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Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av Livostin (Levocabastinum),men ved bruk av øyedråper til barn under seks år bør lege
kontaktes. Hvis ikke Livostin hjelpermot allergisymptomene i løpet av et par dager, eller du har plager bare på ett øye, bør du søke
legehjelp. Konserveringsmiddelet i Livostin nesespray kan føre til hevelse i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk. Hvis du
har nyresykdombør du rådføre degmed lege før du bruker Livostin nesespray. Husk å lese pakningsvedlegget nøye før bruk. Ved
annet bruksområde skal legens anvisning følges. Livostinmarkedsføres avMcNeil – en divisjon av Janssen-Cilag AS.

SE WWW.LIVOSTIN.NO
FOR MER INFORMASJON



Visst kan man diskutere hvor stort ansvar landet 
vårt skal ta for sine nye borgere fra 
andre land. Det synes naturlig å gjøre et skille 
i forhold til deres bakgrunn. Innvandrere som 
kommer hit med en udramatisk historie er det 
kanskje naturlig å forvente mye av. Overfor den 
som har fl yktet fra en traumatisk og livstruende 
situasjon, er kanskje mer raushet på sin plass. For mye og for lite, man har sett 
eksempler på at begge deler slår feil ut – det er en vanskelig balansegang.  

Mange vil mene det off entlige har ansvaret for å tilby den hjelp som måtte være 
nødvendige. At det ikke skal være en oppgave for det frivillige Norge – med mindre 
nye landsmenn nettopp er det defi nerte målet for den frivillige innsatsen.   

Norges Astma- og Allergiforbund har aldri sett sin innsats så snevert. Organisasjonen 
har defi nert sitt virkeområde og nedslagsfelt bredere enn bare selve medlemsgrup-
pen. NAAF har gjort store deler av sitt tilbud tilgjengelig for alle som ønsker å benytte 
det. Noe reserveres riktignok for medlemmene alene – så som særlig omfattende 
veiledningstilbud fra lege og advokat, kurs og sosiale treff , fremforhandlede rabatter 
og gode medlemstilbud.  

Forbundet har ved fl ere anledninger tatt en viktig rolle som samfunnsaktør, ofte med 
midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering eller i samarbeid med næringslivet. Man-
ge omfattende helseoppgaver, så som prosjekter, trykksaker, fi lm, menneskelige res-
surser og nettsteder er realisert på denne måten. Av ny dato kan nevnes utviklingen 
og foredlingen av forbundets faktainformasjon – den som er mest lest på våre hjem-
mesider. Helseinformasjonen, de såkalte faktaarkene, var opprinnelig ment benyttet 
for NAAF selv for å nedfelle en enhetlig, kvalitetssikret basisinformasjon innenfor ulike 
temaer. Det er viktig i en organisasjon som henvender seg til omverden gjennom 
mange stemmer. Men helsepersonell ble også raskt fl ittige brukere av materialet, så 
også media. Antall temaer er utøkt over tid, deretter ble de med økonomiske tilskudd 
oversatt til 9 ulike språk og nå nylig illustrert for å lette forståelsen i møtet mellom 
helsepersonell og lesesvake, nye landsmenn.

Dette er et viktig bidrag for mange minoritetskvinner i Norge som tradisjonelt har 
ansvaret for familiens og egen helse. Dersom de ikke er godt integrert i sitt nye 
hjemland og ikke snakker brukbart norsk, har de dårlige forutsetninger for å ivareta 
en slik oppgave. Da blir interesseorganisasjonen NAAF en viktig samfunnsaktør som 
fortjener anerkjennelse. Ikke bare fra de grupper som tilgodeses, men også fra de 
off entlige myndigheter, som landets borgere normalt henvender seg til når proble-
mer defi neres og tilbud etterspørres. Det tror vi det off entlige må tåle å bli minnet på 
ved ulike anledninger fremover. NAAF kan påta seg ansvaret for en rekke oppgaver, 
men neppe hele ansvaret alene – vederlagsfritt. For vi snakker vi fort om økonomi. 
Lik det eller ikke – men det koker ofte ned til nettopp dette når ressursene er begren-
sede, ikke sant?

tonje.waaktaar.gamst@naaf.no 
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Fakta om Aktiv med Astma Tour 2009:
Tour 2009 bød på en aksjonsfylt gymtime for 7. klasser på 25 utvalgte 
skoler fra Trøndelag og sørover. Det er et samarbeidsprosjekt med 
AstraZeneca og en videreføring av Treningsveilederen.  Veilederen i 
lommeformat er ment som et verktøy for kroppsøvingslærere, trenere, 
helsepersonell, pårørende og de som selv har astma.
Hundrevis av lærere på skoler landet over har allerede bestilt treningsvei-
lederen ”Aktiv med astma”.  Vil du vite mer? 
www.aktivmedastma.no Se også facebookgruppen ”Aktiv med astma”

J ubelen sto i taket og konkurranselysten 
var på topp da elever og lærere konkur-
rerte om førsteplassen i rokonkurranse. 

Men først var det en god og lang oppvar-
ming.

– For astmatikere er det veldig viktig med 
en god oppvarming slik at lungene utvider 
seg og kroppen klarer å yte maksimalt, sa 
Tufte, som selv har astma og allergi. 

Riktig timing
– Man må bare være litt smartere. God 
oppvarming og riktig medisinering i forhold 
til tidspunktet før en fysisk innsats er viktig, 
sier Tufte. 

Så etter noen runder jogging forlengs og 
baklengs, situps og pushups, ble syvende 
trinn delt i tre lag. Og det sto ikke på lysten til 
å delta eller heie frem sitt favorittlag, som ble 
vist digitalt på stor skjerm.

Tufte forteller at det tok en stund før han 
selv forsto at kroppen ikke fungerte som før 
og fi kk konstatert astma og allergi i voksen 
alder. 

– Det kom som et sjokk, sier han, men 
nektet å gi opp idretten og lot det heller bli 
en utfordring.

Aktivitet og astma hører sammen
Startskuddet for turneen ”Aktiv med astma” gikk på Oserød 
skole på Nøtterøy i Vestfold. Med stor ståhei og topp kon-
kurranselyst blant elever og lærere dro to ganger olympisk 
mester og rokonge, Olav Tufte, oppvarming og rokonkur-
ranse i Hårkollhallen siste skoletime. 

n tekst og foto – VIGDIS ASKJEM DAHL – Helsepersonell har blitt veldig dyktige på 
behandling av astma. Sammen med gode 
medisiner og god planlegging opplever ikke 
jeg astma som noen hindring, sa Tufte, som 
ønsket å støtte prosjektet rett og slett fordi 
han synes det er veldig bra å kunne bidra 
til økt aktivitet og økt livskvalitet, også for 
personer med astma.

Aktivitet er sunt
Bakgrunnen for den høyst uvanlige timen 
var at Norges Astma- og Allergiforbund har 
startet en landsomfattende turne ”Aktiv med 
astma tour 2009”. På den måten ønsker for-
bundet å bidra til at så vel elever som lærere 
får økt kunnskap om at det er fullt mulig å ha 
astma og allergi, og samtidig prestere fysisk. 

– Veldig artig at turneen startet i Vestfold, 
som også er hjemfylket til Olav Tufte, sier 
regionssekretær i NAAF, Ellen Sørby.  n

–Kom igjen. Du har bare 80 meter igjen. 
Dette klarer du. Olav Tufte motiverte og inspirerte 

Hans Jacob Lakskjønn i syvende trinn mens 
spenningen var stor blant publikum.

Mens pressen gjorde 
sitt var det høy puls 
blant elever og lærere. 
Speaker for Norges 
Astma- og Allergifor-
bund, Øyvind Lilleha-
gen hadde full hyre 
med å organisere og 
heie frem deltagerne. 
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Aktivitet og astma hører sammen

Elever og lærere ved Oserød 
skole lærte at det er spesielt 
viktig for astmatikere å få en 
rolig og god oppvarmings-
runde før trening. Da åpnes 
luftveiene og øker 
treningsevnen.  

Mens pressen gjorde 
sitt var det høy puls 
blant elever og lærere. 
Speaker for Norges 
Astma- og Allergifor-
bund, Øyvind Lilleha-
gen hadde full hyre 
med å organisere og 
heie frem deltagerne. 
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I vår kom det til nå siste skuddet på infor-
masjonsstammen til Norges Astma- og 
Allergiforbund: ”Illustrert allergifakta”. 

Dette er et supplement til de tekstbaserte 
faktaarkene, og er tenkt brukt i kommunika-
sjon med mennesker som ikke kan lese noen 
av de 10 språka de er skrevet på, eller rett og 
slett ikke kan lese i det hele tatt. Målgruppa 
er i utgangspunktet ikke-lesekyndige frem-
medspråklige, men også en god del etniske 
nordmenn leser så dårlig at de vil ha stor 
nytte av de illustrerte faktaarkene.

Ellen Wilhelmsen, som har tegna faktaarke-
ne, er utdanna illustratør og har tegna men-
nesker med annen nasjonal bakgrunn enn 
norsk i 30 år. I oppdraget for NAAF kom disse 
ferdighetene virkelig til gode – det var en lett 
match med hennes erfaringsbakgrunn. Det 
som bød på utfordringer for henne var selve 
det å få oppdraget. Det var nemlig ”audition” 
på midd. 
– Den som var flinkest til å illustrere hva midd 
var for noe, skulle få jobben. Det var ikke så 
lett – hvordan tegner du noe som bare er 
synlig i mikroskop og som mange knapt vet 
finnes? Men Wilhelmsen, som jobber som 
illustratør i halv stilling i informasjonsavde-
linga i NRK, og forøvrig som frilanstegner, 
tegna den beste midden og fikk oppdraget. 
Og hun er svært fornøyd med samarbeidet 
med NAAF. Det har vært både hyggelig og 
morsomt, forteller hun. 

Viktig med identifikasjon
For Wilhelmsen er det viktig at de mennes-
kene som faktaarkene er tenkt brukt overfor 

midd
Best på

– Denne jobben har vært det hyggeligste og morsomste 
oppdraget jeg har hatt på lenge! sier tegner Ellen Wilhelm-
sen. I oktober i fjor tegna hun den beste midden. I februar 
tegna hun den siste streken til de illustrerte faktaarkene  
om astma og allergi. 

n tekst og foto – SIDSEL SKOTLAND skal kunne identifisere seg med tegningene. 
– Det er ikke bare å tegne en nordmann 
og kline på noe svart hår. Det er så mange 
nyanser som er annerledes – ansiktsfor-
men, hvordan øynene står, formen på nesa, 
leppene – alt dette som til sammen gir de 
ulike menneskerasene særpreg, forteller 
hun. Da hun begynte å tegne i utlandet, tok 
det henne en stund å bli så bevisst disse 
nyansene at det var mulig å overføre dem 
til tegneblokka. Det er først og fremst i 
Pakistan Ellen Wilhelmsen har tegna når hun 
har tegna utenlands. Hun har også mange 
innvandrervenner her i Norge, særlig ei god 
venninne fra Pakistan som hun har kjent i 
over 30 år.  
– Hun har stor slekt her i Norge. Familien 
hennes er blitt familien min – slik er den pa-
kistanske kulturen – og de har i alle år jevnlig 
stått modell for meg. Så det er nok flest 
pakistanere på faktaarkene, medgir hun.

Dro på Ikea 
Men hun har anstrengt seg for å få figurene 
på tegningene sine til å likne mennesker fra 
andre nasjonaliteter også. En dag dro hun til 
Ikea og tegna innvandrere som satt i kassa – 
mennesker av ulike nasjonaliteter.  
– Jeg bruker kort tid, bare ett par minut-
ter, på ei skisse, og de satt musestille 
mens jeg tegna. Folk har vært veldig søte! 
Wilhelmsen bruker alltid ekte modeller, hun 
vil at uttrykket skal være autentisk. Derfor 
liker hun å gå ut i samfunnet å tegne.
Nettopp det at kvinnene kjenner seg igjen i 
tegningene er det leder for Helseforum for 
kvinner Zeynep Karagøz, først trekker fram 
når vi spør henne om de illustrerte faktaarke-

ne. Hun jobber til daglig med minoritetskvin-
ner. Helseforum for kvinner er en uavhengig 
organisasjon som arbeider for å bedre 
kvinners helse, for å øke forutsetningene for 
sjølhjelp, arbeidsførhet og deltakelse i sam-

Illustrasjon til faktaark om røyking med særlig 
fokus på svangerskap.

For Ellen Wilhelmsen er det viktig at de  
menneskene som bruker faktaarkene skal 
kunne identifisere seg med tegningene.  
Hun har mange innvandrervenner og de  
har i alle år jevnlig stått modell for henne.
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Fakta om NAAFs faktaark:
l NAAFs faktaark er helseinforma- 
 sjon og er oversatt til 9 språk. Samisk,  
 engelsk, tyrkisk, urdu, arabisk, somali,  
 vietnamesisk, spansk, russisk.  
l Du finner dem på www.naaf.no
l	 Ikke lesekyndige slet med å tilegne  
 seg skriftlig informasjon og ikke alle  
 forstod mekanismene bak  
 sykdommene
l	 Initiativ ble tatt til å illustrere  
 faktaarkene, som skal benyttes av  
 helsepersonell sammen med det  
 skriftlige materialet
l	Begge prosjekter er realisert med  
 støtte fra Helse og Rehabilitering,  
 www.helseogrehab.no

funnet. Medlemmer kan ha samtaler med de 
ansatte om helse, mat, trening, og livssitua-
sjonen forøvrig. Formidling av kunnskap om 
astma og allergi er en del av dette.

– Veldig mange minoritetskvinner har 
astma, fortelle hun. Hun har ikke noe doku-
mentasjon på det, men inntrykket hennes 
er at det er større astmaforekomst i denne 
gruppa enn i befolkninga ellers. Det er også 
mange minoritetskvinner som er analfabe-
ter, og Karagøz har venta på de illustrerte 
faktaarkene. De ordinære faktaarkene er bare 
side opp og side ned med tekst, og fungerte 
dårlig, synes hun. De illustrerte vil gjøre for-
midlingsarbeidet overfor minoritetskvinnene 
mye enklere.   
– Vi tar opp mange temaer her hos oss, og 
faktaarkene skal vi bruke blant annet i opp-
læring i trening, kosthold og forebygging, 
forteller hun.
 
Gode tilbakemeldinger
Foreløpig har de ikke tatt dem i aktiv bruk, 

siden de er så nye, men Karagøz forteller at 
de har hatt ei gruppe minoritetskvinner til 
å bedømme dem. De ga gode tilbakemel-
dinger. Det lille som var av illustrasjoner på 
informasjonsmateriell tidligere var av blonde, 
hvite mennesker det ikke var så lett å identifi-
sere seg med.  
– På de nye faktaarkene har kvinnene barne-
vogner, hijab og ellers et utseende de kjenne 
seg igjen i. Dessuten skildrer tegningene 
gjenkjennelige og konkrete hendelser. Jeg er 
veldig glad for at de har kommet, og håper 
at andre helseorganisasjoner griper ideen, for 
eksempel Norges Diabetesforbund, oppfor-
drer Zeynep Karagøz.

Rose Lyngra er rådgiver i NAAF, og 
prosjektleder for utviklinga av de illustrerte 
faktaarkene – et prosjekt som har fått støtte 
fra Helse- og rehabilitering. Hun er veldig 
fornøyd med hvordan de har blitt, og har fått 
tilbakemeldinger på at de kommer til å bli 
flittig brukt. Hun tror de kommer til å fungere 
fint som hjelpemiddel for helsepersonell 

som skal kommunisere med fremmedspråk-
lige og ikke lesekyndige om sykdommer 
som astma, allergi, eksem og matvareover-
følsomhet.  
I tillegg til fremmedspråklige og ikke lesekyn-
dige brukere og familiene deres, er ” Illustrert 
Allergifakta” tenkt brukt av helsepersonell og 
andre som driver undervisning og opplæring 
av personer som har behov for illustrasjoner i 
tilknytning til tekst.

– Nå informerer vi om dette og deler ut 
små kort med informasjon om de illustrerte 
faktaarkene overalt hvor NAAF er, forteller 
Rose Lyngra. Hun understreker at det på 
alle de illustrerte faktaarkene er linker til de 
ordinær faktaarkene og til annen relevant 
informasjon. n

For Ellen Wilhelmsen er det viktig at de  
menneskene som bruker faktaarkene skal 
kunne identifisere seg med tegningene.  
Hun har mange innvandrervenner og de  
har i alle år jevnlig stått modell for henne.

I arbeid ved pcen.



10 ASTMAALLERGI 3 2009

i n t e g r e r i n g

D isse kunne jeg tenke meg å bruke i 
det frivillige arbeidet jeg driver over-
for minoritetskvinner på Mortensrud! 

sier Nargis Jan Mahmood når vi viser henne 
NAAFs nye illustrerte faktaark om astma, 
allergi og eksem. Hun ser disse som ett av 
mange nødvendige tiltak overfor denne 
gruppa.

– Som om de bor i utlandet
Egentlig møter vi Nargis Jan for å snakke 

om deltakelsen hennes i NRK-serien Bedre 
Puls, og den heltemodige innsatsen hun 
gjorde i Sentrumsløpet tross sterke allergi-
plager.  
Men hun snakker også mer enn gjerne om 
arbeidet med å få dratt minoritetskvinner inn 
i det norske samfunnet – noe som hun har 
erfart ikke er så enkelt, og som hun erkjenner 
at er et stort arbeid som krever svært mye 
ressurser. Ikke fordi innvandrere er skeptiske 
til integrering, men informasjonsarbeid kre-
ver kompetanse og økonomiske ressurser. 

