
sammen. Trenere og lagledere
er også viktige rollemodeller i
denne sammenhengen. Aktive
unge trenger tobakksfrie rolle-
modeller. Skiltene som skal sett-
es opp, skal bidra til å minne
røykerne om det ansvaret de
har.

Vi i NAAF Vestfold oppfordrer
alle landets kommuner til å
følge Re kommunes gode
eksempel. Vi vil ha det røykfritt
på sidelinja! �

Røykfrie arenaer
i Re kommune

Moducare beskytter 
immunforsvaret

The only research tested formulation

Et effektivt immun-
forsvar holder deg 
frisk og i god form.

Si farvel til lette
ALLERGIPLAGER
Si farvel til lette

ALLERGIPLAGER

www.validusnnp.no
Kundeservice tlf. 32231150

Selges i helsekostforretninger.

Saltpipen igjen er tilgjenglig i
Norge. Den er tidligere blitt brukt
av tusenvis av nordmenn med
meget gode resultater, men var
ikke tilgjengelig i fjor.

I de siste årene har man opp-
levd en økning for allergi, astma
og andre sykdommer forbundet
med luftveiene. Dette kommer av
at luftorganene stadig blir mer
utsatt for skadelige og irriterende
stoffer i luften. De helsefarlige
konsekvensene av luftforurens-
ning innebærer at luftveiene bør
renses og pleies.

I saltpipen er det keramiske
filtre. I disse filtrene er det satt inn
en blanding av saltkrystaller som
bare finnes i de mest kjente

europeiske saltgrottene.
Statistikk basert på legerapport-

er bekrefter at saltkrystallene i
disse grottene kan forbedre til-
standen til pasienter som lider av
åndedrettssykdommer med opp
til 90 prosent.

Puster man gjennom de keram-
iske filtrene, fører den fuktige luft-
en med seg alle de velgjørende
mikroskopiske stoffene som salt-
krystallene har bevart. Slik får hele
åndedrettssystemet mest mulig
ut av saltkrystallterapiens positive
virkninger.

Ved å bruke saltpipen noen
minutter hver dag, kan man
oppnå god virkning mot lette all-
ergiplager, lett høysnue, forkjøl-
elsessymptomer og lette astmat-
iske plager. Saltpipen varer i ca
fem år før den må byttes ut. �

Saltpipen
er tilbake

preparatet du bruker i dag.
Det er fortsatt slik at plagene

må vare i tre måneder eller mer
for at du kan få medisinene på blå
resept. Hvis du “bare” har bjørke-
pollenallergi og har allergisym-
ptomer i de ukene bjørka
blomstrer, har du ikke krav på å få
medisiner på blå resept.

Dersom du av en eller annen
grunn ikke kan benytte tabletter,
kan legen skrive ut legemidler i
flytende form, uavhengig av virke-
stoff. Dette kan for eksempel
gjelde barn eller pasienter med
svelgeproblemer.

Kontaktperson: Helle Stordrange
Grøttum, rådgiver i NAAF. �
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Importør: 

MedSupport, Pilestredet 7, 0180 Oslo.

www.medsupport.no

Tlf: 24145180 – Fax: 24145181

MUFF did it!

IMUTEST™ ALLERGITESTER

Selvtester
Test deg selv og få svaret i løpet av 30 minutter.

Imutest™ er en klinisk dokumentert IgE allergitest,

lik dem som brukes på sykehuslaboratorier. 

Clinical Diagnostic Chemicals Ltd. har laget testen

enkel og sikker for hjemmebruk. For å utføre testen

trenger man noen dråper blod som samles 

hygienisk og med minimalt ubehag. 

Generell test og Spesifikke tester:

Imutest™ Generell Allergi 
Indikerer et høyere enn normalt nivå av antistoffet

IgE i blodet. Testen gir deg svar på om det er

sannsynlig at du er allergisk eller ikke. 

Imutest™ Spesifikk Allergi
Det er tre forskjellige tester som måler spesifikke

antistoffer i blodet. Husstøvmidd, Katt, og Gress

Gir testen deg positivt svar og du har symptomer

bør du kontakte lege for nærmere utredning.

Imutest™ Allergitester selges i Apotek.