– Minoritetskvinnene er ofte veldig res-
surssvake. Noen er helt avhengig av menne-
ne sine, de kan ikke norsk, de kan ikke lese og 
skrive, de vet ingenting om tilbudene som 
finnes og de vet ikke hvor de skal få hjelp når 
de har problemer, forteller Nargis Jan. Enkelte 
kommer seg veldig lite ut og ser aldri på 
norsk TV. Informasjon og impulser fra resten 

Støv og pollen -
nesten ingen hindring
Støvet tok bokstavelig talt 
pusten fra Nargis Jan Mah-
mood under Sentrumsløpet 
i mai – men i mål kom hun 
– tross både støv- og polle-
nallergi. Sjøl vet Nargis mye 
om allergi og astma, men det 
gjør slett ikke alle minoritets-
kvinner i Norge.

n tekst og foto SIDSEL SKOTLAND

av samfunnet når ikke alltid fram til dem. Det 
er som de skulle ha bodd i utlandet.  
På den andre sida har disse kvinnene om-
trent alt ansvaret for hjem og barn, på tross 
av at de mangler kunnskap om norsk kultur 
når det gjelde å følge opp barna gjennom 
barne- og ungdomsalder. Det er ett stort 
opplysningsarbeid som skal til ovenfor disse 
kvinnene for at de ikke skal reprodusere nye 
1. generasjons innvandrere i all evighet, me-
ner Nargis. Hun understreker at dette langt 
fra gjelder alle kvinner med minoritetsbak-
grunn. Veldig mange tilpasser seg godt det 
norske samfunnet, tar utdanning og klarer li-

vet som tokulturell godt. Men de det gjelder 
er det god grunn til å bekymre seg for.
 
Vil motivere minoritetskvinner
Sjøl er Nargis født i Pakistan av pakistanske 
foreldre, men er oppvokst i England. Der be-
gynte hun på ei medisinutdanning som ble 
avbrutt av ekteskap og flytting til Norge. Hun 
har nå bodd her i 20 år, tatt IT-utdanning 
og jobba med IT i mange år, fått to barn og 
driver for tida med en bachelor i Økonomi- 
og IT-ledelse ved BI. Når vi møter henne 
kommer hun rett fra eksamen i anvendt 
mikroøkonomi. 

– Illustrert helseinformasjon om astma og allergi er et godt tiltak, mener Nargis. 
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Støv og pollen -
nesten ingen hindring

– Jeg ble så glad da det regna i dag! Det 
redda eksamenen min, sier pollenallergike-
ren, som begynte å utvikle allergi for omtrent 
sju år sia. Det begynte med pollen. Deretter 
fulgte matvare- og støvallergi.

På tross av allergiproblemene ble hun 
altså med i Bedre Puls. Et viktig motiv var å 
motivere minoritetskvinner til aktivitet, som 
botemiddel mot diabetes og livsstilsykdom-
mer. Det å synliggjøre allergikerne hadde 
hun ikke i tankene, der hun meldte seg ”til 
tjeneste” i november – ganske frisk og fin. 
Akkurat det skulle etter hvert endre seg…

Hemmelig løp
– Hvordan fant du på å melde deg på dette 
med de plagene du har – målet var jo Sen-
trumsløpet?

– Jeg visste ærlig talt ikke at det ville 
innebære løping, ler Nargis. Ingen i Bedre 
Pulsgruppa ante at målet deres skulle være 
Sentrumsløpet. Det fikk de vite først etter en 
god stund. Hadde hun visst det i utgangs-
punktet er hun jammen ikke helt sikker på 
om hun hadde vært med.

Men Nargis er ikke den som backer ut, og 
3. mai – etter systematisk trening gjennom 
fire måneder – fullførte hun det 10 kilometer-
lange løpet. 
Og det gikk. Hun kom i mål. 
– Jeg var fornøyd – særlig på grunn av den 
tilstanden jeg var i, forteller hun. 
Hun var helt frisk og fin på morgenen, hadde 
tatt alle medisinene og var fit for fight. 
Men da hun sto midt i folkemengden ved 
startplass kjente hun at hun begynte å bli 
tungpusta. Hun var rett og slett omgitt av for 
mye tekstiler. Og da alle begynte å løpe og 
støvet fra klærne virkelig virvla opp, fikk hun 
problemer. 
– Men jeg trossa tungpustetheten og bare 
løp, smiler hun fornøyd.
 
Løp og gikk om hverandre
Det var først da hun kom til Slottet, med 
alt bakkestøvet, at det virkelig ble krise. Da 
eksploderte det og hun fikk allergisjokk. 
Lungene ble permittert, hun pusta bare fra 
halsen, og kroppen var kjempetung. Hun 
måtte slutte å løpe, og gikk over til raskt 
gange. Tanken på å gi opp slo henne aldri. 
– Jeg ble imponert sjøl, jeg. Jeg var ikke så 
langt bak de andre på tross av at jeg gikk og 
de løp. Jeg gikk veldig fort!

Det var fire personer som løp sammen 
med henne hele veien. Tre venninner fra 
Bjørndal Idretts Forening, og mannen hen-
nes. Så hun var ikke så redd for å besvime – 
da ville de tatt seg av henne. 
– Etter fem-seks kilometer tok jeg medisin, 

og jeg tygget allergityggis. Jeg ble kanskje 
litt bedre av det, men ikke veldig, medgir 
hun.

Nargis kom i mål på 85 minutter. Målet 
Bedre Pulstreneren hadde satt for henne 
var 75 minutter. Men også han innså at midt 
i pollensesongen og med alt støvet hun i 

tillegg ble utsatt for fra første sekund, var 85 
minutter veldig bra. Hadde Sentrumsløpet 
vært på høsten skulle hun nok klart målset-
tinga.
 
Halvmaraton neste
Men halvmaraton er på høsten. Dette 21 kilo-
meter lange løpet går i slutten av september 
og er Nargis’ neste mål. Det til tross for at 
det slett ikke er løping som funger best for 
henne.

– Hvilke treningsformer foretrekker du 
egentlig–- hva fungerer best for allergien 
din?

– Styrketrening er kjempefint, og så spin-
ning. På gode dager er også aerobic veldig 
ok. På veldig dårlige dager klare jeg bare 
yoga.

For Nargis Jan er det ikke noen løsning å gi 
opp sjøl om hun er dårlig. 
– En er jo ikke ”lam” i hele kroppen – det er 
alltid noe som fungerer. Da må en tenke al-
ternativt – finne en treningsform som passer 
dagsformen.

Løping passer sant og si sjelden for dags-
formen hennes, så personlig fortsetter hun 

å løpe bare fordi det gir henne den største 
utfordringa. Det er altså ikke den trenings-
formen hun først og fremst vil anbefale 
astmatikere og allergikere. Det viktigste er at 
folk med disse plagene er i bevegelse – med 
de treningsformene de har mest glede av.  
– Jeg tror det er spesielt viktig at folk med 
sånne plager trener eller i det minste er i god 
bevegelse. Uten bevegelse blir en lett tung 
og overvektig, og da blir det vankeligere å 
puste. Med overvekt og inaktivitet kommer 
også mange andre plager. 

Ønsker seg aktivitetsgrupper
Den erkjennelsen er en viktig motor for Nar-

gis når hun nå ønsker å sette i gang grupper 
med fysisk aktivitet for minoritetskvinnene i 
bydelen der hun bor, på Mortensrud i Oslo. 
Planen er ei vanlig gå-gruppe, ei gå-gruppe 
med staver og ei joggegruppe. Det er stor 
interesse blant kvinnene i området. Men det 
blir med ordene og ikke engasjementet, men 
heller ikke her gir Nargis opp. Hun vet det er 
nødvendig.

– Minoritetskvinnene er ofte overvektige 
og en stor andel har diabetes. Flere av dem 
vet lite om mat og kosthold under norske 
forhold, og de beveger seg lite, forteller hun.

Astma og allergi er også en økende plage 
blant innvandrere, og Nargis synes det er 
en idé å sette i gang ei gruppe for informa-
sjon om astma- og allergi som en del av 
det arbeidet hun driver på Mortensrud. Alt 
arbeidet Nargis gjør der har utgangspunkt i 
et lokale som brukes som moské. 
– Skal en nå fram til minoritetskvinnene er 
moskeer og religiøse samlingssteder et fint 
sted å begynne – mye aktivitet kan organise-
res derifra. Men også jeg, som sjøl er minori-
tetskvinne, strever med å nå helt fram.
 
Grunn til uro
Nargis mener det er grunn til uro. 
– Hadde de enda hatt det godt skulle jeg 
ikke brydd meg. Men disse kvinnene har det 
vondt! Det er veldig mye psykiske problemer. 
Allergi, astma og diabetes – det er egent-
lig ikke det største problemet. Det er den 
psykiske helsa deres det virkelig er grunn til å 
være urolig for. 
Utfordringa er hvordan en når fram til dem 
med hjelp.

Hun føler at det offentlige har svikta. 
– På meg virker det som om de med 
informasjonsplikt har vært like lamma som 
mottakerne av informasjonen. Mulig det er 
kompetansemangel. 

Illustrerte faktaark om psykiske lidelser 
hadde virkelig vært nyttig, avslutter Nargis 
Jan Mahmood. n

Nargis er ikke den som gir seg – verken når hun 
løper eller i arbeidet med minoritetskvinner.  
(foto: privat)
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Hjelp til ferieplanleggingen:
På forbundets hjemmesider finner du 
mye nyttig ferielektyre med allergifokus 
slik at du kan planlegge for alle behov, 
enten du ferier i Norge eller reiser uten-
lands. Les mer på www.naaf.no/ferietips 
om blant annet: 

l Allergibillett
l Medisiner på flyreisen
l Flått og insektbitt
l Matordlister på en rekke språk
l Pollen, ferie og uteaktiviteter
l Grilling og stekeos til besvær
l Sol, eksem og smøretips

T re avvik fra praktiseringen av røykefor-
bud som i Norge var vel alt vi oppda-
get. To lite astmavennlige og ett av 

det mer komiske slaget. På en lokal kneipe 
i Praha ble det både røyket og sunget friskt 
til sterkølet. På et serveringssted i Senec ved 
Bratislava i Slovakia satt røykerne inne og 
ikke-røykerne ute. I samme by, et annet sted, 
var det som vanlig – motsatt. Men to herrer 
som tente fet sigar ute røykla etablissemen-
tet likevel. Med åpne dører i godt vær er det 
jo noe som heter vind! 

Helhetsinntrykket er som sagt veldig godt. 

Nesten røykfritt  
på ferie i øst
De som husker eimen av 
tung sigarettrøyking og der-
for velger bort østeuropeiske 
land som aktuelle feriemål, 
kan trygt tenke nytt. Det 
var ikke mye plagsomt på 
hoteller og spisesteder på ti 
dagers biltur gjennom fem 
ferske EU-land. Terningkast 
fem!

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

Forbudt å røyke i Prahas leskur.

Vi startet i Tsjekkia med røykfritt lavprishotell 
der det var mulig å leve usunt på smale al-
taner. Totalforbud innendørs overalt. Slik var 
det på ymse overnattingssteder langs hele 
ruten – forbud inne og litt tilrettelegging ute. 
I Praha var det faktisk et interessant forbud 
ute også. Særlig når det regner kan det være 
ubehagelig å befinne seg i et leskur og vente 
på trikk og buss. Klistremerke og bokstaver 
ga klar beskjed til røykere.

I den gamle og vakre turistbyen Mikulov 
helt nær grensen mot Østerrike kikket vi inn 
i alle serveringslokaler ved lunsjtid. Mens 
Østerrike er beryktet som et ferieland med 
røyking omtrent overalt, var det ikke et 
askebeger å se innendørs i den tsjekkiske 
borgbyen.

Over i Slovakia var våre erfaringer altså noe 
mer blandet. Kanskje var det unntak for noen 
kafeer på feriestedet med det klingende slo-
vakiske navnet Sunny Beach. Men vi bodde 
da to døgn på et hotell uten snev av sigarett-
røyk inne, ikke en gang i biljardrommet.

Strøkent 
Og Ungarn? Ett døgn i byen Heviz ved 
turistmagneten Balatonsjøen, er vel i korteste 

laget. Men vårt lille dypdykk i en by som 
lokker turister til varme kilder året rundt som 
på Island, ga et plettfritt inntrykk både der vi 
spiste og der vi sov. 

En svingom i Kroatia og lunsj i den nord-
vestlige byen Varazdin viste oss akkurat det 
samme. Ingen røyking, intet røykehjørne eller 
røykeavlukke. Nikotinen må inntas ute, det 
virket svært så innarbeidet.

Vi avsluttet med to netter i Slovenia før 
det ble bil-på-tog nordover fra Adriaterhavet. 
I Slovenias eldste by, Ptuj, var det visst mer 
røykfritt enn noe annet sted. I vårt pensjonat 
var det røykfritt inne. På nabopensjonatet 
var det også røykfritt ute. Et forbudsskilt like 
stort som et forbudsskilt i trafikken var malt 
på gårdsplassens vegg der gjester parkerte. 
Sigaretten med strek over skremte nok selv 
smugrøykere ut på gaten. 

I Slovenias hovedstad Ljubljana var det 
like rent ute som røykfritt inne, latet det til. 
Slovensk natt nummer to, i Izola ved kysten 
der landets italienske minoritet dominerer, 
var intet unntak. Men ørlite slakkere på hotel-
let, hørte vi da en engelsktalende gjest fikk 
beskjed om at det var forbudt.

– Men det godtas hvis du lener deg godt 
ut av vinduet! n

God merking på et pensjonat i Ptuj, Slovenia.

www.astmabehandling.no

www.hoysnue.no
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Nargis Jan liker styrketrening best – vektene er ofte litt 
tyngre enn dette. Foto: Sidsel Skotland
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V i presenterer noe konstruktivt, 
spesifikke krav som alle skjønner, sier 
NAAFs fagsjef uteluft/inneklima, Britt 

Ann K. Høiskar. 
– Høsten 2007 tok vi initiativ til å danne 

en ekspertgruppe som kunne enes om noe 
enkelt for å få noe til å skje. I opplæringslo-
ven står det så fint og positivt at alle barn har 
krav på et godt innemiljø. Men hva er godt 
innemiljø? Det finnes en del normer og for-
skrifter, men disse er vanskelig tilgjengelig for 
folk flest og omfatter ikke juridisk bindende 
grenseverdier (krav). Vi har ønsket et konkret 
regelverk som alle impliserte forstår – rektor, 
foreldre, vaktmester, kommuneleger og 
andre. Nå har vi laget det og sendt det over 
til Helse- og omsorgsdepartementet. Det 
er valgår, og vi håper på et godt samarbeid 
med regjeringen om denne saken, sier 
Høiskar.

– Hvis myndighetene hadde kontrollert 
at vage regelverk, forskrifter og normer for 
inneklima ble fulgt opp effektivt, hadde vi 
ikke hatt problemer. Men problemene er der, 
det er ingen som kjefter når dårlig inneluft er 
et faktum. Unnlatelser medfører ikke juridiske 
sanksjoner. Det er ikke noe ris bak speilet, in-
gen kan ta de offentlige synderne. Vi kan ikke 
lenger godta et system som ikke fungerer.

Våkner de?
Krafttak for inneklima – på tide å våkne! var 
NAAFs parole. 

Ekspertgruppen, eller arbeidsgruppen, var 
bredt sammensatt. Arbeidstilsynet, Norsk 
institutt for luftforskning, Sintef/Byggforsk 
og Norsk forum for bedre innemiljø for barn 
var blant deltakerne på NAAFs seminarer. 
Sammen har ekspertene kommet fram til at 
det må føres kontroll med skoler og barneha-
ger hvert tredje år på åtte områder. Åtte 
parametre, på forskernes språk. 

Det kan være interessant å merke seg at 

Faglig oppstand mot forsømt inneklima

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

Norges Astma og Allergiforbunds engasjement for godt 
inneklima i skoler og barnehager setter nå trykk på politi-
kere og myndigheter. Sammen med andre fageksperter er 
det utarbeidet forslag til konkrete krav som kan erstatte 
utydelige regler. 

dette arbeidet for bedre inneluft langt ifra 
begrenses til årsaker som bare dreier seg om 
astmatikeres og allergikeres velbefinnende i 
skoler og barnehager. Idealismen går lenger 
enn som så og inkluderer for eksempel 

påkjenninger som medfører hodepine og 
kreftfare.

– Det brukes altfor lite til drift og vedlike-
hold av skoler og barnehager, vi har nå et 
etterslep på ca. 30 milliarder kroner. 

Dette har resultert i et uakseptabelt dårlig 
inneklima i mange skoler og barnehager.  

Åtte parametre
Det er utarbeidet konkrete krav (grensever-
dier) for åtte områder (parametre) som er 
viktige for et godt inneklima. Ekspertgrup-
pen starter med fuktskader. Dernest følger 

Kai Fjellhegn ved Borgheim ungdomsskole synes 
det er flott at NAAF har tatt tak for å få en felles 
standardisering av inneklima i skolebygg. 
Elevene Malene Hellerud Angell (t.v), Julie Daae 
og Andrea Aasrum Svendsen gjør klart til dagens 
fruktservering. 
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Faglig oppstand mot forsømt inneklima
støv/renhold og ventilasjon. Temperatur 
er neste punkt. Så lysforhold. Så støy. De 
to siste helsetruende faktorene er kjemiske 
avgasser fra materialer, for eksempel fra gulv. 
Og radon, som er kreftfremkallende. Kravene 
som stilles til disse åtte parametrene er satt 
ut fra et helseperspektiv og representerer 
et minimumsnivå som må overholdes for at 
inneklima kan sies å være godt. 

– Nei, vi går ikke på barrikadene bare 
for våre egne, godt inneklima er noe som 
gjelder alle, understreker Britt Ann K. Høiskar. 
– Det dreier seg om å ta samfunnsansvar, 

Vi håper på oppmerksomhet om inneluft 
i skoler og barnehager i et valgår, sier 

fagsjef Britt Ann K. Høiskar i NAAF. 

Endelig så skjer det noe på inneklimafron-
ten, sier Kai Fjellhegn, hovedvernombud i 
Nøtterøy kommune og lærer ved Borg-
heim ungdomsskole i samme kommune.

Han forteller at Nøtterøy kommune har 
renovert flere skoler, og er nå i ferd med og 
både renovere og å bygge flere nye skoler. 

Uoversiktlig
Fjellhegn opplever at per i dag sitter kom-
munens folk i hver sine etater og blir ikke 
enig om noen verdens ting når det gjelder 
måling av inneklima. Hverken når deg gjel-
der kvalitet på lys, lyd eller luft, eller andre 
inneklimarelaterte saker.

– Alle er seg selv nærmest og taler sin 
egen interesse, sier han.

Mindre komplisert blir det ikke når 
undervisningspersonalet og elever sorterer 
under ulike forskrifter, men oppholder seg 
altså i samme klasserom.

Fjellhegn mener det er mye mangel på 

kunnskap også blant undervisningsper-
sonalet, og stiller spørsmålstegn ved å ha 
planter i klasserommet. Han mener også at 
hygiene, renhold og avfallsordning rundt 
fruktordningen må frem i lyset. Her er det 
mangel både på kunnskap og rutiner.

Informasjon er viktig
Fjellhegn mener det nå er viktig å begynne 
med standardiseringen i det små, og få på 
plass enkelte punkter hvor man kan gjøre 
målinger, som eksempelvis lys. På sikt me-
ner han at det bør opprettes et nettsted 
hvor foreldre, foresatte, ansatte og elever 
kan sjekke status for sin skole. Synliggjøring 
av inneklima ved kommunens skolebygg 
vil bidra til at kommunen setter i verk tiltak 
og får økt fokus på vedlikehold. 

– Åpenhet vil føre til trygghet, spesielt 
for foreldre og foresatte med barn med 
eksempelvis allergier, sier han.

Han mener også at en standardisering 
kan frigjøre kommuner for kritikk på dårlig 
inneklima i skolebygg.

– Elever som har husdyr, eksempelvis 
hund eller hest, bringer trolig med seg 
en del allergener i klærne og i klasserom-
met. Dette kan allergikere reagere på, og 
det ofte er kommunen som for skylda for 
skolens dårlige inneklima.  

Fjellhegn har nå forberedt kommunens 
arbeidsmiljøutvalg på prosjektet. 

– Mange er positive. Noen er skeptiske, 
sier han. n

– Endelig noen som gjør noe
Kai Fjellhegn har i mange 
år etterlyst et system for å 
kunne definere om innekli-
ma i en skole er helsefarlig 
eller ei. Han synes NAAFs 
innspill til standardise-
ringsrutiner er supert. 

n tekst og foto – VIGDIS ASKJEM DAHL

og å tørre å definere hva som skal være et 
minstemål for inneklima i skoler og barne-
hager. Inneklima er viktig for helse, trivsel 
og konsentrasjon. Det dreier seg om at man 
ikke skal bli syk av å oppholde seg på skolen 
eller i barnehagen. Dette er ikke noe som 
man bare frykter, det er mange eksempler 
på at elever og lærere virkelig blir syke av 
dårlig inneluft. I løpet av de siste åtte årene 

er ikke mindre enn 128 norske skoler blitt 
stengt på grunn av fukt, dårlig ventilasjon og 
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feil temperatur. Så det er alvor, 
understreker fagsjef Britt Ann K. 
Høiskar.

Uavhengig kontroll
– I dette arbeidet har vi fått gode 
tilbakemeldinger fra skolefolk, 
kommunale etater og også fra 
byggenæringen. For vår egen 
del er det jo viktig å påpeke at 
hvert femte barn utvikler astma 
og at astma og allergi øker sterkt. 
Vi kan ikke lenger akseptere at 
skoler og barnehager bidrar til å 
øke lidelsene. 

For å få til forbedring som 
monner krever NAAF at alle sko-
ler og barnehager kontrolleres 
hvert tredje år av en uavhengig 
kontrollinstans. Vi ønsker at et 
statlig organ skal ta ansvar for en 
slik kontrollordning og ha ansvar 
for å godkjenne de aktørene 
(offentlige eller private) som kan 
foreta en slik kontroll. 

En del kommuner kan ha gode 
rutiner, men problemene opp-
står når kravene til vedlikehold 
kommer til budsjettbehand-
ling, erfarer NAAF. Forbundet 
mener statlig kontroll kan gi en 
mer overordnet og uavhengig 
vurdering av skolens inneklima, 
samt tydeligere pålegg til eiere 
av skoler og barnehager der 
kravene ikke oppfylles. Ordnin-
gen kan også bidra til at man 
får en krystallklar oversikt over 
tilstandene i landet.

– Nå er det slik at vi først og 
fremst kjenner til skrekkhistori-
ene om dårlige forhold og farlig 
inneluft, minner Høiskar om. Ser 
man litt mer positivt på det, så er 
det jo mange skoler og barneha-
ger som er tett på en tilfredsstil-
lende standard. Bare mindre inn-
sats skal til. Med nasjonal kontroll 
får de som er svært gode vist seg 
fram, mens de kjempedårlige 
også eksponeres og pålegges 
å iverksette nødvendige tiltak. 
Kvaliteten avhenger av innsat-
sen i kommunene. Det er et 
paradoks at barn og ungdom 
kan plages av dårlig inneklima 
i noen år før de slutter. Ille nok, 

men lærere kan jo arbeide i den 
dårlige luften i 30 år! Bygges det 
en ny skole, så er man fort på vei 
til dårlig inneluft hvis vedlikehol-
det er dårlig. 

God drift og godt vedlikehold 
er nøkkelen til et godt inneklima 
over tid!

Passivitet
– Kommuner skylder på dårlig 
økonomi. Det forklarer vel dårlig 
vedlikehold?

– Ja, vi hører jo det. Men 
det finnes jo veldig mange 
fine rådhus i Norge! Skolene er 
dessverre ikke prioritert høyt nok 
i mange kommuner. Vi kan ikke 
prioritere bort barna, mener jeg. 
Skoletilbudet skal være likt for 
alle, og det må også gjelde for 
inneklimaet. Det er urovekkende 
når kommuner neglisjerer tiltak 
for forbedringer fordi det er plan-
lagt bygging av noe nytt. Da bryr 
man seg ikke om det som skal 
nedlegges. Man sparer penger 
for å bygge noe som først er 
ferdig om mange år mens elever 
og lærere må leve med uaksep-
tabelt inneklima, sier Britt Ann K. 
Høiskar.

– Når kan streng kontroll 
innføres?

– Det kan innføres raskt, allere-
de til neste år, hvis det er politisk 
vilje tilstede.  NAAF er uansett 
opptatt av hva barn og lærere 
puster inn. Det skal vi fortsette 
med, sier fagsjefen.  n

Evig optimist
Astmamamma søker andre i 
samme situasjon, i håp om å 
finne en eller flere å utveksle 
mine erfaringer om og rundt 
det å ha astmabarn. Mitt barn 
har en alvorlig og vanskelig å 
stabilisere astma. Det sies at å 
dele disse tingene kan være 
helsebringende for oss alle. 
Selv er jeg singel i 40 årene.  
De som kjenner meg vil be-
skrive meg som løsningsorien-
tert og positiv. Barnet går  
på grunnskolen på Østlandet.  
Ta kontakt på  
astmamamma@online.no

På gyngende grunn

Langhelgen 22. - 24. mai samlet 
et tyvetalls ungdommer til sur-
feskole på Jæren. To døgn med 
surfing, faglige treningstimer og 
bassenglek sto på programmet. 

 Med sine lange strender og 
utfordrende surfspotter har det 
de siste 10 årene etablert seg et 
stort surfemiljø på Jæren. Midt i 
alt dette ligger Nærlansheimen 
– helgens base for Surfeskolen 
2009.  Den verste pollense-
songen er på hell, men det var 
likevel et kjærkomment avbrekk 
å komme seg ut til de pollenfrie 
strendene med frisk bris og salt 
sjøvann. Rune Lye, eier av Surf-
school på Jæren, har selv vært så 
plaget av pollenallergi at han en 
periode flyttet ut i campingvogn 
på stranda.

Alle som har forsøkt å komme 
seg inn i en våtdrakt vet at det 
er god oppvarming, men for de 
fleste var dette helt nytt. Surfing 
var kun noe vi hadde drevet med 
på nettet. Prosjektet var rettet 
mot nybegynnere, det var ikke 
påkrevd noen forkunnskaper 
overhodet.

Surfing må repeteres, det 
er tiden i vannet som gir deg 
utvikling, men i tillegg til å lære å 
stå på brett måtte vi få kunn-
skap om bølger og vindforholdt 
for å jakte den perfekte bølgen. 
Surfing består av 85 % padling, 
motstrøms og 
medstrøms, og 
det er tungt, 
men trengte 
man en pause 
fra surfingen var 
det mulig å slå 
seg ned i sand-
dynene med litt 
mat og drikke. 
Her kontrollerte 

man selv hvor mye man orket.  
Med sol i fjeset og røde nesetip-
per vendte vi slitne tilbake til 
campen første surfedag, men 
aktiviteten fortsatte i badebas-
senget med forskjellige bassen-
gleker. 

Ungdommene startet med 
en 2-timers variert og faglig 
gymtime med ergoterapeut Silje 
Undheim, som til daglig jobber 
med lungesyke på Krokeidesen-
teret i Nærlandsparken og som 
instruktør på Elexia. Det var stor 
variasjon på hva ungdommene 
drev med av fysisk aktivitet til 
vanlig, men her kunne alle hen-
ge med. Alle skulle få oppleve 
noe nytt, og alle skulle få følelsen 
av å mestre. 

Målet med prosjektet å gi 
kronisk syk ungdom et avbrekk i 
pollensesongen samt å motivere 
og inspirere til fysisk aktivitet. 
Prosjektet ble gjennomført 
takket være midler fra Helse- og 
rehabilitering og neste vår blir 
det en ny pollenpause på de 
flotte strendene på Jæren.

Su(rf)sanne R. Andersen

Pollenallergi og 
ramsalt eventyrlyst 
drev ungdommer 
til surfekurset. 
Og kampen mot 
naturkreftene begynte 
allerede da våtdraktene 
skulle entres.
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Allerfri tablett
inneholder bl.a. indisk basilikum 
og gurkemeie som motvirker 
lette allergiplager i tillegg til at 
de virker lett slimløsende. 

Allerfri neseolje
 inneholder sesamolje blandet  
med bl.a gurkemeie og 
eukalyptus  og løser opp tette 
 neseganger, er god for bihulene 
og motvirker  lette allergiske 
plager. Oljen  legger seg som 
en beskyttende hinne i nesens 
 slimhinner og beskytter mot 
 pollen, støv, dyrehår og lignende.
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Bliss Ayurveda AS 
Postboks 320 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 31 30

Produktene kan kjøpes 
i helsekostbutikker eller på 

www.bliss-info.com
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På gyngende grunn Aktiv med astma tour 2009 i Moss

Surfing må repeteres, det 
er tiden i vannet som gir deg 
utvikling, men i tillegg til å lære å 
stå på brett måtte vi få kunn-
skap om bølger og vindforholdt 
for å jakte den perfekte bølgen. 
Surfing består av 85 % padling, 
motstrøms og medstrøms, og 
det er tungt, men trengte man 
en pause fra surfingen var det 
mulig å slå seg ned i sanddy-
nene med litt mat og drikke. Her 
kontrollerte man selv hvor mye 
man orket.  Med sol i fjeset og 
røde nesetipper vendte vi slitne 
tilbake til campen første surfe-
dag, men aktiviteten fortsatte i 
badebassenget med forskjellige 
bassengleker. 

Ungdommene startet med 
en 2-timers variert og faglig 
gymtime med ergoterapeut Silje 
Undheim, som til daglig jobber 
med lungesyke på Krokeidesen-
teret i Nærlandsparken og som 
instruktør på Elexia. Det var stor 
variasjon på hva ungdommene 
drev med av fysisk aktivitet til 
vanlig, men her kunne alle hen-
ge med. Alle skulle få oppleve 
noe nytt, og alle skulle få følelsen 
av å mestre. 

Målet med prosjektet å gi 
kronisk syk ungdom et avbrekk i 
pollensesongen samt å motivere 
og inspirere til fysisk aktivitet. 
Prosjektet ble gjennomført 
takket være midler fra Helse- og 
rehabilitering og neste vår blir 
det en ny pollenpause på de 
flotte strendene på Jæren.

Su(rf)sanne R. Andersen

Onsdag 27. mai fikk Ekholt 
skole besøk av Aktiv med astma 
tour 2009. Øyvind Lillehagen 
rigget opp fire romaskiner som 
ble koblet til pc og videokanon. 
Rundt 35 spente syvendeklas-
singer var til stede i gymsalen og 
satt stille som mus mens Øyvind 
informerte og viste video om at 
det går an å vinne OL selv om 
man har astma. De fulgte ham 
under oppvarmningen med 
smil og latter. Så ble de delt inn 
i fire lag klare til rokonkurranse 
og det gikk ikke lange tiden før 
gymsalen kokte. Det ble brukt 
like mye energi på å heie som på 
å ro og det var like mye jubel for 
alle lag. De aller fleste elevene ga 
i ettertid uttrykk for at det hadde 
vært veldig gøy med en gym-

Storslått gave på astmadagen

II anledning verdens astmadag 
2009 ga Lillehammer og omegn 
astma- og allergiforening (LAAF) 
70.000 kroner til Granheim 
Lungesykehus. Pengene går 
til bygging av ny tursti rundt 
sykehuset. 

Granheim Lungesykehus er 
et spesialsykehus og rehabilite-
ringssenter for lungesyke. Syke-
huset er en avdeling i Sykehuset 

Innlandet HF, divisjon habilite-
ring og rehabilitering. Sykehuset 
ligger i Gausdal Kommune ca 
15 kilometer fra Lillehammer og 
inngår i spesialisttilbudet for lun-
gesyke i Norge. For mer informa-
sjon, kontakt regionssekretæren 
eller se www.granheim.no 

LAAF mener det er viktig med 
fysisk aktivitet i rehabiliteringen 
av lungesyke og styret bestemte 

LAAF får en omvisning på den nye turstien

time utenom det vanlige. Og 
lærerne, som kanskje ikke visste 
så mye om denne problemstil-
lingen fra før, følte at de hadde 
fått viktig informasjon og lært 

noe de også. Nå vet alle hvor 
man kan finne mer informasjon 
for å legge til rette for barn med 
astma.

Tone Sandem

at de ville være med å ruste opp 
stien på Granheim. Penger ble 
samlet inn og sto på bok inntil 
nå nylig. Arbeidet med stien har 
tatt noe lenger tid en planlagt, 
men med hjelp fra Gausdal Kom-
mune og ikke minst bidraget 
fra LAAF sto den endelig ferdig 
denne våren.

LAAF håper det flotte området 
rundt Granheim blir flittig brukt. 
Da vi nylig besiktiget området 
gjensto det kun noe arbeid 
med rydding og oppsetting av 
benker. Brukere kan velge mel-
lom en kort og en lang tur. Den 
nye stien ender opp i den gamle 
stien som NAAF region Oppland 
i sin tid var med å finansiere.

Etter endt omvisning ble 
det, sammen med brukerne av 
sykehuset, kaffe, kaker og flott 
underholdning. Vi takker for en 
hyggelig kveld og håper alle får 
glede av den nye turstien. 

Styret i LAAF ønsker å takke 
alle bidragsytere som har gjort 
det mulig og gi bort denne 
flotte gaven. 



To personer tar sin doktorgrad i forbin-
delse med forskningsprosjektet. Den ene 
innen samfunnsmedisin, med data fra spør-
reskjema, helseundersøkelser og ekspone-
ringsmålinger. Anett Kristin Larsen (bildet) 
undersøker betennelsesreaksjoner i celler 
etter at de har blitt utsatt for enzymer fra 
fi sk. Hun har i laboratoriet laget et modell-
system med overfl ateceller fra luftveier. 

Inkluderer to doktorgrader
Disse blir utsatt for fi skeenzymer og svarer 
med å produsere betennelsesstoff er. Dette 
er sammenliknbart med det som skjer i 
luftveiene når man puster inn dråper og 
partikler som inneholder fi skeenzymer. Når 
disse enzymene treff er overfl aten i luftveiene 
kan det oppstå betennelsesreaksjoner. Men 
dette gjenstår det å dokumentere gjennom 
doktorgradsprosjektet.
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F orskerne Berit Bang og Lisbeth Aas-
moe jobber begge ved Arbeids- og 
miljømedisinsk avdeling ved Universi-

tetssykehuset i Nord-Norge (UNN). I snart ti 
år har de hatt blikkene festet på utviklingen 
i fi skeindustrien. Særlig laksenæringen er i 
stadig vekst.

– Det startet med en større HMS-under-
søkelse i 2000, der vi nokså bredt så på sam-
menhengen mellom helse og arbeidsmiljøet 
i fi skeindustrien, forklarer Berit Bang.

Nå er de ferdig med å samle inn data i et 
nytt forskingsprosjekt som forsøker å disse-
kere helsefaktorene i fem lakseslakterier.

Friskere men sykere
Begge forskerne er biologer av bakgrunn. Og 
det er da også innen de biologiske partiklene 
i lufta man skal fi nne årsaken til plagene. 
For de foreløpige analysene tyder på at den 
store mengden bio-aerosoler er årsaken til 
at så mange viser seg å ha plager i denne 
næringen.