Takk for røykeloven!
Ei lita frøken ville ut på tur,
men grudde seg for kroppen brukte bli så sur
med host og hark, bronkier som bark,
nesebor og øyekroker fylte med sorte “mark”
Så en junidag i 2004
skjedde det noe som fikk ‘a i gire’
- En mann i dress ga full pinne
og sa “nå fåre’m slutte å røyke inne!”
Så kunne frøkna dra ut på vift
uten annet i veska enn leppestift
Hun og vennene fikk svinse og svanse, le og danse
- Ja, dem håper detta aldri må stanse!

Heidi Andresen

21. til 23. april ble det avholdt
motivasjonsseminar og landskon-
feranse på Scandic hotell i
Trondheim. Det ble en fruktbar
helg.

Vi begynte fredag kveld med en
riktig så trivelig middag på hotell-
et før vi fikk en introduksjonsøkt
om engasjement av vår innleide
foredragsholder, Njål Bele fra
Konsulentane. (www.konsul-
entane.no)

Lørdag ble selve seminaret
avholdt. Vår dyktige foredrags-
holder ledet oss gjennom enga-
sjementsanalyse, plan og de ulike
faser i et prosjektarbeid. Vi lærte å
lage ansvarskart og planer. I til-
legg arrangerte han flere leker og
kreative øvelser som vi skulle
gjennom for å konkretisere vårt
engasjement i ulike saker, kart-
legge våre egne evner og
hvordan samspillet oss i mellom
er. Vi fikk flere gode tips og knep
med på veien, samt at vi både
tegnet og skrev for å visualisere
målgruppen vi vil nå ut til med
våre arrangementer og våre bud-
skap. Det var økter smekkfulle
med jobbing, men du så givende
og interessant! Litt fnis og fjås

fikk som vanlig sneket seg inn der
det er NAAFUere tilstede... Vi kan
trygt skrive under på at motiva-
sjonen blant oss aktive NAAFU-
medlemmer fikk et realt opp-
sving av dette!

Lørdag kveld var den fiiin mid-
dag med utsikt over Nidelven før
vi hygget oss på pub til langt ut i
de små timer. For noen ble det
kanskje lenger enn langt...

Søndag ble selve landskonfer-
ansen avholdt. Det ble en effektiv
dag preget av arbeidslysten vi
fikk under seminaret dagen før.
Årsberetning, driftsregnskap,
budsjett og ikke minst arbeids-
plan ble nøye gjennomgått. Vårt
mål for den kommende perioden
er å invitere flere unge til å bli
aktive i NAAFU. Derfor sender vi i
disse dager ut en folder med
oversikt over det kommende
årets arrangementer til alle
NAAF-medlemmer mellom 15 og
35 år. Nytt av året er sommerleir
på Snåsa første helgen i august!
Utover høsten blir det også kurs i
anledning astmaens år, og jule-
bord med laging av allergi- og
ungdomsvennlig julemat. I til-
legg til folder og nettsider vil alle
ting annonseres på denne siden.
Så følg med!

Nytt styre ble valgt uten de
store forandringene. Camilla
Roos-Bjerke skal fortsette som
NAAFUs andre representant
ovenfor NAAF i tillegg til leder,
men hun overlot sin plass som
styremedlem i NAAFUs styre til
Sonja Sahlsten.

Heidi Andresen 2006

NAAFUs landskon-
feranse 2006

45
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D
en siste uka har bjørka sluppet
pollen som aldri før. Og for dem
som gir oss statistikkene, betyr det

jobb. Mye jobb.
Det knatrer bak dørene på pollenla-

boratoriet ved Institutt for biologi i
Trondheim. Det er som om to hakkespett-
er har slått seg ned der inne. En titt inn-
enfor avslører at det er pollenforskerne
Trond Einar Brobakk og Hallvard
Ramfjord som teller pollen. Bøyd over
hvert sitt mikroskop sjekker de pollenfell-
er som kommer fra de ti målestasjonene
rundt omkring i landet.

- Så langt viser det seg at Ringebu
hadde den høyeste

konsentrasjonen
av bjørkepoll-

en noen-
sinne i

løpet av

et døgn, konstaterer Hallvard Ramfjord.
Det skjedde tirsdag 9. mai. Pollen har vi

målt i Norge siden 70-tallet, NAAF har
varslet om pollenmengder siden 1984.
Generelt er det høye konsentrasjoner i
Sør-Norge.

- Hva er årsaken til at vi har denne topp-
en i år?