Tunge luftveier i lakseindustrien
Med stadig større lakseek-
sport og mer videreforedling, 
følger luftveisplager og aller-
gier for de ansatte i denne in-
dustrien. Det har Berit Bang 
og Lisbeth Aasmoe tenkt å 
gjøre noe med.

n tekst og foto – THOR-WIGGO SKILLE

– En større automatiseringsprosess har gitt 
mange maskiner som er med på å øke antall 
aerosoler i lufta. Og det at man bruker store 
mengder ”knust” vann langs produksjonslin-

jene. Vanndysene sprer aerosoler og gir høy 
luftfuktighet i arbeidsmiljøet. Det slår ut i 
form av luftveisplager, antyder Bang.

For undersøkelsen viser ikke et høyere an-



Forts. side 21

I HMS-undersøkelsen fra 2000 sto diesel- og 
gassdrevne trucker for en stor forurensning 
av inneluften i produksjonslokalene i fiskein-
dustrien.

– Truck var en veldig viktig negativ faktor 
i den første undersøkelsen – for snart ti år 
siden. Den gang kjørte de inne med både 
gasstrucker også dieseltrucker, og truckfø-
rerne hadde desidert mest luftveisplager. 

Men bedriftene selv, og arbeidstilsynet har 
vært oppmerksomme på dette i etterkant 
av vår undersøkelse. Nå finnes det ikke 
slike trucker igjen i de bedriftene vi har 
besøkt. Næringen har vært flink til å ta tak. 
Det er morsomt å se at det nytter å sette 
fokus på problemene, forteller forsker 
Lisbeth Aasmoe ved Arbeids- og  
miljømedisinsk avdeling ved UNN.

Gjennom systematiske undersøkelser har produk-
sjonsarbeidere i fiskeindustrien gått rundt med 
ryggsekker som måler den samme luften som 
arbeiderne puster inn. Berit Bang (t.v) og Lisbeth 
Aasmoe demonstrerer – i mye mindre utsatte 
omgivelser.
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Tunge luftveier i lakseindustrien

tall allergikere i sektoren, heller tvert om. De 
som får allergiske plager i denne industrien 
holder ikke mange dagene, og velger heller 
å slutte. Derfor er gruppen som undersøkes 

”friskere” enn snittet i befolkningen.
– En såkalt ”healty worker”-effekt er vel-

kjent innen arbeidsmedisinsk forskning, og 
blir tatt hensyn til når materialet analyseres, 

Slutt på dieseltruck

skyter Aasmoe inn, og forklarer at så mange 
som 211 personer undersøkes som referan-
segruppe til de 122 produksjonsarbeiderne 
som inngår i prosjektet.

Ut av dysen
Funnene fra tidligere undersøkelser i fiskein-
dustrien, gjorde at lakseslakteriene ble valgt 
denne gangen. I tillegg til de omfattende 
undersøkelsene som gjøres av fiskeindustri-
arbeiderne, har Bang og Aasmoe tatt store 
mengder prøver fra industrilokalene. Også 
en rekke laboratorietester inngår i prosjektet.

– Vi er interessert i enzymene i laksen for å 
se om vi kan finne ut nøyaktig hvilke stoffer 
som gjør utslaget, forklarer Bang.

Lakseindustrien har forandret seg enormt 
de siste årene. Før var slakteriene mindre 
bedrifter. Næringen har vokst kraftig, og i 
dag er det snakk om virkelig store industribe-
drifter. Også med videreforedling som del av 
virksomheten.

– Derfor skiller vi mellom slakteriavdelin-
gen og avdelingen der filetering og videre-
foredlingen forgår.

Bang forklarer at allergenene i laksen sitter 
i fiskemuskulaturen. Disse kommer ikke fram 
før fisken blir åpnet og man blir eksponert 
for kjøttet.

– Men hele produksjonslinja har de 
samme utfordringene med bruk av store 
mengder dysevann. Det gir partikler som 
inneholder proteiner, enzymer og endotoksi-
ner, som gir forskjellig grad av luftveisplager.

Skyller bort kunnskap
Ved en av bedriftene var de plaget med at 
produksjonslinja stadig stoppet opp. For 
lettere å komme til for reparasjon, hadde de 
derfor valgt å fjerne beskyttelsesdekslene 
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Valle Marina
– feriested med fokus på helse

NAAFs helsesenter i Arguineguin,  
Gran Canaria gir medl. rabatt fra  
1. mai–10. sept. Romslige leiligheter med 
dobbelt og enkelt soverom, kombinert  
stue/kjøkken, bad og muligheter for  
ekstrasenger. Restaurant, butikk og  
svømmebasseng på senteret.  
5 min. til strand.  
For info/bestilling, tlf. 22 79 92 00  
og helsereiser@travelnet.no
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Tunge luftveier
fra side 19

I fiskeindustrien er det en forhøyet forekomst av luftveisplager, både i øvre og nedre luftveier så som 
tett nese, tetthet i brystet og hoste. Produksjonsutstyret er viktig for å begrense plagene, så her må 
stilles krav til leverandørene. Redusere bruk av spyling under høyt trykk og mer bruk av rennende vann 
i produksjonslinjene er trolig viktig..
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som skulle skjerme arbeiderne mot vann-
støvet.

– Derfor er det så viktig å få fram kunn-
skap på hva som forårsaker plagene vi finner 
i denne industrien. Innhenting av data 
startet høsten 2007. Nå er kartleggingen 
ute i bedriftene ferdig, og resultatene skal 
bearbeides.

– Det vi i alle fall ser, er en forhøyet 
forekomst av luftveisplager. Både i de øvre 
og nedre luftveiene. Nesetetthet, men også 
tetthet i brystet, hoste og den slags plager, 
forteller Bang. 

– Disse skyldes som nevnt ikke allergi i 
slakteriet, men på filetavdelingene har vi fun-
net noen allergikere, tilføyer Aasmoe.

Et utvalg arbeidstakere er fulgt gjennom 
fire dager. Disse har gått med en liten rygg-
sekk på ryggen. Gjennom tre filtre, har den 
samme lufta som produksjonsarbeiderne har 
pustet inn, blitt målt kontinuerlig.

– Det vi ser er at jo flere proteiner de pus-
ter inn, jo flere akuttsymptomer oppstår.

Aasmoe forklarer at det ikke nødvendigvis 
er stor dramatikk rundt plagene.

– Det er ikke snakk om å gå hjem fra jobb. 
Men de føler seg tett, hoster. De får sår 
hals, symptomer fra luftveiene som tydelig 
henger sammen med lufta de puster inn. Vi 
måler også lungefunksjon. Også disse målin-
gene bekrefter dette.

Omfattende temasatsing
Aasmoe er svært imponert over de ansatte 
og bedriftene som har stilt seg til rådighet i 
forskningsprosjektet.

– Arbeiderne har gått og båret på til dels 
tunge ryggsekker med pumper. De har 
måttet møte en time før på jobb. Vi har målt 
lungefunksjon og slimhinner i nesen for å 
se på nesetetthet. Vi har tatt blodprøver, og 
målt NO-gass i utluft, i tillegg til ekspone-
ringsmålingene. Og vi har målt proteinene 
og allergenene i lufta rundt i produksjonslo-
kalene.  Rammene på prosjektet er en million 
kroner i året – men disse midlene skal også 
dekke flere andre prosjekter.

– Det er en tematisk satsing i Helse nord 
– luftveisplager i fiskeindustrien. Prosjekt-
midlene dekker laboratorieundersøkelsene. I 
tillegg har vi doktorgradsstipendiatene som 
lønnes av universitetet.

Rennende vann
Konklusjonene på prosjektet er naturlig nok 
ikke klart ennå. Men at Bang og Aasmoe 

kommer til å anbefale bedriftene å redusere 
aerosolene er opplagt.

– De må skjerme maskinene så godt det 
lar seg gjøre. Og de må være bevisste når de 
kjøper inn nytt produksjonsutstyr – de må 
rett og slett stille krav til leverandørene. Og 

de må forsøke å redusere bruken av spyling 
under høyt trykk. Kanskje kan man bruke 
mer rennende vann i produksjonslinjene, 
avrunder Berit Bang ved Arbeids- og miljø-
medisinsk avdeling ved UNN. n
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Respro Aero pollenmaske Pollenallergisk? Ja til utvidet eksamenstid

Soling, eksem og solkrem

Familielegen - om Astma og Allergi

—et tastetrykk unna:
www.allergimat.no

NYHET: Trygge, smakfulle
sjokolader (sjekk
nyheter på våre
nettsider!)

Denne eff ektive pollenmasken 
er laget med tanke på personer 
som sliter med hypersensitivitet 
overfor pollen, støv og andre 

Exlibriz har 
gitt ut bøker 
om Astma og 
Allergi i sin Fa-
milielegense-
rie. Bøkene er 
fulle av nyttig 
informasjon 
for dem rundt 

og dem med symptomer og 
plager. Bøkene er tilgjengelige 
hos Apotek 1, Alliance apotek, 
Ditt Apotek og Vitusapotek over 
hele landet.

Forstå allergi: Mer enn 40 
% av befolkningen får allergiske 
reaksjoner en eller fl ere ganger 
i løpet av livet. Boken er skrevet 
av en av Storbritannias ledende 
spesialister på allergi, og den 
norske utgaven er utarbeidet i 
samarbeid med spesialister fra 
Norges Astma- og Allergifor-
bund.

luftbårne partikler eller forurens-
ning. Bestilling rettes NAAF, tlf: 23 
35 35 35, eller naaf@naaf.no

Masken er designet for å sitte 
lett og behagelig på ansiktet 
og tilpasses ved hjelp av klype 
over nesebenet og borrelåsbånd 
rundt nakken. Egne spesialventi-
ler sørger for at utpusten slipper 
vekk uten å passere gjennom 
fi lteret, hvilket hindrer at masken 
gir varme, karbondioksid eller 
vanndamp på innsiden selv 
under trening. Masken er vaskbar 
på 40°.

Forstå astma: Astma berører 
20 % av norske barn og ca. 8 
% hos voksne. Kunnskap og 
forståelse er svært viktig, men 
terskelen kan være høy for å 
snakke med lege. Denne utgi-
velsen inneholder mye nyttig 
informasjon om symptomer og 
løsninger.

NAAF har krevet utvidet 
eksamenstid for pollenal-
lergiske elever og studenter 
med avsluttende prøver, 
tentamen og eksamen i 
pollensesongen. 

Brev med informasjon 
om dette kravet, med re-
feranse til den svært ulike 
håndtering av slike søkna-
der, ble sendt alle aktuelle 
læresteder ved skolens 
rektor og til Kunnskapsminis-
ter Bård Vegar Solhjell og Fors-
knings- og høyere utdannings-
minister Tora Aasland. Det er ikke 
kommet noe svar ministerhold 
i sakens anledning. Derimot har 
svært mange skoler kontaktet 
oss og sagt at de legger til rette 
og på hvilken måte. Universi-
tetet i Oslo derimot, krever en 
legeerklæring som ikke må være 
eldre enn tre dager og betrakter 
pollenallergi på lik linje med 
akutt sykdom som benbrudd oa. 
En student der fi kk at annet svar; 
Du får ikke innvilget dette for 

det er for mange 
som har 

allergi. Ær-
lighet varer 
lengst?!

NAAF 
pukket på den 

ulike praksisen 
på kommunalt nivå med 

henvisning til den nye 
Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven av 

1. januar d.å. som hjemler særlig 
tilrettelegging for blant annet 
kronisk syke. 

Det har vært medieoppslag 
vedrørende saken og NAAFs Fa-
cebookgruppe ”Pollenallergisk? 
Ja til utvidet eksamenstid! har 
i skrivende stund 680 medlem-
mer – meld deg inn du også! 
Nå følger NAAF opp saken med 
ministrene for kunnskap og 
utdanning og avsender av den 
nye loven for å se om den faktisk 
har et innhold som er av verdi 
for kronisk syke. Følg saken på 
naaf.no og facebook.

Sol og sjøvann har gunstig eff ekt 
på atopisk eksem. Luftfuktigheten 
er høyere, huden blir ikke så tørr og 
løstsittende klær, med mindre ull 
og kunstfi ber, er bra.

Sol og solkrem hører sammen. 
NAAF anbefaler: Litt soling, 10–15 
min, uten solfaktor er greit, for å 
bygge opp D-vitamin, deretter 
faktor 15–30 avhengig av hvor du 
er. Faktoren kan deles på 2–3 fordi 
man ikke klarer å smøre seg med 

den mengden krem som er brukt 
i testen som angir faktor. Kortvarig 
soling på hele kroppen er sunt – 
langvarig soling på ansikt og hals 
er usunt. Ta gjerne en D-vitamin 
tablett daglig. Det er bra for mangt 
– og man får ikke hudkreft av det! 

Bruk solkrem som gir beskyttelse 
mot UVA (aldring av huden) og 
UVB (mot å bli brent). Barn under 
6 måneder bør ikke være i direkte 
sol. Smør inn huden ca. hver annen 

time. Bruk uparfymert og vannfast 
solkrem. Klær og skygge gir best 
beskyttelse mot UV-stråling. Det 
fi nnes lycra badetøy med solfaktor 
til barn, solfaktor 50. Soleksem skyl-
des soling. Symptomer er blemmer, 
eksem og rød hud, oftest i ansikt, 
på hals, bryst og hender. Mild og 
reseptfri kortisonkrem kan brukes 
på utslettet for å lindre plagene. 

Pollenallergisk? Ja til utvidet eksamenstid

lergiske elever og studenter 

rektor og til Kunnskapsminis-

det er for mange 
som har 

allergi. Ær-
lighet varer 
lengst?!

NAAF 
pukket på den 

ulike praksisen 
på kommunalt nivå med 

henvisning til den nye 
Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven av 

1. januar d.å. som hjemler særlig 
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Følg bjørkepollen 
via satellitt

Nær rekordartet bjørke-
pollensesong i Oslo og omegn

Obama feilinformert om hundeallergi?Lilleborgs  
nye babyserie

Maharishi Ayur-Ved Produkter AS 
Postboks 200 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 69 00

Kan fås i helsekostforretninger 
eller på www.helse.biz

BroncAir 
- for lunger og bronkier
BroncAir tabletter hjelper mot 
lette astmatiske plager, er god 
ved forkjølelsessymptomer og er 
lindrende ved hoste. God for hele 
luftveissystemet. Anbefales for 
røykere.

RespiClear 
- lindrer hoste og sår hals
RespiClear lindrer både tørr- og 
slimhoste. Den lindrer sår hals og 
er lett slimløsende ved forkjølelse. 
Trenger du noe for stemmen er 
RespiClear suveren. Både barn 
og voksne elsker den gode friske 
smaken.

Spør etter gratis RespiClear prøve 
hos din helsekostforretning. 

RespiClear og BroncAir kan tas 
 sammen for max effekt. p

ic
ap

o
in
t.
no

Dr. Greve Pharma Babyprodukter 
finnes nå i apotekhyllene. Serien 
er anbefalt av NAAF og bærer 
miljømerket Svanen. Serien be-
står så langt av tre produkter: 
Pleiende Sinksalve – til pleie og 
lindring av sår stump hos babyer.  
Beroligende Babyolje – til vask 
og pleie av sart hud og hode-
bunn.  
Milde & Myke Våtservietter – til 
bruk på tur eller når man ikke har 
tilgang til vann og man trenger 
en praktisk løsning ved bleieskift.

For første gang følges utvik-
lingen i starten av bjørkepol-
lenspredningen fra dag til dag 
via satellitt. Dagens pollenvarsel 
fra Norges Astma- og Allergi-
forbund baserer seg i hovedsak 
på målinger fra 12 pollenfeller 
rundt om i Norge, men pollen-
fellene dekker store og varierte 
regioner og fanger derfor bare 
opp en liten del av variasjonen 
i pollenforekomstene. Nå kan 
observasjoner fra satellitt bidra til 
bedre pollenvarsel. Det blir blant 
annet gjort forsøk med satel-
littdata i nær sanntid for å lage et 
forbedret bjørkepollenvarsel.

 Kartene utarbeides av North-
ern Research Institute (Norut) og 
Hallvard Ramfjord (NTNU/Norges 
Astma- og Allergiforbund). Ned-
lasting av satellittdata i sanntid 
blir utført av Kongsberg Satellite 
Services i Tromsø. Norsk Romsen-
ter har bidratt med finansiering.

Så har endelig lille Bo ankommet 
Det hvite hus. Den nye presi-
dentens valg av hund falt på en 
portugisisk vannhund, angivelig 
fordi hunderasen er allergivenn-
lig. Nå vil nordmenn gjøre som 
Obama, men er presidenten feil-
informert? spør Norges Astma- 
og Allergiforbund.

Obama brukte lang tid på å 
skaffe hund fordi begge døtrene 
er allergiske, men alle hunder gir 
fra seg allergener i større eller 

Årets bjørkepollensesong kom-
mer til å gå inn som en av de 
mest markante bjørkepollenår 
i området Østfold med Oslo i 
rekken av registreringer siden 
1984. Det har i alt vært åtte døgn 
med middelverdi over 1000 pol-

lenkorn/cbm luft, altså ekstremt 
kraftig nivå. Bare rekordåret 2004 
hadde noe tilsvarende. Års-
summen så langt er den tredje 
største i stasjonens historie (etter 
2004 og 2005).

mindre grad og har man først ut-
viklet allergi mot hund eller katt 
er det viktigste forebyggende 
rådet å unngå kontakt. 

Mange allergikere beskriver 
at de bare reagerer på noen 
hunderaser og ikke på andre, 
men de viktigste allergenene fra 
hund er funnet i alle undersøkte 
hunderaser.  
– Allergisikre hunder finnes ikke 
og det finnes ingen dokumenta-
sjon for, eller grunn til å tro, at 
portugisisk vannhund gir mindre 
allergi og allergirisiko enn andre 
hunder, sier professor Kjell Aas, 
redaktør for NAAFs Allergiviten.
no. Kan presidenten være feil-
informert eller har han bare gitt 
etter for innstendige ønsker fra 
barna, som så mange andre? Det 
siste er i så fall svært forståelig. 
NAAF vil likevel fortsette å frem-
heve at har man først dyreallergi 
i familien, er ikke anskaffelse av 
hund noen god idé.

Sol og sjøvann har gunstig effekt 
på atopisk eksem. Luftfuktigheten 
er høyere, huden blir ikke så tørr og 
løstsittende klær, med mindre ull 
og kunstfiber, er bra.

Sol og solkrem hører sammen. 
NAAF anbefaler: Litt soling, 10–15 
min, uten solfaktor er greit, for å 
bygge opp D-vitamin, deretter 
faktor 15–30 avhengig av hvor du 
er. Faktoren kan deles på 2–3 fordi 
man ikke klarer å smøre seg med 

den mengden krem som er brukt 
i testen som angir faktor. Kortvarig 
soling på hele kroppen er sunt – 
langvarig soling på ansikt og hals 
er usunt. Ta gjerne en D-vitamin 
tablett daglig. Det er bra for mangt 
– og man får ikke hudkreft av det! 

Bruk solkrem som gir beskyttelse 
mot UVA (aldring av huden) og 
UVB (mot å bli brent). Barn under 
6 måneder bør ikke være i direkte 
sol. Smør inn huden ca. hver annen 

time. Bruk uparfymert og vannfast 
solkrem. Klær og skygge gir best 
beskyttelse mot UV-stråling. Det 
finnes lycra badetøy med solfaktor 
til barn, solfaktor 50. Soleksem skyl-
des soling. Symptomer er blemmer, 
eksem og rød hud, oftest i ansikt, 
på hals, bryst og hender. Mild og 
reseptfri kortisonkrem kan brukes 
på utslettet for å lindre plagene. 
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Toshiba Daiseikai varmepumper
- anbefalt av NAAF

Lønnsomhet
Toshiba varmepumper har vært ledende i utviklingen av varmepumper i 50 år og har de siste årene vunnet en rekke 
tester i Norge og Sverige. For norske forbrukere er Toshiba varmepumper et valg som gir trygghet og maksimalt utbytte 
av investeringen i hverdagen. Daiseikai-modellene betaler seg selv på to til fem år. 

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler 
Se www.toshibavarmepumper.no / tlf: 02320
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0.3 micron (antall)

Måling med fem minutters mellomrom.

Partikkelkonsentrasjon i luften pr. liter

Uten Daiseikai-�lter Med Daiseikai-�lter

Les mer om testen under astma og allergi på www.toshibavarmepumper.no

Anbefalt av:
Rent inneklima med Toshiba
Alle Toshiba-modellene har e�ektive �ltersystemer og fungerer som luftrensere.
Daiseikai-modellene utmerker seg spesielt med unik teknologi hvor pollen, bakterier og 
andre partikler ned til 0,01 mikron fanges i de vaskbare grov�ltrene. 

Varmepumpe kan anbefales for de
�este gitt riktig plassering og vedlikehold
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15 dager til Bulgaria
HELSEREISER

Bestill i dag  
og få 10% rabatt
Tlf: +46 8 559 23 635  www.astmaresor.se

En banebrytende teknologi for venti-
lasjonskanaler utviklet av den største 
plastprodusent i Norden. Produsert i sin 
helhet i miljøvennlig plast, med antista-
tisk materiale på innsiden. Det er slutt på 
groing, avsetninger av skitt, muggsopp og 
andre uønskede partikler i kanaler!

Suverent arbeidsmiljø for montører, med 
patentert system for enkel og rask sam-
menkobling. Det eneste systemet som 
fi nnes som er anbefalt av alle nordiske 
allergiforbund.

Kontakt din husleverandør, be om å få 
NAAF anbefalte kanaler til din bolig.

Innomhus ventilasjon bolig

Les mer om våre system og produkter 

for et sikkert og behagelig inneklima 

på www.uponor.no
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Tenk nytt når det anlegges en allé 

– her er det valgt rogn.
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G artner Lars Nypan i Trondheim synes 
fremdeles det gjøres mye dårlig ar-
beid når offentlige parker og uterom 

beplantes. 
– At man i dag planter bjørk i offentlige 

uterom som parker og skolegårder er lavmål, 
tordner den pensjonerte gartneren. Han 
mener mange går for lettvinte løsninger, og 
ikke tenker på allergikere. Det gjelder både 
kommuner og entreprenører. Ingen er spe-
sielt dyktige, sier han. Men legger til at dette 
gjelder selvsagt ikke alle.

Hans erfaring er at det finnes mange snille 

En «grønn lunge»
for alle?

Alle fortjener å kunne gå inn 
i en offentlig park eller ferdes 
i beplanta uterom uten å få 
rennende, røde øyne. Men 
fremdeles plantes bjørk med 
viten og vilje i både skolegår-
der og parker. 

n tekst – ANNE LISE AAKERVIK
n foto– MARIANNE BJERKE

Løytnantshjerte – en gammel, ærverdig staude som  
kan anbefales til allergivennlige hager.

planter på markedet, og i de tilfellene hvor 
det er både hunn- og hannplanter som er 
vanskelige å skille fra hverandre, så kan man 
enkelt velge noe annet.

 – Her må man nesten være botaniker for 
å kunne skille mellom hunn og hann, og da 
er det gjerne for sent. For treet er allerede 
plantet. Da er det bedre å velge noe som 
man vet hva er.

Det er viktig å velge giftfrie trær, busker 
og planter. Spesielt med tanke på utemiljøer 
i tilknytning til borettslag, skoler og barne-
hager.  I utearealene er det viktig å velge 
robuste trær, gjerne frukttrær. Det gir en ek-
stra dimensjon når frukta kan plukkes. Finnes 
det opprinnelig skogvegetasjon i nærheten 
er dette en verdifull ressurs. Rogn er et spen-
nende treslag, og kan med fordel brukes. Er 
det innslag av or, hassel, selje og bjørk i den 
naturlige vegetasjonen må dette fjernes. 

Trær til glede
I et bymiljø er beplantning med trær, busker 
og planter viktig for å skape liv og miljø. 
Også her er det viktig at vegetasjonen består 
av allergivennlige planter. Lars Nypan anbe-

faler gjerne rogn, lind, lønn og ask til dette 
formålet. Men blomstrende kvister av lind for 
eksempel bør ikke tas inn som dekorasjon. 

Bed og annen beplantning bør også være 
allergivennlig og ikke gi fra seg sterke dufter. 
Her er syrin og sjasmin to uheldige sorter, 
at allergikerne egentlig ønsker seg plenfrie 
parker er heller ikke en hemmelighet. Mange 
har problemer under og etter gresskliping, 
det samme gjelder for skolegårder og barne-
hager. Her kan man bruke både grus, sand, 
tre og stein på forskjellige måter. I parker kan 
man dele opp med gruslagte ganger, blom-
sterbed og egne aktivitetslommer som gjør 
at behovet for gressplen blir mindre. 

Lars Nypan mener at utvalget av aller-
givennlige planter aldri har vært større, så 
det er ingen grunn til å gå i fella på grunn 
av plantevalget sier han. – Bevisstgjøring er 
viktig, og der tror jeg NAAF kan være med å 
gjøre en forskjell avslutter Nypan.  n

Andre kilder: NAAFs ”Gode råd er grønne”

Boken kan bestilles på tlf: 72 83 10 04
Kr. 350 + porto - medl. pris kr. 210

Det kan anlegges fine uteområder uten å benytte gress. 
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ACO HUD Norge AS
Nydalsveien 36 B • 0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40 • Fax: 23 00 70 41
info-no@aconordic.com • www.aconordic.com

Tørr og irritert hud 
kan skyldes mange ting.
Atopisk eksem og bruk 
av såpe og vann er 
vanlige årsaker.

Canoderm krem er et 
legemiddel som bidrar 
til å styrke og bygge opp
huden og gjør den myk 
og smidig igjen.

Canoderm inneholder 5% karbamid, og er 
et fuktighetsbevarende legemiddel til 
behandling av tørr hud av ulike årsaker.
Les pakningsvedlegget nøye.
Mer informasjon på 
www.felleskatalogen.no

Tørr hud og 
atopisk eksem? Canoderm krem fås 

reseptfritt på apotek
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Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

L ars Gottberg, overlege ved allergiklinik-
ken på Södersjukhuset i Stockholm, 
som presenterer råd, tips og fakta om 

hvordan gravide astmatikere best tar hånd 
om egen helse. Hans hovedbudskap til ast-
matikere er å behandle seg med astmamedi-
sin regelmessig under hele graviditeten. 

Ta altså medisin regelmessig akkurat som 
vanlig, både vedlikeholdsmedisin, anfallsme-
disin og den som man gir på akuttavdelin-
gen, oppfordrer Lars Gottberg, vel vitende 
om at mange gravide dessverre får velmente 
råd fra sine omgivelser om å slutte å ta me-

Gravid – med astma
Å være gravid er en kilde til enorm glede, men også til uro 
og bekymringer – kanskje spesielt dersom man har en kro-
nisk sykdom som astma. Fortsett å medisinere akkurat som 
vanlig under svangerskapet, fødsel og i ammeperioden er 
allergispesialistens fremste råd. 

n tekst – ANNA OLSSON   foto – MARIE SWARTZ

disiner. Gottberg synes at alle som kommer i 
kontakt med gravide kvinner tvert i mot har 
et ansvar for å minne dem på å ta sine ast-
mamedisiner – det være seg apotekansatte, 
leger eller jordmødre.

– Det er helt trygt å ta astmamedisin un-
der graviditet, forsikrer han og understreker 
at dette gjelder så vel betennelsesdempen-
de, luftrørsutvidende og så kalte kombina-
sjonspreparater mot astma.

Derimot bør man ha i bakhodet at en 
ubehandlet astma innebærer en risiko for 
både mor og barn, så som fare for spontana-

bort, økt risiko for keisersnitt, barn med lav 
fødselsvekt og for tidlig fødsel.

Anfall med akutt astma kan være farlig, 
men i prinsippet skal man ikke behøve å få 
astmaanfall dersom man medisinerer riktig 
med dagens medisiner.

Kortisonskrekken
I følge Gottberg finnes det få legemidler som 
er så grundig undersøkte under graviditet 
som akkurat kortison, som inngår i astmame-
disiner.

Han synes det er viktig å understreke at 
kortison finnes naturlig i kroppen og produ-
seres i binyrene, cirka 10 milligram per dag. 
Det kan sammenlignes med vanlige doser 
vedlikeholdsmedisin for astmatikere som 
inneholder 0,2–0,4 milligram kortison.

– Astma anses nå mer som en infeksjons-
sykdom, sier Gottberg. Kortison er det eneste 
som holder det i sjakk.

Astmaen blir ofte bedre mot slutten av graviditeten, fordi kroppen øker produksjonen av kortison.

Org. Nigaard AstmaAll. utf.indd   1 14-08-07   11:31:51

T
ha

u 
11

/0
7

ACO HUD Norge AS
Nydalsveien 36 B • 0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40 • Fax: 23 00 70 41
info-no@aconordic.com • www.aconordic.com

Tørr og irritert hud 
kan skyldes mange ting.
Atopisk eksem og bruk 
av såpe og vann er 
vanlige årsaker.

Canoderm krem er et 
legemiddel som bidrar 
til å styrke og bygge opp
huden og gjør den myk 
og smidig igjen.

Canoderm inneholder 5% karbamid, og er 
et fuktighetsbevarende legemiddel til 
behandling av tørr hud av ulike årsaker.
Les pakningsvedlegget nøye.
Mer informasjon på 
www.felleskatalogen.no

Tørr hud og 
atopisk eksem? Canoderm krem fås 

reseptfritt på apotek



30 ASTMAALLERGI 3 2009

a s t m a  a l l e r g i

Vårmykeste New Baby noensinne

Inspirert av barn. 
Følesansen er din nyfødtes viktigste sans. Derfor har 
Pampers New Baby og Sensitive vaskeservietter nå 
Comfort Soft som kjærtegner og innsvøper barnet 

ditt i mykhet som aldri før. 

Den eneste bleie til nyfødte som er blitt vurdert og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

NB annons 210x297 No.indd   1 2009-05-27   10.55
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Saklig informasjon er den beste måten å 
motvirke kortisonskrekk og dermed fore-
bygge astmaanfall, mener astmaspesialisten. 
Flere undersøkelser viser at kortison i normal 
dose kan benyttes uten frykt under gravidi-
teten.

Når man er gravid og ammer er det ekstra 
viktig å ta astmamedisiner, selv for den som 
kanskje ikke gjorde dette regelmessig fra før. 
Graviditet er en god anledning til å begynne 
med vedlikeholdsmedisin for å ta godt hånd 
og mor og sørge for at barnet har det så bra 
som mulig. 

Tett nese er vanlig under graviditeter i og 
særlig for den som er pollenallergisk kan få 
plager med dette. Da er nestekortisonspray 
anbefalt. 

Egen behandlingsplan
Forøvrig råder Lars Gottberg blivende mødre 
med astma å leve som de vanligvis gjør, så 
langt det er mulig under graviditeten. Også 
når det gjelder kosthold er det, som vanlig, 
bra å spise variert og allsidig. Selvsagt er 
det bra å slippa infeksjoner og ikke unødig 
utsette seg for ting som utløser astmaen, så 
som røyk, pelsdyr, pollen og streng kulde.

Gottberg er også av den formening at det 
er greit å ta influensavaksine under gravidi-
tet. Han råder gravide til å holde kontakten 
med legen sin under hele svangerskapet, 
da astmaen kan arte seg ulikt. Helst skal alle 
gravide med astma ha sin egen behandlings-
plan. Undersøkelser viser at for 1/3 forblir 
astmaen uforandret under svangerskapet 
mens 1/3 blir bedre og 1/3 blir verre. Har 
astmaen blitt verre under et svangerskap 
trenger det ikke blir slik ved neste graviditet. 
Hvert svangerskap er unikt. Det er størst 
risiko for at astmaen forverres mot midten av 
svangerskapet – fra femte til sjuende måned. 
Mot slutten av svangerskapet blir de fleste 
bedre av sin astma, til tross for at magen er 
stor og kanskje trykker mot lungene. Det 
forklarer Lars Gottberg med at kvinnens 
egen kortisonproduksjon øker og er på topp 
før fødselen. 

Fødselen
Det er i følge allergispesialisten uvanlig at 
kvinner får astmaanfall under fødselen. Men 
også under fødselen gjelder det å huske at 
det er svært viktig å medisinere som normalt. 
Det vil si at man tar vedlikeholdsmedisin og 
luftrørsutvidende ved behov – dersom det 
skulle bli vanskelig å puste. 

Lars Gottberg ser ingen grunn til at den fø-

dende ikke skal benytte lystgass eller andre 
typer smertelindrende under fødselen.

– Det viktigste er å klare fødselen så bra 
som mulig. Hyperventilasjon under veene 
pleier ikke å være noe problem for astmati-
kere. Men det er klart at kvinner med astma 
klarer fødselen bedre dersom hun medisi-
nere riktig, legger han til. 

Det kan imidlertid være nyttig å være 
forberedt på at astmaen kan bli mer pro-
blematisk etter fødselen og at det da kan 
bli nødvendig å øke medisindosene. Det 
henger sammen med at produksjonen av 
det kroppens eget kortison da går tilbake til 
normalt nivå igjen. 

Amming
Under ammeperioden gjelder det også å 
medisinere regelmessig.

– Inga astmamedisiner innebærer noen 

risiko for barnet dersom moren benytter 
dem under ammingen. Om mor har mye 
astmaplager derimot, forstyrres ammingen, 
sier Gottberg, som poengterer at amming er 
veldig bra. 

Morsmelk kan utsette debuten av astma 
hos barnet, men ikke fjerne risikoen for at 
barnet skal utvikle astma. Kommer man fra 
en familie med mye allergi og av en eller an-
nen grunn må gi barnet morsmelkerstatning 
kan det være en løsning å gi såkalt melkeer-
statning tilpasset allergikere, som kan minske 
risikoen for eksem og melkeallergi. n

Allergispesialist Lars Gottberg råder gravide til å 
være nøye med å ta astmamedisinen sin under 
svangerskapet.

Å tenke på for gravide med astma:
l Lytt til kroppen din
l Ta hånd om deg selv for å ha det så bra som mulig. 
l	Følg allmenne råd og ta i mot undervisningstilbud som alle blivende foreldre tilbys
l	Ha en tett dialog med din lege
l	Det er trygt å ta astmamedisin under graviditet, fødsel og amming.
l	Det samme gjelder for allergimedisiner. En del antihistaminer er det uproblematisk å ta – 
 hør med legen din. Du kan også bruke preparater mot symptomer i nese og øyne i  
 forbindelse med allergi under svangerskapet.  
l	Slutt å røyke og unngå passiv røyking
l	 Informer ansatte på barselavdelingen om din astma
l		Husk å pakke medisinene dine med i bagen som skal tas med på fødeavdelingen

Vårmykeste New Baby noensinne

Inspirert av barn. 
Følesansen er din nyfødtes viktigste sans. Derfor har 
Pampers New Baby og Sensitive vaskeservietter nå 
Comfort Soft som kjærtegner og innsvøper barnet 

ditt i mykhet som aldri før. 