- I utgangspunktet varierer det fra år til
år hvor mye rakler bjørka danner. Det
gjøres på høsten. I fjor hadde trærne en
gunstig høst slik at bjørka produserte
ekstra mye rakler. Når vi i tillegg får en
voldsom varmebølge, skaper det eks-
tremt fine forhold for raklene, og pollen-
konsentrasjonen blir svært høy.

Dette har selvfølgelig skapt problemer
for de mange pollenallergikerne i landet
vårt, og medienes interesse er enorm.
Listen over medier som har vært i kon-
takt med pollenforskeren de siste ukene
er lang, og lengre blir den hele tiden.

Telefonene ringer i ett. Ramfjord og kol-
leger i NAAF stiller til nettprat i

avisene og på sendinger i
radio og TV. I tillegg ringer
journalister fra hele landet.
Noen tar turen innom labora-

toriet også. Hallvard Ramfjord for-
klarer og gir råd.

En vanlig start
Årets bjørkepollensesong startet til
vanlig tid på Østlandet, i overgangen

april/mai. Sakte men sikkert kom varmen
krypende. Men så føk gradestokken til
værs. Sola varmet og bjørka eksploderte.

- Selv om vi har kjempehøye konsentra-
sjoner nå, regner vi likevel med at
sesongen varer i ca tre uker, som er
normalt, sier Ramfjord, og minner om at
selv om ekstremverdiene går ned etter
hvert, så vil nok plagene vare lengre enn
vanlig.

- De som har allergi har rett og slett fått
et pollensjokk slik at immunapparatet er
svekket. De må regne med plager hele
sesongen på grunn av dette, sier han.

Også i nord
- Men det som er ennå mer spesielt enn de
enorme pollenmengdene i Sør- og Midt-
Norge, er den tidlige modningen i Nord-

Norge. Det er usedvanlig at vi allerede nå
sender ut samme varsel for bjørkepollen i
nord og sør. Årsaken er ifølge Ramfjord at
Nord-Norge har hatt kjempevær i hele mars
og april.

Et annet fenomen som ikke inntreffer så
ofte er at or og hassel blomstret sent i år og
overlappet dermed bjørkepollen-sesongen.
- Det er uvanlig, vanligvis er det noen ukers
opphold før bjørka slår til. Nå går det i ett.

- Er dette unormalt klimamessig sett?
- Jeg vil ikke begi meg ut i en klimadebatt,

men natur er jo ikke A4, sier Ramfjord. -
Ingenting er likt fra år til år. Det svinger opp
og ned hele tiden.

Nestemann ut
Gresspollen og burot er det neste som
forskerne skal gi seg i kast med. Sesongen

for gresspollen er lang, den starter i midten
av juni og varer til august. Vi har over
hundre gressarter som blomstrer på for-
skjellige tider gjennom sommeren. I slutten
av juli kommer så den utskjelte burotplant-
en som mange gruer seg til.

- Hvorfor får burot ekstra mye skjenn?
- Burot gir lokalt mye pollen, og siden det

er så mye av den, kan den bli svært plag-
som.

- Men det er en ugressplante?Hvor komm-
er den fra?

- Den er en av de tidligste innvandrere til
Norge. Da isen trakk seg tilbake og la igjen
næringsrike morenerygger, kom burota.
Den er en pionerplante og koloniserer åpne
flater der det ikke er noe fra før. Den form-
erer seg kjapt, men forsvinner når det
kommer flere arter til. Da finner den seg
andre åpne steder uten altfor mange fiend-
er. Gjerne i områder der det har vært rydd-
et, sier Ramfjord, og tar telefonen som ring-
er igjen.

- Vi venter en nedgang i bjørkepollen mot
helgen, sier han i røret. - For nærmere
detaljer, gå inn på pollenvarselet på nettsid-
ene til NAAF. Der kommer alle detaljene
klokken 15. Han legger på.

- Jeg må si at jeg savner litt interesse for
de øvrige pollentypene vi har også, sier han
med et aldri så lite sukk før han bøyer seg
over mikroskopet igjen. �

For første gang melder poll-
enforskerne om spredning
av bjørkepollen i nord og
sør samtidig. I tillegg har vi
hatt de høyeste konsentra-
sjonene i sør siden 1980-
tallet. Døgnrekord for
bjørkepollen i Ringebu! 

Polleneksplosjon - også i media

N
AAF er vant til stor interesse fra
medlemmer, publikum og media
når bjørka trår til men maken til i

år har ingen opplevd. Det var all-time
high i alle mediekanaler.