Den eneste bleie til nyfødte som er blitt vurdert og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

NB annons 210x297 No.indd   1 2009-05-27   10.55
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Anbefalt av 

- alltid en mildere løsning

uten parfyme

uten konserveringsmiddel

for tørr og sensitiv hud

reduserer risikoen for hudallergi

Mer enn hver femte person i Norge har tørr eller sensitiv hud. 
Blant de vanligste årsakene til allergier er kontakt med 
konserveringsmiddel og parfyme.

Sterisol har utviklet en komplett hår- og hudpleieserie uten
konserveringsmiddel og parfyme. Tørr eller sensitiv hud
trenger milde og pleiende produkter. Daglig bruk av Sterisol
Sensitiv System styrker hudens naturlige egenskaper og
reduserer risikoen for hudirritasjoner og kontaktallergi.
Serien er bra for alle, men spesielt tilpasset svært sensitiv hud.

9 av 10 norske sykehus
bruker Sterisol,

nå er Sensitive serien tilgjengelig for alle

Produktene kan kjøpes hos:

Markedsføres av: 
Puls as, Tel: +47 23323000 

www.puls-norge.no
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Reagerer du på timotei og andre gressarter?
Da kan du være utsatt for kryssallergi ved å spise… 
Tomat, melon og belgfrukter, eksempelvis soyabønner og peanøtter, samt 
bygg, rug, havre og hvete.

Om kryssreaksjoner
Ved kryssreaksjon på en matvare, 
reagerer man ikke nødvendigvis på de 
øvrige matvarene på kryssallergilisten. 
Som oftest tåles matvaren kokt, skrelt, 
hermetisert eller syltet. Det anbefales å 
holde seg unna den maten man reagerer 
på. Legemidler spiller en underordnet 
rolle i den forebyggende behandlingen 
av kryssreaksjoner. Man kan forsøke 
antihistaminpreparater, men eff ekten er 
usikker. Kryssallergi forverrer ikke selve 
pollenallergien. Det er ingen grunn til 
at bjørkepollenallergikere skal unngå rå 
frukt og grønnsaker for sikkerhets skyld.
Se: www.naaf.no/mat

Kryssende 
matinteresser 

Med sol og sommer kom-
mer fristende, frisk frukt og 
grønnsaker, hentet i hagen 
eller på handletur. Mange al-
lergikere opplever kryssaller-
gier, som rett og slett betyr 
at tåler man ikke det ene, 
så tåler man heller ikke 
alltid det andre. 

n tekst – VIGDIS ASKJEM DAHL

E r du pollenallergiker er det trolig 
mye du kan fråtse i, men vis allikevel 
måtehold, er anbefalingen fra Rose 

Lyngra, rådgiver i NAAF. Bjørkepol-
lenallergikere er nok de som er 

mest utsatt når det gjelder 
kryssallergi, med cirka 70 

prosent som reagerer på 
en eller fl ere matvarer, 
sier Lyngra.

Men fortvil ikke. De fl este vil 
kunne spise blant annet bringebær, 

rips, solbær, blåbær og tyttebær, samt 

mest utsatt når det gjelder 
kryssallergi, med cirka 70 

prosent som reagerer på 
en eller fl ere matvarer, 
sier Lyngra.

kunne spise blant annet bringebær, 
rips, solbær, blåbær og tyttebær, samt 

Om kryssreaksjoner
Ved kryssreaksjon på en matvare, 
reagerer man ikke nødvendigvis på de 

måtehold, er anbefalingen fra Rose 
Lyngra, rådgiver i NAAF. Bjørkepol-

Men fortvil ikke. De fl este vil 

Kryssende 
matinteresser 

Om kryssreaksjoner
Ved kryssreaksjon på en matvare, 
reagerer man ikke nødvendigvis på de 
øvrige matvarene på kryssallergilisten. 

matinteresser 
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Mat på nett
n www.minmat.no
n www.matskolen.no
n www.allergimat.no
n www.allergikokken.no
n www.toro.no
n www.brynildsen.no
n www.gilde.no
n www.nortura.no
n www.meny-ultra.no
n www.hjem-is.no
n www.drammensdrops.no
n www.alternativ-mat.no
n www.naaf.no
n Voksentoppens allergikokebok (bok)

Trygg mat
Sissel Brustad, Kostholdsveile-
der og forfatter av kokebokse-
rien MinMat forteller at det er store forskjeller 
på hva allergikere reagerer på. Opplever man 
kryssreaksjon på en matvare, så trenger man 
ikke å reagere på alle matvarene på kryssal-
lergilisten. Sissel Brustad anbefaler tunfi sksa-
lat og rundstykker som et velsmakende og 
hyggelig sommermåltid:

Tun� sksalat
Tunfi sksalat smaker kjempegodt på grove 
brødskiver og rundstykker som pålegg 
alene, eller som tilbehør på brødskiver 
med kokt skinke eller hardkokte egg.

1 boks tunfi sk i vann
1 hakket rødløk
½ pk majones
Smak til med salt og pepper
3 ss hakket sylteagurker 

Fremgangsmåte:
Hell vannet av tunfi sken.
Hakk løken og bland i majonesen.
Smak til med salt, pepper, karri eller 
sylteagurker.

Tips: 
Tunfi sken kan byttes ut med reker, krabbe 
eller røkt makrell. Tunfi sksalat uten egg?
Bytt ut vanlig majones med 
spesialproduktet ”majones uten egg”

Smaksvariasjoner: 
Bytt ut sylteagurken med ½ ts karri. 

melon, ananas, vindruer, banan og kanskje til 
og med noen sitrusfrukter. Dessuten kan det 
gå greit med enkelte eplesorter. 

Individuelt
Hun forteller at kunnskapen om kryssallergier 
er foreløpig begrenset, og det er ikke alltid 
man forstår reaksjonsmønsteret. Årsaken til 

kryssallergi er imidlertid at de aller-
gifremkallende stoff ene som 

fi nnes i pollen, eller protei-
ner, ligner på proteinene 
som fi nnes i maten. 

Det er også svært 
individuelt hva den enkelte 

reagerer på, og noen reage-
rer ikke i det hele tatt. I tillegg 

vil noen pollenallergikere få reaksjoner på 
mat kun i pollensesongen, mens andre kan 
ha symptomer hele året. 

Prøv forsiktig
Reaksjoner kan være irritabilitet 
som sår og kløe i munn, 
inni håndfl aten og under 
føttene. Til og med ørene 
kan være utsatt.

– For noen kan det være 
en løsning å koke grønn-
sakene eller skrelle frukten først. På 
den måten kan man � erne stoff er som man 
reagerer på, sier Lyngra.

Råtipset er derfor å prøve seg forsiktig 
frem, spesielt fristelser fra frukt- og grønn-
saksdisken, for det er nok her de fl este krys-
sallergener ligger. n

Reagerer du på bjørk (or og hassel)?
Da kan du være utsatt for kryssallergi ved å spise… 
eple, pære, fersken, kirsebær, nektarin, plomme, aprikos, kiwi, selleri, samt rå gulrot og potet. 
vær i tillegg forsiktig med hasselnøtter, valnøtter, paranøtter og cashewnøtter, jordbær og 
diverse eksotiske frukter kan du også reagere på.

Reagerer du på burot?
Da kan du være utsatt for kryssallergi ved å spise… gulrot, selleri, purre, 
paprika, løk, solsikkefrø, mango, pistasjnøtt, honning, sennep, appelsin, samt urter 
og urtekrydder som persille, paprika, koriander, hvitløk, karri, anis og oregano.

man forstår reaksjonsmønsteret. Årsaken til 
kryssallergi er imidlertid at de aller-

gifremkallende stoff ene som 
fi nnes i pollen, eller protei-
ner, ligner på proteinene 
som fi nnes i maten. 

Det er også svært 
individuelt hva den enkelte 

reagerer på, og noen reage-
rer ikke i det hele tatt. I tillegg 

vil noen pollenallergikere få reaksjoner på 

Spelt rundstykker
1/2 kg g sammalt fi n spelt
350 g sammalt grov spelt
300 g siktet speltmel
8 dl vann
14 g/ 1 ½ ss salt 
3 ss olje, marg. eller smør
½ pk. tørrgjær 

Fremgangsmåte: 
Bland det tørre og rør inn 
margarin/olje og melk. 
Elt deigen lett sammen
Hev deigen på et lunt sted i ca. 30 minutter
Trill ut til rundstykker
Etterheves ca. 30 min
Pensle rundstykkene med vann eller melk 
og stek rundstykkene midt i ovnen i 
ca. 15 minutter på 210 grader.

Reagerer du på burot?
Da kan du være utsatt for kryssallergi ved å spise… gulrot, selleri, purre, 

sallergener ligger. n
og stek rundstykkene midt i ovnen i 

Reagerer du på burot?

og stek rundstykkene midt i ovnen i 
ca. 15 minutter på 210 grader.

(foto: Melk.no)

Reaksjoner kan være irritabilitet 

sakene eller skrelle frukten først. På 
den måten kan man � erne stoff er som man 

Spelt rundstykker
1/2 kg g sammalt fi n spelt
350 g sammalt grov spelt
300 g siktet speltmel
8 dl vann
14 g/ 1 ½ ss salt 
3 ss olje, marg. eller smør
½ pk. tørrgjær 

Fremgangsmåte: 
Bland det tørre og rør inn 
margarin/olje og melk. 
Elt deigen lett sammen

Tun� sksalat
Tunfi sksalat smaker kjempegodt på grove 
brødskiver og rundstykker som pålegg 

rien MinMat forteller at det er store forskjeller 
på hva allergikere reagerer på. Opplever man 
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V år og sommer er en fi n tid, men ikke 
for alle. Aldri før har så mange nord-
menn vært plaget av astma og allergi 

som nå. Og i år vil allergikerne for alvor føle 
regjeringens omstridte allergivedtak på krop-
pen. I � or ble reglene for blå resept endret 
slik at allergikere blir tvunget til å bytte til 
den billigste allergimedisinen – selv om me-
disinene som er blitt tatt tidligere fungerer. 

Forskjellsbehandling
Tande-P mener det derfor vil bli ekstra hardt 
å være allergiker i år. Selv slipper tv-kjendisen 
unna problemer, fordi han kjøper medisi-
nene i Sverige.

– Intensjonen med den nye loven er å 
presse legemiddelindustrien til å senke prise-
ne på allergimedisin. Dermed bruker staten 
allergikerne som brekkstang i kampen mot 
legemiddelindustrien. Det er å gamble med 
allergikerne. De høye prisene begrunnes av 
bransjen med høye transportkostnader, men 
det er merkelig at prisene ofte er under det 
halve i Sverige som jo er nesten like lang-

Alf Tande-Petersen mener 
staten bruker allergikerne 
som brekkstang overfor 
legemiddelindustrien.

n tekst – ØYSTEIN LIE

strakt som Norge. Svenske myndigheter har 
fått det til, men i Norge opptrer staten som 
lege, sier Tande-P. Tande-P blir provosert av 
at staten forskjellsbehandler allergikere. 

– Samtidig som myndighetene vil spare 
penger på vanlige pasienter, gir de gladelig 
millionbeløp til noen få idrettsutøvere med 

allergi og astma slik at de kan trene i Syden. 
Vanlige folk har også krav på å få mulighe-
ten til å yte sitt beste. All forskning viser at 
allergikere har behov for pustehull i form av 
opphold ved sjøen eller på høy� ellet. Jeg 
har selv reist til Grand Canaria, som regnes 
som det beste stedet å være for allergikere, 

Tande-P.s allergihistorie er omfattende. Han har søkt be-
dring i det meste og mener staten bagatelliserer et stort 
antall menneskers betydelige, kroniske plager. Trening 
hjelper ham best. (foto: Tor G. Stenersen/Scanpix)

Antihistaminer på hvit resept – er det rettferdig?
Regjeringens omstridte allergivedtak, der veien til enkelte 
antihistaminer er betydelig vanskeliggjort, har fått mange 
allergikere til å reagere. Norges Astma- og Allergiforbund 
opplever vedtaket som en mistro til lege og pasient. 

n av BO GLEDITSCH

Forbundet tenker også på dem med trang øko-
nomi og synes det er urimelig å kreve utlegg 
på fl ere tusen kroner av egen lomme i påvente 
av saksbehandling hos NAV. NAAF krever 

forandringer i prosedyren. Alf Tande-Petersen er 
svært allergisk og er provosert over behandlin-
gen av allergikere.

Professor Sverre Steinsvåg, leder for Legerå-
det i Norges Astma- og Allergiforbund, synes 
rådende prosedyre er svært uheldig.

– Dagens ordning gjør det vanskeligere for 
en del allergipasienter å få riktig medisin og 
den legger beslag på mye legetid i forbindelse 
med utfylling av søknadsskjema. Det hele fører 
dessuten til unødvendig saksbehandlingstid i 
Helseøkonomiforvaltningen. Steinsvåg synes 
ordningen med foretrukket legemiddel funger-
te godt og mener man bør gå tilbake til den.   

Men hvordan påvirker man myndighetene til 
å snu? 

– NAAF er en partipolitisk nøytral og uavhen-
gig organisasjon, men det må allikevel være lov 
å si at den sittende regjeringen virker uinteres-

– Staten gambler med allergikerne
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for egne penger – men det burde vært et 
helsetilbud. Jeg må også skatte ekstra, fordi 
jeg har ei skrivestue i Fjällbacka der jeg kan 
jobbe så å si medisinfritt. En professor sa 
nylig at mange hundretusen personer går 
sykmeldte på grunn av allergi i perioder. Det 
skal egentlig svært lite til å få dem tilbake i 

sert i å forandre på dagens ordning, sier Anne 
Elisabeth Eriksrud, seksjonsleder ved seksjon for 
politikk og organisasjon i NAAF. 

– Opposisjonen på sin side har talt mot 
endringen og tatt merknad i både innstillin-
gen til Revidert nasjonalbudsjett i � or vår og i 
innstillingen til Statsbudsjett sist høst. Dersom 
man får et regjeringsskifte, skal vi passe på at 
de holder ord og følger opp sine merknader. 

Hun legger til at NAAF, uansett utfall av valget, 
selvfølgelig vil kjempe videre for å gjøre det en-
klere for allergikere å få tilgang til den medisin 
den enkelte trenger. I dag er gjeldende praksis 

å oppsøke fastlege for å få de mest kostnadsef-
fektive legemidlene på blå resept. Dersom man 
innen to uker får uønskede bivirkninger eller ikke 
oppnår god nok eff ekt, oppsøker man legen på 
nytt og får ny blå resept på andre forhåndsgod-
kjente preparater. Om det fortsatt ikke hjelper, 
går man til legen en tredje gang og får skrevet 
ut ikke-forhåndsgodkjente antihistaminer på hvit 
resept. Legen søker så om refusjon, på vegne av 
pasienten, hos NAV. I påvente av saksbehandling 
kan pasienten betale for legemidlene selv, for 
deretter å søke om å få dekket disse utleggene 
mot kvittering.  NAAF støtter intensjonen om at 

de billigste medisinene skal prøves først, da de 
fungerer utmerket for det store fl ertall, men 
den forvanskede tilgangen til antihistaminer 
som Aerius og Kestine oppleves som en mistro 
til både lege og pasient. Og, som Steinsvåg 
antyder, man setter spørsmålstegn ved om 
potensiell innsparing gjennom et saksbehand-
lersystem virkelig vil være en eff ektiv løsning. 

NAAFs engasjement for å forandre dagens 
ordning støttes av blant andre Legeforeningen 
og Statens legemiddelverk. n

Les mer om saken på: 
www.naaf.no/antihistamingps og se 

medieomtale på www.naaf.no/presseklipp 

jobb. Alternativet er sykepenger og uføre-
trygd, og meg bekjent er statens mål å få 
fl est mulig bort fra trygd, sier Tande-P.

Allergisk mot det meste
Tande-P mener vi har tuklet så mye med 
naturen at stadig fl ere fødes med allergi. 

– Allergi er den nye folkesykdommen. 
Flyktninger som kommer hit utvikler allergi, 
fordi de kommer til lufttette hus i Norge. 
Og det er bare et eksempel. Hensynet til 
allergikere er altfor dårlig i dag, selv om jeg 
skjønner at det er vanskelig å sette seg inn i 
allergikernes situasjon.

Allergien har fulgt ham siden han var liten 
gutt, og det er ikke blitt bedre med åra. 

– Hva jeg er allergisk mot? Nesten alt! Alle 
vekster. Burot, sopp, or, hassel og bjørk. En 
del mat, husstøv også. Særlig skalldyr. Alt jeg 
er glad i. Rødvin. 

– Og det holder du deg langt unna?
– Selvfølgelig ikke. Jeg drikker rødvin, 

og skalldyr må jeg ha. Så jeg sitter der og 
eter – og nyser, klør – mens øyne og nese 
renner. Før en direktesending hadde jeg spist 
krabbe, og ankom Marienlyst med fl amme-
rødt tryne. Sminkørene på NRK har hatt en 
hard jobb med meg, sier Tande-P.

Allergiekspert
Han har skrevet ”Nye allergiboken” (1988) 
sammen med avdøde spesiallege Arve 

Bryhni Frostad. Oppvokst på Frøya fi kk han 
sin første allergiske reaksjon på midten på 
50-tallet. Da var han fem–seks år.

– Jeg stappet høy inn på låven, noe jeg 
mener var den utløsende faktoren for å 
utvikle allergi, sier han.

Tande-P sier det tok en del år før nysin-
gen hans ble kalt høysnue.

– Før var det noe som legene kalte 
vårforkjølelse. Allergien førte til at jeg slapp 
gymnastikk, allergikere skulle ikke trene 
på den tiden, og etter puberteten ble det 
verre. Det skyldes at ved store endringer i 
kroppen vil gjerne allergien bli verre eller 
bedre – eller forsvinne helt. For meg ble 
det mye verre. Det som før var høysnue om 
våren og sensommeren, er blitt noe som 
konstant plager meg året rundt. Men jeg 
har lært meg å leve med sykdommen. 

- Du kaller allergi for en sykdom?
– Ja, selvfølgelig det er jo en kronisk 

tilstand. Allergi henger ofte sammen med 
astma, og da har du full pakke. Av en eller 
annen merkelig grunn er det mange som 
ikke ser på allergi som en sykdom. Det kan 
skyldes at sykdommen ofte ikke vises. Ved 
allergi jobber kroppen konstant på høygir, 
den hviler aldri. Du går rundt med litt feber, 
er ukonsentrert, irritabel og har angst. For i 
verste fall kan du få allergisjokk. Det unner 

– Staten gambler med allergikerne
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• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av samme
avanserte teknologi som benyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" som
virker beroligende og avslappende.

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper
til å holde luften ren.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennom blant annet
HEPA-filter fjerner 99,97 prosent av svevestøv som
kan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av European Centre for Allergy Research
Foundation, British Allergy Foundation og Norges Astma-
og Allergiforbund.

Hvis du vil vite mer om Air Wellness™ Power5 Pro™ eller
ønsker å finne en uavhengig Nikken-konsulent kan du ringe
800 62015 eller sende en e-post til norsupport@nikken.co.uk.

Les mer om Nikkens velværeprodukter på www.nikkenwellbeing.no

Nikkens Air Wellness™ Power5 Pro™ fyller huset med frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler. 

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs, 
i luft som ofte er verre enn den ute. Med Nikkens 
patenterte luftfiltersystem kan du nå imidlertid få både
renere og friskere luft hjemme.

NIKKENDiscover it. Live it.
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jeg ikke engang min verste fi ende – for jeg 
vet hva jeg snakker om.

Han har selv gått i bakken et par ganger, 
og det setter spor. For et par år siden fi kk han 
allergisjokk da han var på kjøretur i Sverige. 

– Før turen hadde jeg tatt medisiner, men 
de hjalp lite. Det var ekstremt store mengder 
pollen i lufta. Får du panikk i en slik situa-
sjon, er du ferdig. Det gjelder å puste rolig, 
og klare seg med så lite luft som mulig. 
Heldigvis var samboeren med, og fi kk tilkalt 
ambulanse.

På midten av 80-tallet sluttet han å røyke.
– Jeg satt på en uterestaurant og røykte. 

Venner så at jeg himlet med øynene, og ble 
blek om nebbet. Jeg svimte av, og det kom 
en ambulanse. Det var min siste sigarett. 

Sprøyter mot allergi
Tande-P begynte med allergimedisin da han 
var i puberteten.

– Da var medisinen veldig sløvende. I tidlig 
fase i allergien var det derfor lett å ty til kor-
tisonsprøyter for å kutte de verste allergitop-
pene. Kortison er veldig eff ektfullt, det senker 
beredskapen og overreaksjonene i kroppen, 
men medisinen på slutten av 1960-tallet 
hadde også kraftige bivirkninger. Jeg ble 
oppblåst i ansiktet, og så ut som en måne-
fi sk. Konsentrasjonsevnen ble satt tilbake. I 
tillegg bindes kortison i kroppen. I dag har 
kortisonsprøytene heldigvis langt mindre 
bivirkninger, og legene er blitt mer restriktive 
med bruken. Sist jeg tok en sprøyte var for 
en drøy måned siden, sier han.

Han har prøvd alt for å bli kvitt allergien, 
og var blant de første som prøvde allergivak-
sinasjon.

– Jeg var en tid forsøksperson som skulle 
teste ut nye allergimedisiner. En kur, som ble 
kalt hyposensibilisering, gikk ut på å sprøyte 
kroppen full med bjørkekstrakt, og de har-
deste dosene gjorde meg syk i fl ere dager. 

– Som selen har jeg forsøkt å fi nne meg 
pustehull. Jeg kjøpte ei hytte på � ellet på 
slutten av 1970-tallet. Den måtte jeg selge 30 
år senere, fordi tregrensa hadde nådd igjen 
hytta på tusen meter over havet. 

– Hvorfor ble du med i medisinske forsøk?
– Fordi jeg trodde testene kanskje kunne 

hjelpe meg og andre. Å løpe New York Ma-
raton var også et eksperiment. Med kyndig 
hjelp fra lege Frostad og Grete Waitz ble 
jeg i stadig bedre form. Å gjennomføre en 
maraton var en stor seier for meg. Trening 
er faktisk den medisinen som fungerer best, 
avslutter Tande-P. n

• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av samme
avanserte teknologi som benyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" som
virker beroligende og avslappende.

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper
til å holde luften ren.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennom blant annet
HEPA-filter fjerner 99,97 prosent av svevestøv som
kan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av European Centre for Allergy Research
Foundation, British Allergy Foundation og Norges Astma-
og Allergiforbund.
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"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler. 

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs, 
i luft som ofte er verre enn den ute. Med Nikkens 
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GENERALSEKRETÆRENS

HJØRNE

Geir Endregard,
generalsekretær

Vi oppholder oss aller mest innendørs. Inne-
klimaet er derfor meget viktig for helse, triv-
sel, funksjon og livskvalitet. Dårlig inneklima 
gjør mennesker med astma og allergi sykere 
og fl ere andre utvikler mye lettere slike syk-
dommer. Hver uke avdekkes uholdbare inne-
klimaforhold i norske bygg landet rundt. Våre 
barn skal ikke bli syke av å gå i barnehage 
eller skole. Det er rett og slett uakseptabelt. 
Vi kontrollerer kjøretøy på veiene for å sikre 
helse og sikkerhet, maten vi spiser og vannet 
vi drikker. Nå er tiden kommet for å stille 
samme krav til innklimaet. Norges Astma- og 
Allergiforbund sier nå at nok er nok.

I Norge er det nå så mange som 1,4 mil-
lioner mennesker som har astma, allergi 
eller eksem eller en kombinasjon av dette. 
Selvsagt er ikke alle like alvorlig rammet, men 
mange hundre tusener må bruke medisiner. 
Det som virkelig gir grunn til bekymring er 
at antallet stiger så voldsomt. Siden 40–50-
tallet er antallet faktisk 10–20 doblet. Nyere 
forskning viser at økningen i disse sykdoms-
forekomstene har sammenheng med ulike 
miljøfaktorer hvorav inneklima er ett av de 
viktigste. NAAF får daglig henvendelser om 
uholdbare inneklimaforhold i yrkesbygg, 
barnehager, skoler og i privatboliger. Spesielt 
urovekkende er inneklimasituasjonen i 
skoler og barnehager hvor det landet rundt 
rapporteres om hårreisende tilstander med 
manglende ventilasjon, vannlekkasjer, store 
forekomster av fukt og mugg, støvansamlin-
ger, alt for høy temperatur osv. Konsekven-
sene av å oppholde seg over tid i slike miljøer 
er dramatiske; både barn og lærere blir syke, 
og de lærer mye dårligere.

Krafttak for inneklima 
For å løse dette må vi forbedre både bygge- 
og driftsfasen. Den nye plan og bygningslo-
ven som ble behandlet nå i høst i Stortinget 
åpner for mye mer formaliserte krav i byg-
gefasen og med mulighet for uavhengige 
kontroller. Dette hilser vi meget velkommen. 
NAAF vil arbeide aktivt for at de nye mulig-
hetene i den nye plan og bygningsloven blir 
fulgt opp i ny teknisk forskrift, med klare kon-
krete helsekrav som skal utsjekkes i byggets 
driftsfase – spesielt for skoler og barnehager. 
Vi vil ha målbare helserelaterte funksjonskrav 
som må møtes for at bygget skal kunne 
godkjennes for bruk som for eksempel skole 
eller barnehage. Gjøres dette riktig vil dette 
gi et helt nytt leveransekrav til utbygger og 
entreprenør, og over tid bedre situasjonen.

I tillegg har vi driftsfasen. Her er problemet 
bl.a. et mangelfullt og utydelig lovverk og 
dobbeltroller så som at kommuner står som 

Nok er nok!
eier og kontrollør av skolebygg samt manglende 
vedlikeholdsmidler. NAAF mener at det aller 
viktigste nå for å få til forbedring som monner 
er at skoler og barnehager kontrolleres av en 
uavhengig kontrollinstans hvert 3. år. 

Et hovedproblem med dagens lovverk at det 
er for upresist når det gjelder defi nisjon av ”godt 
inneklima”. Dette er bakgrunnen for at NAAF 
nå har arbeidet i 1,5 år sammen med noen av 
landets ledende fageksperter på området for å 
prøve å få til ett sett av allmenngyldige basiskri-
terier som kan defi nere ”godt inneklima”. Kriterier 
som skal kunne brukes og forstås av enhetsle-
dere, foreldre, elever, politikere, vaktmestere, 
eiendomsforvaltere etc.

Kriterielisten og systemet slik den tenkes brukt, 
har i tillegg vært drøftet med en rekke fagmiljøer 
i prosessen og fått unisont bifall. Gjennom-
gangstonen er at ”dette trengs”, ”dette vil hjelpe”.

Vi har nå oversendt ledelsen i Helsedepar-
tementet et komplett forslag med 8 klare, 
målbare, helserelaterte inneklima-parametre. 
Både til bruk i skolene og barnehagene sitt eget 
internkontrollsystem, men også som grunnlag 
for uavhengige jevnlige kontroller. Parame-
trene og kravene som stilles, skal være enkle å 
forholde seg til for alle, både teknisk personell, 
rektor, lærere, foreldre og elever. Resultatene av 
en formell kontroll skal danne basis for godkjen-
ning om videre drift eller eventuelle pålegg om 
utbedringer, og resultatene skal være åpent 
tilgjengelige for alle. Og selvsagt mener vi at det 
bør være straff ereaksjoner koblet til manglende 
oppfølging. Kort sagt ønsker vi å komme bort fra 
løse formuleringer om at ”inneklima skal være 
tilfredsstillende” og innføre klare målbare krav 
som tvinger frem handling.

NAAF vil i sitt arbeid selvsagt samarbeide med 
myndigheter og bransjeorganisasjoner og næ-
ringsliv som ser viktigheten at inneklima blir tatt 
helt på alvor. Vi håper det blir mange og gode 
allierte i dette arbeidet i årene som kommer. 
Tiden er overmoden for et 
krafttak – nok er nok!
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- en ny generasjon øyedråper 

Kun på apotek.

e-post: kundeservice@actavis.no, tlf: 815 22 099 (man-fre 9-15)

Kun på apotek.

Vizcure
• Fukter og smører   
 tørre, såre “allergi øyne”

Melkefri
sjokolade

Fra Australia 
kommer en serie 
med melkefri 
sjokolade, 

sjokoladen blir produsert 
i en nøttefri fabrikk slik at det ikke finnes 
spor av nøtter i sjokoladen. Utvalget 
består av Lys sjokolade, Lys sjokolade 
med puffet ris, lys sjokolade med ristede 
soyabønner og lys sjokolade som også 
er uten sukker. 
Det finnes også en hvit melkefri 
sjokolade samt sjokoladeknapper som 
kan has i bakverk som boller, cookies 
osv. Smaken på sjokoladen er utrolig 
god til å være uten melk. 

Prøv en da vel.... God sommer.

Melkefri
sjokolade

Fra Australia 
kommer en serie 

sjokoladen blir produsert 

Melkefri
sjokolade

LUX NORGE AS, Sandstuveien 70, 
0680 Oslo. Tlf. 22 74 99 90

 www.lux.no

- DET KAN VÆRE SKADELIG FOR DEG (1)

ANTIHISTAMINER
GIR MUNNTØRRHET

FØRSTEVALGET

 - ved munntørrhet!

Kun på apotek.

e-post: kundeservice@actavis.no, tlf: 815 22 099 (man-fre 9-15)

EPLESYRE: Stimulerer spyttsekresjonen 
og opprettholder pH balansen

FLUOR: Styrker emaljen og reparerer små hull

XYLITOL: Hemmer 
bakterievekst

1. http://www.dinside.no/helse/
diverse/munn-og-tannhelse/
far+ikke+hjelp+for+munntorrhet/
art796497.html

HERREDSHUSET I GAMVIK 
 FRISKMELDTE ROM OG  

HIMMELBLÅ OMGIVELSER

Selvbetjente leiligheter og hus.
Lang eller kortidsleie.

Sympatiske priser.

 Velkommen til det nordligste bebodde 
fiskevær i Europa. Slettnes Fyr, Norges 

største fastlandsfyr. Slettnes Fyr og  
naturreservat. Verdenskjent hekkeplass  

for trekkfugler.
 

Gamvik er sommerbeite for reinsdyrene 
som rusler rundt hushjørnene nede i det 
vesle sentrumet, såvel som på slettene  

ut mot det arktiske storhavet.

Masse natur og frisk luft

15 min. fra Mehamn Flyplass  
og Hurtigruteanløp.

                                                                                         
Info: 90 89 24 01 (Anny)
anny.godfrey@lyse.net

HERREDSHUSET I GAMVIK 

LAVPOLLENFERIE 
I FINNMARK
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Lenzmoist

- en ny generasjon øyedråper 

• Fukter og smører   
 tørre, såre øyne
• Renser kontaktlinsene  
 - på øyet!

Kun på apotek.

e-post: kundeservice@actavis.no, tlf: 815 22 099 (man-fre 9-15)

For 
kontakt-

linser

www.dermoapo.no

EXOMEGA hudprodukter
for irritert hud med lett eksem

     Kløestillende
     Gjenoppbyggende 
     Irritasjonsdempende
      Fuktighetsgivende 
      Mykgjørende

A-Derma hudpleieserie har produkter 
uten parfyme og parabener 

Spør etter 
A-Derma 
EXOMEGA 

på apoteket!

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

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

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn
8 rene basisprodukter av høy kvalitet
utviklet i tett samarbeid med det fi nske
astma og allergiforbundet
selges kun hos frisøren

Høie Naturkrepp
• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen, 
   og ikke kjemisk fremstilt 
• Høie krepp i ensfarget hvit og ubleket 
   er anbefalt av NAAF. 
• Kjennes sval om sommeren og 
   varm om vinteren.
Høie Krepp for sunn søvn i et friskt 
sovemiljø!

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!

www.dermoapo.no

En trygg hudpleieserie for sensitiv hud

Reagerer huden din lett? 
Avène hudpleieserie har produkter 
uten parfyme, parabener og 
fargestoffer

Løsning for sensitiv hud, spør etter 
Avène hudpleie på apoteket. 

Anbefales av hudleger verden over.

8 ferdig stekte kjøttkaker laget av magert 
kjøtt, og kun 9% fett. Smaken er like god 
som Gilde sine vanlige kjøttkaker. Go’ og 

Mager serien inneholder produkter med maks 
9% fett og er laget uten tilsetning av melk. 

Perfekt middag til hele familien!

Les mer om Go’ og 
Mager på gilde.no

Gilde Go’ og Mager  
Kjøttkaker 

- 9% fett og uten melk

s e n s i t i v  s i d e
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0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

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)

Entek
Sandefjord A/S
3238 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 85 55

Horten
Rørleggerbedrift A/S

3182 HORTEN
Tlf. 33 04 36 54

Klippoteket
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Brødrene Adolfsens
Båtbyggeri

1692 NEDGÅRDEN
Tlf. 69 37 88 33

Norli Sandefjord
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 44 55 66

Nordli Tønsberg
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 30 13 30

Norli Larvik
3256 LARVIK

Tlf. 33 18 63 00

Norli
Farmandstredet

3110 TØNSBERG
Tlf. 33 33 41 10

Norli Hvaltorget
3210 SANDEFJORD

Tlf. 32 21 59 20

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Getek AS
7550 HOMMELVIK

Tlf. 73 98 02 00

Brødr.
Haugen ANS
1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

Norsk Hussopp
Forsikring
1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge.
Forebygging.no inneholder mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

Finn Løken AS
1431 ÅS

Tlf. 64 94 29 65

1599 MOSS
Tlf. 69 24 78 00

Hurum
Produkter A/S

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 29 20

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Friis
Arkitekter AS

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Nortura BA Sogndal
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 70 00

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Delta Båtsenter
1831 ASKIM

Tlf. 69 81 96 57

1008 OSLO
Tlf. 22 90 79 50

Eidsvaag Gunnar
Begravelsesbyrå A/S
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 67 19 99

Sunkost
Ulsteinvik

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 17 80

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Leif Gromstads
Auto A/S

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Vallersund
S-Marked

 7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

Lid
Jarnindustri A/S

 5600 NORHEIMSUND
Tlf. 56 55 38 00

Radøy Auto AS
5936 MANGER
Tlf. 56 34 94 40

Vesterålen avd. Bø
8470 BØ I VESTERÅLEN

Tlf. 76 11 46 90
Vi har varme produkter

og luftrenser for
astma- og allergikere

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Tlf. 57 68 06 00

Norsk
Bokforlag as

3530 RØYSE
Tlf. 32 16 15 50

Akva-Ren AS
9062 FURUFLATEN

Tlf. 77 71 11 70

Jessheim
videregående skole

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Hordaland fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Ri-Ma Service A/S
6453 KLEIVE

Tlf. 71 24 71 69

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Nedre Storg. 42
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 88 90