Informasjonskonsulent Torhild Fahle
snakket pollen morgen, middag og kveld
på TV, radio og i aviser.

- Har du opplevd maken Torhild?  
Informasjonskonsulenten ler og forsikr-

er at på syv vårsesonger har hun aldri
vært med på et lignende mediekjør. Det
har vært en endeløs strøm av henvend-
elser også fra medlemmer og de som
nettopp har meldt seg inn for å nyte
godt av NAAFs medlemsrådgivning. 9.
mai står i Fahles minne som den mest
hektiske dagen denne våren.

- Jeg ble vekket grytidlig av morgenen

av en radiokanal og ga dagens første
intervju, deretter var det rådgivnings-
telefoner på jobb frem til avtalt møte i
neste radiokanal hvor det var pollenprat.

På vei derfra ble neste intervju gitt,
også til radio, klemt inn i et portrom for å
fjerne unødig støy fra mobilsamtalen. På
vei opp til jobb var det møte ved bjerke-
stammene for fotografering til et inter-
vju i en avis og kvelden ble avsluttet
med i intervju i nrks lokalsending.

Hva drømmer du om etter så mange
pollensamtaler på en dag spør vi inter-
essert - lange, viftende rakler?

- Regn, svarer Torhild skarrende kontant
- regn, som den vestlending jeg er!

Men gøy er det, selv om det er stress,
forsikrer hun. Allmenninformasjon som
mange opplever nyttig oppleves som
viktig å drive med. Og i år virker det som
om alle har fått med seg at det er en eks-
tremsesong, avslutter hun. �

Informasjonskonsulent Torhild Fahle har også
hatt en forrykende hektisk pollensesong.

� tekst/foto - TONJE WAAKTAAR GAMST 

� Tekst og foto - ANNE-LISE AAKERVIK

Pollenkornet sees ikke så godt uten
forstørrelser. Luftforurensningen blir
derimot sorte streker på preparatet,
forklarer pollenforsker Hallvard
Ramfjord.

Trond Einar Brobakk teller pollenkorn
og registrerer i tillegg til bjørk også
andre pollen som har gått i fella. I
bakgrunnen Hallvard Ramfjord, som

snakker med en journalist.
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NAAF på 
rallypanseret!

Tekst - OLA HESSTVEDT

N
AAF falt pladask for dette forslag-
et om gratis reklameplass selv om
det kanskje ikke er selvfølgelig at

allergikernes og astmatikernes sak
fremmes på fresende rallybiler sammen
med reklame for bilmerker, dekk-fabrik-
anter, bilglass og motorolje. 36 år gamle
Inge Martinsen regner med å kjøre åtte
billøp i klassen N2 denne sesongen med
astmabudskap på fronten av sin Opel
Corsa 1,6 GFI.

Wrooooom!
Ikke vanlig i rallymiljøet.
Så er vel Martinsen astmatiker? Eller all-

ergiker? Nei, det er han ikke. Men han har
to sønner som har slike plager. Carsten på
tre har astma. Sander på syv har eggall-
ergi og hund/katt-allergi. Elektriker Inge
Martinsen fikk reklameideen da han i
vinter bestemte seg for et comeback i
rallysporten.

Beste plass
- Vi fikk jo bladene fra NAAF. Jeg kan ikke
skryte av å ha gitt noe ekstra. Jeg fikk
ideen om å gi litt på min egen måte, sier
Martinsen til AstmaAllergi. En proffkjører
kan få mellom 10 000 og 15 000 kroner i
kassen for reklame på panseret, det beste
stedet. Der synes den best. Men
Martinsen er amatør, en amatørkjører
som ikke vil være bundet til å stille opp i
løp. En slik binding kan bli dyr hvis bilen
får skader og må repareres i hui og hast.
Derfor har han gratisreklame på sin røde
standard-bil. Da står han fritt. NAAF eks-
poneres sammen med et alarmfirma og
en Larvik-entreprenør på panseret. Gratis
vennetjenester, det også.

- Hvordan reagerte rallymiljøet på den
uvanlige reklamen?

- Jeg startet sesongen med første og
andre NM-runde her i Larvik i slutten av
april, og det var mange som undret seg
over denne helt nye reklamen i bilsport-

en. Konkurrenter og tilskuere lurte på hva
dette var for en sponsor. Jøss, hvordan
klarte du det? spurte de. Jeg forklarte at
jeg støttet astmasaken og ungene mine
og fikk veldig positiv respons.

- Fra guttene dine også?
- Nei, minstemann er for liten, eldste-

mann også - han synes det er gøy at
pappa kjører billøp, men det stopper der.

Inge Martinsen var aktiv rallykjører i
perioden 1988 til 1996, så fikk familielivet
førsteprioritet. Nå er han med igjen med
begrensede ambisjoner, lysten til å kjøre
fort er intakt. Han vil ikke skryte av resul-
tatene i årets første konkurranser, bort-
sett fra at bilen er hel og fin. Dermed er
han på startstreken i Rally Grimstad 28.
juli. Planen er å delta i løp i Trondheim,
Lillehammer og Larvik etter det pluss
noen lokale bakkeløp.

Så da vet jo NAAF-medlemmer hvem de
skal heie på hvis de møter opp! �

Jeg har aldri vært flink til å
støtte dere økonomisk, men
nå har jeg lyst til å gi dere
gratis reklameplass på min
rallybil. Dette kan være mitt
bidrag til dere, skrev hobby-
rallykjører Inge Martinsen i
Larvik i en e-post til Astma-
og allergiforeningen. Nå
pryder NAAFs web-adresse
og “Allergivennlig veivalg”
Martinsens røde panser i
billøp.

Rallykjører Inge
Martinsen i Larvik
støtter astmasaken
på sin egen måte.

NAAF-reklame på et racerbilpanser er definitivt noe nytt.



Nå kan du bruke Blenda
Sensitive til hele tøy-
vasken. Blenda Sensitive
Tøymykner er en parfyme-
fri og skånsom tøymykner
som alle trygt kan bruke,
også de med sensitiv
hud. 

Blenda Sensitive 
Tøymykner, en 
kosemyk og parfy-
mefri venn for 
sensitiv barnehud
som anbefales av
Norges Astma- og
Allergiforbund.

www.blenda.no

Blenda Sensitive 
Tøymykner

BBlleennddaa  SSeennssiittiivvee  
TTøøyymmyykknneerr  
––uutteenn  ppaarrffyymmee  oogg  

ffaarrggeessttooffffeerr!!

NORGES
ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

Hendene våre blir daglig utsatt for 
røffere behandling enn andre deler av
kroppen, kulde, varme, såpe, kjemikalier
og mye vann. Overflatehuden 
på hendene trenger ekstra 
beskyttelse 
og pleie

Liten 
størrelse også!

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

� trygt og skånsomt for 
sensitiv hodebunn

� 7 rene basisprodukter av høy kvalitet
� utviklet i tett samarbeid med det finske

astma og allergiforbundet 
� selges kun hos frisøren

Mer info

www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00



skal dette samarbeidet mellom astma- og
allergiforeningen bli gjensidig, begge
parter skal dra fordel av den andres kom-
petanse. Målet er at Flex skal melde seg
inn som bedriftsmedlem i foreningen og
at de ansatte skal kurses i behandlings-
metoder og førstehjelp. Det er også
ønskelig med en astma og allergi-koffert
stående bak disken.

Daglig leder av Harstad omegn og
astma og allergiforening, Anita Hakvåg, er
umåtelig glad for samarbeidet med Flex.
Å holde åpen dag skulle vise seg å være
et smart trekk. Etter dette fikk lokallaget
20 nye medlemmer.

Anita er selv en aktiv bruker av senteret.
Hun har allergi og reagerer på pollen,
mat, røyk og parfyme. Hun blir tett, kvalm,
nyser og får hodepine, men trener likevel
tre ganger i uka. Etter bare en måned
med fast treningsprogram begynte nem-
lig treningen å virke. Livet ble lettere, hun
fikk mer overskudd og synes det plutselig
var naturlig å velge trappene. Å gå turer
var ikke lenger vanskelig. Best liker Anita
å ha med seg en treningspartner på Flex.
Da kan de peppe hverandre opp, som
hun sier. Ellers satser hun mest på kondi-
sjonstrening, og navnet hennes står ofte
på lista over dem som ønsker seg spinn-
ing.

Ikke spesiell 
Ingrid Husnes skriver seg ikke på den
lista. Det har hun gjort en gang for mye.
På den første spinningtimen ga hun alt.
Spinning skulle jo være så bra for kondis-
en. Men så var det som om det brant i
lungene. Ingrid ble varm. Hun ble
svimmel. Hun begynte å hyperventilere.
For første gang i sitt voksne liv fikk hun et
astmaanfall.

Jan-Erik Winther vil skyte inn en
kommentar, men Ingrid vet hva han vil si
og kommer ham i forkjøpet:

- Jeg tok medisin før jeg gikk på den
spinningtimen!

Ingrid har fått diagnosen kronisk

obstruktiv lungesyk-
dom, eller KOLS. Hun har
hevelse og slim i lungene
som gjør det vanskelig å puste.
Det typiske for denne sykdommen er at
tegnene inntrer i 40-50 års alderen. Men
Ingrid hadde lunge- og pustevansker
allerede som barn. Hun måtte ta medisin-
er regelmessig, hun tok sprøyter og var
inn og ut av sykehuset. Jenta fikk spesial-
behandling og ble ikke behandlet på lik
linje som vennene sine. Men det var
nettopp det hun ønsket mest av alt. Hun
ville bli som dem! Derfor begynte hun å
røyke.

Fremdeles røyker hun, men vet at nå må
det være slutt. Den ene lungen hennes er
ødelagt. Den andre lunga har en frisk bit,
men kan bli dårligere. Ingrid blir aldri
frisk, men må rett og slett trene for ikke å
bli verre.

På en strategisk plassert TV rett foran en
teknisk tredemølle danser Ricky Martins
taktfast og selvsikkert. Ingrid tar noen
prøvende steg på rullebåndet. Når hun er
på Flex, bruker hun mest tid her. Men
rytmen i musikk og videofilmer bryr hun
seg mindre om. Hun må heller konsentr-
ere seg om sin egen pust. Men mest av
alt foretrekker Ingrid yoga.
Treningsformen kan være med på å
utvide lungekapasiteten betydelig og
inkluderer både pusteteknikker, styrke og
bevegelighet.

Dessverre får Ingrid lange treningsav-
brekk på grunn av sykdom. Med det
samme hun synes hun er i gang og har
skaffet seg gode treningsrutiner, kan hun
bli sengeliggende igjen. Mange ganger
tenker hun tilbake på hva som ble gjort
galt da hun var jentunge. - Feilen som ble
gjort med meg bør ikke gjentas, sier hun
bestemt.

- Har du et barn med astma eller allergi,
så si aldri: Mitt barn er så spesielt og
trenger egenbehandling.

Jan-Erik stemmer i: - Ofte er det for-
eldrene som setter grenser! 

Kom! Vi løper! 
En helt spesiell historie har brent seg fast
i Jan-Eriks minne. Han er på leir på
Sommerøya utenfor Tromsø. Etter en lek
blir han og en gutt på ni år igjen for å
rydde. For å nå igjen de andre, forslår Jan-
Erik at de skal løpe tilbake. Da protesterer
gutten. Foreldrene har gitt ham løpefor-
bud. Hvis han løper, vil han bli syk. Det
har mamma og pappa sagt. Men slikt ville
ikke Jan-Erik høre på. Med pedagogisk
teft og overtalelsesevne får han gutten til
å stole på seg selv. De tar medisinen sin
og løper.

- Det gikk jo krute godt, sier Jan-Erik, og
synes fortellingen gir et godt bilde av hva
astma og allergikere egentlig klarer.
Muligens sitter begrensningene mer i
hodet enn i kroppen.

Muligens er det andre som prakker på
deg et handikap bare fordi du har astma
eller allergi? Ingrid, Anita og Jan-Erik er
enige. Foreldre til barn med astma og all-
ergi bør ta kontakt med Astma- og aller-
giforeningen hvis de lurer på hva barnet
egentlig kan klare. Her er det gode råd å
få og kanskje unngår man å ende opp
med et overbeskyttet, asosialt barn.
Treningseksperter sier dessuten at det er
mye, mye lettere å begynne å trene som
voksen hvis du var aktiv som barn.

Leder av Flex Harstad, Øystein
Schølberg, slår det fast en gang for alle:

- All bevegelse er bedre enn ingen
bevegelse. �

v i g n e t t
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SPREKT
samarbeid i Harstad

D
et er en myte at mennesker med
astma og allergi burde ta det med
ro. Sannheten er en ganske

annen, mener Jan-Erik Winther.
- Vi bør presse oss litt lenger. Og neste

dag enda litt til.
Jan-Erik har astma. Da han var liten, lot

han seg bremse av plagene. I voksen
alder har han lært seg noen viktige triks
for å takle astmaen. Fremdeles tar han
medisiner åtte-ti ganger daglig. På en
god dag er han nede i to doser. Men 30-
åringen har et tusenkronerstips: Ta
medisin like før treningstimen begynner!
Da slipper du unødvendige avbrekk, sier
han lurt.

Jan-Erik er ikke bare personlig inter-
essert i å ta vare på kropp og helse, han
har også en jobb der det kreves at han
holder seg i form. Han arbeider i Securitas
og er dessuten med i Heimevernet.

Det var gjennom et bedriftsmedlem-
skap at han først ble kjent med trenings-
senteret. Daglig leder Øystein Schølberg
ble Jan-Eriks personlige instruktør. I mot-
setning til mange andre med puste- og
lungeproblemer, var Jan-Erik åpen om
plagene sine.

Men den unge mannen var ikke den
eneste på Flex med astma eller allergi.
Det skulle vise seg at flere brukere av
senteret hadde det som ham, men valgte
å holde det skjult. Mange astmatikere
tenker at dette er en privatsak og at de
best håndterer plagene sine på egen-
hånd. De har ikke behov for å fortelle om
problemene sine til andre. Øystein forstår
dette godt, men tror likevel at mennesker
med astma og allergi har en fordel av å
informere treneren om situasjonen. Som
personlig instruktør vet han hvilke øvels-
er som er spesielt gode for å øke lunge-
kapasiteten. Han vet også om slimopp-
løselige metoder.

Øystein liker ikke å si at han “tar hensyn”,
men han kan tilrettelegge treningsform-

en og jobbe med brukerens personlige
utfordringer.

Trener seg frisk
Jan-Erik og Øystein forsto at de sammen
kunne hjelpe astmatikere og allergikere
med å komme opp av sofaen. 18. mars
arrangerte de en åpen dag på trennings-
senteret. Her ble det servert glutenfrie
vafler, juice, kaffe og frukt. De besøkende
fikk et tilbud det var vanskelig å takke nei
til. Tegnet du deg som medlem i Harstad
og omegn astma- og allergiforening, fikk
de månedskort på treningssenteret 109
kroner billigere enn andre. Ikke nok med
det. En personlig instruktør ville skredder-
sy treningsopplegget spesielt med tanke
på lunge- og pusteproblemer. I framtiden

Astmatikere og allergikere i
Harstad er kanskje landets
sprekeste. På treningssent-
eret Flex får medlemmer av
Harstad og omegn astma-
og allergiforening ekstra
oppfølging og gunstige
rabatter. Og senteret får 
astmakompetanse og 
flere kunder.

� Tekst og foto - MARTE ØSTMOE

I apparatene: Daglig leder av Harstad omegn og astma- og allergiforening, Anita Hakvåg, tren-
er tre ganger i uka. Apparatene frister, men på grunn av allergien bør hun satse på kondisjons-
trening.

Treningen skal være lystbetont. Gjør det
du greier og synes er mest morsomt. Ta
medisiner gjerne en halv time før tren-
ingsøkten starter.

Har du trent litt tidligere, er det lettere
å komme i gang igjen. Begynn rolig.
Hver gang du kommer hjem etter en
økt, skal du kunne tenke at du kunne ha
presset deg litt til. Neste gang gjør du
nettopp det. Det er ingen god i idé å gi
alt i starten. Da er risikoen høyere for at
du må vente lenge før kroppen kommer
seg, og treningen kan bli et ork. Tren to
til tre ganger i uka. Etter en tid kan du
øke intensiteten. Trening skal også være
sosialt. Skaff deg gjerne en trenings-
partner. Er du ikke i form til å trene en
dag, kan det være lurt å oppsøke tren-
ingssenteret ditt likevel. Du kommer
deg ut av sofaen og blir i det minste
mer sosial. Bare det å komme ut en tur
hjelper på psyken! Kanskje får du likevel
lyst til å trene? 

Treningstips



B-BLAD
Blad i postabonnement
Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til:
Norges Astma- og Allergiforbund, Pb. 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo.
med opplysninger om den nye adressen.

AstraZeneca AS
Hoffsveien 70 B
Boks 200 Vinderen N-0319 Oslo
Tlf 21 00 64 00 Faks 21 00 64 01
www.astrazeneca.no
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