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

M. Leiknes A/S
6980 ASKVOLL
Tlf. 57 73 04 57

Diamantsaging
Sogn A/S

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 36 00

Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

1322 HØVIK, Tlf. 67 57 99 00

Kiropraktorane
A. Didriksen og M. Bergstrøm

Hafstadv 23, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 09 45

Vitusapotek Florø
6900 FLORØ

Tlf. 57 75 81 05

6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 72 30

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

Luster
Rekneskapslag

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 27 70

0135 OSLO
Tlf. 22 05 71 20

ANONYM
STØTTE

Tannlege
Tom-Erik Hellerud

0457 OSLO
Tlf. 22 38 15 35

Mosvik kommune
Formannskontoret
Tlf. 74 06 45 20

www.mosvik.kommune.no

Bjugn
kommune

Tlf. 72 51 95 00
www.bjugn.kommune.no

Oppdal
kommune

Tlf. 72 40 10 00
www.oppdal.kommune.no

Sør-Varanger kommune
Kultur og Oppvekst

Tlf. 78 97 74 00
www.sor-varanger.kommune.no

Rissa
kommune

Tlf. 73 85 27 00
www.rissa.kommune.no

Roan
kommune

Tlf. 72 51 00 00
www.roan.kommune.no

Åmli
kommune

Tlf. 37 18 52 00
www.amli.kommune.no

Brønnøy
kommune

Tlf. 75 01 20 00
www.bronnoy.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Lillesand
kommune

Tlf. 37 26 15 00
www.lillesand.kommune.no

Moskenes kommune
Tlf. 76 05 31 00

www.moskenes.kommune.no

Tjeldsund
kommune

Tlf. 76 91 91 00
www.tjeldsund.kommune.no

Rødøy
kommune

Tlf. 75 09 80 00
www.rodoy.kommune.no

Pleie- og
omsorgsetaten

Tlf. 76 92 90 00
www.ballangen.kommun.no

Snillfjord kommune
Pleie og Omsorg

Tlf. 72 45 55 55
www.snillfjord.kommune.no

Fjell
kommune

Tlf. 56 32 64 00
www.fjell.kommune.no

Kautokeino
kommune

Tlf. 78 48 71 00
www.kautokeino.kommune.no

Bokn
kommune

Tlf. 52 75 25 00
www.bokn.kommune.no

Apotek 1 City Syd.....................................Tlf. 72 88 17 00
Østre Rosten 28

Apotek 1 Elefanten...................................Tlf. 73 50 11 00
Haakon VII's g 9

Apotek 1 Heimdal.....................................Tlf. 72 59 20 60
Søbstadvegen 14

Apotek 1 Klæbu........................................Tlf. 72 83 02 30
Ljosheimveien 2

Apotek 1 Malvik........................................Tlf. 73 97 79 00
Vikhammer Sen.Stasjonsvn. 1

Apotek 1 Melhus.......................................Tlf. 72 87 82 80
Mega Senteret

Apotek 1 Moholt........................................Tlf. 73 93 05 07
Vegamot 8

Apotek 1 Stavset.......................................Tlf. 72 56 53 10
Enromveien 2

Apotek 1 Stjørdal......................................Tlf. 74 84 03 20
Kjøpmannsg. 36
Apotek 1 Støren........................................Tlf. 72 43 80 80
Domus Senteret

Apotek 1 Svanen......................................Tlf. 73 99 03 70
Kongensg 14 B Torvet

Apotek 1 Strindheim................................Tlf. 73 89 44 70
Kong Øysteinsv 5

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Karmøykommune
Skole og Kulturetaten

Tlf. 52 85 75 00
www.karmoy.kommune.nox

Røros v/Røros Auto
Tlf. 951 46 246

Karasjok
kommune

Tlf. 78 46 80 00
www.karasjok.kommune.no

Kvinnherad
kommune

Tlf. 53 48 31 00
www.kvinnherad.kommune.no

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

 0514 OSLO - Tlf. 22 89 40 00

Nordland fylkeskommune
trafikksikkerhetsutvalget

www.nfk.no/nftu

Stenberg Bedriftsrådgivning AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 928 37 440

Nore og Uvdal
kommune Teknisk Etat

 Tlf. 31 02 40 00
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Smøla
kommune

Tlf. 71 54 46 00
www.smola.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Meldal
kommune

Tlf. 72 49 51 00
www.meldal.kommune.no

Jahr Bilservice
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

8920 SØMNA
Tlf. 75 02 92 80

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

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

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Element og
Spesialtransport AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 20 24

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD      -      Tlf. 53 41 18 33

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

... for et bedre inneklima

Mosvik kommune
Formannskontoret
Tlf. 74 06 45 20

www.mosvik.kommune.no

Bjugn
kommune

Tlf. 72 51 95 00
www.bjugn.kommune.no

Oppdal
kommune

Tlf. 72 40 10 00
www.oppdal.kommune.no

Sør-Varanger kommune
Kultur og Oppvekst

Tlf. 78 97 74 00
www.sor-varanger.kommune.no

Rissa
kommune

Tlf. 73 85 27 00
www.rissa.kommune.no

Roan
kommune

Tlf. 72 51 00 00
www.roan.kommune.no

Åmli
kommune

Tlf. 37 18 52 00
www.amli.kommune.no

Brønnøy
kommune

Tlf. 75 01 20 00
www.bronnoy.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Lillesand
kommune

Tlf. 37 26 15 00
www.lillesand.kommune.no

Moskenes kommune
Tlf. 76 05 31 00

www.moskenes.kommune.no

Tjeldsund
kommune

Tlf. 76 91 91 00
www.tjeldsund.kommune.no

Rødøy
kommune

Tlf. 75 09 80 00
www.rodoy.kommune.no

Pleie- og
omsorgsetaten

Tlf. 76 92 90 00
www.ballangen.kommun.no

Snillfjord kommune
Pleie og Omsorg

Tlf. 72 45 55 55
www.snillfjord.kommune.no

Fjell
kommune

Tlf. 56 32 64 00
www.fjell.kommune.no

Kautokeino
kommune

Tlf. 78 48 71 00
www.kautokeino.kommune.no

Bokn
kommune

Tlf. 52 75 25 00
www.bokn.kommune.no

Apotek 1 City Syd.....................................Tlf. 72 88 17 00
Østre Rosten 28

Apotek 1 Elefanten...................................Tlf. 73 50 11 00
Haakon VII's g 9

Apotek 1 Heimdal.....................................Tlf. 72 59 20 60
Søbstadvegen 14

Apotek 1 Klæbu........................................Tlf. 72 83 02 30
Ljosheimveien 2

Apotek 1 Malvik........................................Tlf. 73 97 79 00
Vikhammer Sen.Stasjonsvn. 1

Apotek 1 Melhus.......................................Tlf. 72 87 82 80
Mega Senteret

Apotek 1 Moholt........................................Tlf. 73 93 05 07
Vegamot 8

Apotek 1 Stavset.......................................Tlf. 72 56 53 10
Enromveien 2

Apotek 1 Stjørdal......................................Tlf. 74 84 03 20
Kjøpmannsg. 36
Apotek 1 Støren........................................Tlf. 72 43 80 80
Domus Senteret

Apotek 1 Svanen......................................Tlf. 73 99 03 70
Kongensg 14 B Torvet

Apotek 1 Strindheim................................Tlf. 73 89 44 70
Kong Øysteinsv 5

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Karmøykommune
Skole og Kulturetaten

Tlf. 52 85 75 00
www.karmoy.kommune.nox

Røros v/Røros Auto
Tlf. 951 46 246

Karasjok
kommune

Tlf. 78 46 80 00
www.karasjok.kommune.no

Kvinnherad
kommune

Tlf. 53 48 31 00
www.kvinnherad.kommune.no

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

 0514 OSLO - Tlf. 22 89 40 00

Nordland fylkeskommune
trafikksikkerhetsutvalget

www.nfk.no/nftu

Stenberg Bedriftsrådgivning AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 928 37 440

Nore og Uvdal
kommune Teknisk Etat

 Tlf. 31 02 40 00
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Smøla
kommune

Tlf. 71 54 46 00
www.smola.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Meldal
kommune

Tlf. 72 49 51 00
www.meldal.kommune.no

Jahr Bilservice
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

8920 SØMNA
Tlf. 75 02 92 80

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

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

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Element og
Spesialtransport AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 20 24

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD      -      Tlf. 53 41 18 33

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

... for et bedre inneklima



Ustoppelig ballerina
fra side 21
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a s t m a  a l l e r g i

0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

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)

Entek
Sandefjord A/S
3238 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 85 55

Horten
Rørleggerbedrift A/S

3182 HORTEN
Tlf. 33 04 36 54

Klippoteket
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Brødrene Adolfsens
Båtbyggeri

1692 NEDGÅRDEN
Tlf. 69 37 88 33

Norli Sandefjord
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 44 55 66

Nordli Tønsberg
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 30 13 30

Norli Larvik
3256 LARVIK

Tlf. 33 18 63 00

Norli
Farmandstredet

3110 TØNSBERG
Tlf. 33 33 41 10

Norli Hvaltorget
3210 SANDEFJORD

Tlf. 32 21 59 20

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Getek AS
7550 HOMMELVIK

Tlf. 73 98 02 00

Brødr.
Haugen ANS
1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

Norsk Hussopp
Forsikring
1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge.
Forebygging.no inneholder mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

Finn Løken AS
1431 ÅS

Tlf. 64 94 29 65

1599 MOSS
Tlf. 69 24 78 00

Hurum
Produkter A/S

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 29 20

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Friis
Arkitekter AS

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Nortura BA Sogndal
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 70 00

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Delta Båtsenter
1831 ASKIM

Tlf. 69 81 96 57

1008 OSLO
Tlf. 22 90 79 50

Eidsvaag Gunnar
Begravelsesbyrå A/S
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 67 19 99

Sunkost
Ulsteinvik

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 17 80

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Leif Gromstads
Auto A/S

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Vallersund
S-Marked

 7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

Lid
Jarnindustri A/S

 5600 NORHEIMSUND
Tlf. 56 55 38 00

Radøy Auto AS
5936 MANGER
Tlf. 56 34 94 40

Vesterålen avd. Bø
8470 BØ I VESTERÅLEN

Tlf. 76 11 46 90
Vi har varme produkter

og luftrenser for
astma- og allergikere

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Tlf. 57 68 06 00

Norsk
Bokforlag as

3530 RØYSE
Tlf. 32 16 15 50

Akva-Ren AS
9062 FURUFLATEN

Tlf. 77 71 11 70

Jessheim
videregående skole

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Hordaland fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Ri-Ma Service A/S
6453 KLEIVE

Tlf. 71 24 71 69

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Nedre Storg. 42
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 88 90

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

M. Leiknes A/S
6980 ASKVOLL
Tlf. 57 73 04 57

Diamantsaging
Sogn A/S

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 36 00

Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

1322 HØVIK, Tlf. 67 57 99 00

Kiropraktorane
A. Didriksen og M. Bergstrøm

Hafstadv 23, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 09 45

Vitusapotek Florø
6900 FLORØ

Tlf. 57 75 81 05

6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 72 30

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

Luster
Rekneskapslag

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 27 70

0135 OSLO
Tlf. 22 05 71 20

ANONYM
STØTTE

Tannlege
Tom-Erik Hellerud

0457 OSLO
Tlf. 22 38 15 35

Mosvik kommune
Formannskontoret
Tlf. 74 06 45 20

www.mosvik.kommune.no

Bjugn
kommune

Tlf. 72 51 95 00
www.bjugn.kommune.no

Oppdal
kommune

Tlf. 72 40 10 00
www.oppdal.kommune.no

Sør-Varanger kommune
Kultur og Oppvekst

Tlf. 78 97 74 00
www.sor-varanger.kommune.no

Rissa
kommune

Tlf. 73 85 27 00
www.rissa.kommune.no

Roan
kommune

Tlf. 72 51 00 00
www.roan.kommune.no

Åmli
kommune

Tlf. 37 18 52 00
www.amli.kommune.no

Brønnøy
kommune

Tlf. 75 01 20 00
www.bronnoy.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Lillesand
kommune

Tlf. 37 26 15 00
www.lillesand.kommune.no

Moskenes kommune
Tlf. 76 05 31 00

www.moskenes.kommune.no

Tjeldsund
kommune

Tlf. 76 91 91 00
www.tjeldsund.kommune.no

Rødøy
kommune

Tlf. 75 09 80 00
www.rodoy.kommune.no

Pleie- og
omsorgsetaten

Tlf. 76 92 90 00
www.ballangen.kommun.no

Snillfjord kommune
Pleie og Omsorg

Tlf. 72 45 55 55
www.snillfjord.kommune.no

Fjell
kommune

Tlf. 56 32 64 00
www.fjell.kommune.no

Kautokeino
kommune

Tlf. 78 48 71 00
www.kautokeino.kommune.no

Bokn
kommune

Tlf. 52 75 25 00
www.bokn.kommune.no

Apotek 1 City Syd.....................................Tlf. 72 88 17 00
Østre Rosten 28

Apotek 1 Elefanten...................................Tlf. 73 50 11 00
Haakon VII's g 9

Apotek 1 Heimdal.....................................Tlf. 72 59 20 60
Søbstadvegen 14

Apotek 1 Klæbu........................................Tlf. 72 83 02 30
Ljosheimveien 2

Apotek 1 Malvik........................................Tlf. 73 97 79 00
Vikhammer Sen.Stasjonsvn. 1

Apotek 1 Melhus.......................................Tlf. 72 87 82 80
Mega Senteret

Apotek 1 Moholt........................................Tlf. 73 93 05 07
Vegamot 8

Apotek 1 Stavset.......................................Tlf. 72 56 53 10
Enromveien 2

Apotek 1 Stjørdal......................................Tlf. 74 84 03 20
Kjøpmannsg. 36
Apotek 1 Støren........................................Tlf. 72 43 80 80
Domus Senteret

Apotek 1 Svanen......................................Tlf. 73 99 03 70
Kongensg 14 B Torvet

Apotek 1 Strindheim................................Tlf. 73 89 44 70
Kong Øysteinsv 5

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Karmøykommune
Skole og Kulturetaten

Tlf. 52 85 75 00
www.karmoy.kommune.nox

Røros v/Røros Auto
Tlf. 951 46 246

Karasjok
kommune

Tlf. 78 46 80 00
www.karasjok.kommune.no

Kvinnherad
kommune

Tlf. 53 48 31 00
www.kvinnherad.kommune.no

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

 0514 OSLO - Tlf. 22 89 40 00

Nordland fylkeskommune
trafikksikkerhetsutvalget

www.nfk.no/nftu

Stenberg Bedriftsrådgivning AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 928 37 440

Nore og Uvdal
kommune Teknisk Etat

 Tlf. 31 02 40 00
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Smøla
kommune

Tlf. 71 54 46 00
www.smola.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Meldal
kommune

Tlf. 72 49 51 00
www.meldal.kommune.no

Jahr Bilservice
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

8920 SØMNA
Tlf. 75 02 92 80

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

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

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Element og
Spesialtransport AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 20 24

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD      -      Tlf. 53 41 18 33

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

... for et bedre inneklima

Mosvik kommune
Formannskontoret
Tlf. 74 06 45 20

www.mosvik.kommune.no

Bjugn
kommune

Tlf. 72 51 95 00
www.bjugn.kommune.no

Oppdal
kommune

Tlf. 72 40 10 00
www.oppdal.kommune.no

Sør-Varanger kommune
Kultur og Oppvekst

Tlf. 78 97 74 00
www.sor-varanger.kommune.no

Rissa
kommune

Tlf. 73 85 27 00
www.rissa.kommune.no

Roan
kommune

Tlf. 72 51 00 00
www.roan.kommune.no

Åmli
kommune

Tlf. 37 18 52 00
www.amli.kommune.no

Brønnøy
kommune

Tlf. 75 01 20 00
www.bronnoy.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Lillesand
kommune

Tlf. 37 26 15 00
www.lillesand.kommune.no

Moskenes kommune
Tlf. 76 05 31 00

www.moskenes.kommune.no

Tjeldsund
kommune

Tlf. 76 91 91 00
www.tjeldsund.kommune.no

Rødøy
kommune

Tlf. 75 09 80 00
www.rodoy.kommune.no

Pleie- og
omsorgsetaten

Tlf. 76 92 90 00
www.ballangen.kommun.no

Snillfjord kommune
Pleie og Omsorg

Tlf. 72 45 55 55
www.snillfjord.kommune.no

Fjell
kommune

Tlf. 56 32 64 00
www.fjell.kommune.no

Kautokeino
kommune

Tlf. 78 48 71 00
www.kautokeino.kommune.no

Bokn
kommune

Tlf. 52 75 25 00
www.bokn.kommune.no

Apotek 1 City Syd.....................................Tlf. 72 88 17 00
Østre Rosten 28

Apotek 1 Elefanten...................................Tlf. 73 50 11 00
Haakon VII's g 9

Apotek 1 Heimdal.....................................Tlf. 72 59 20 60
Søbstadvegen 14

Apotek 1 Klæbu........................................Tlf. 72 83 02 30
Ljosheimveien 2

Apotek 1 Malvik........................................Tlf. 73 97 79 00
Vikhammer Sen.Stasjonsvn. 1

Apotek 1 Melhus.......................................Tlf. 72 87 82 80
Mega Senteret

Apotek 1 Moholt........................................Tlf. 73 93 05 07
Vegamot 8

Apotek 1 Stavset.......................................Tlf. 72 56 53 10
Enromveien 2

Apotek 1 Stjørdal......................................Tlf. 74 84 03 20
Kjøpmannsg. 36
Apotek 1 Støren........................................Tlf. 72 43 80 80
Domus Senteret

Apotek 1 Svanen......................................Tlf. 73 99 03 70
Kongensg 14 B Torvet

Apotek 1 Strindheim................................Tlf. 73 89 44 70
Kong Øysteinsv 5

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Karmøykommune
Skole og Kulturetaten

Tlf. 52 85 75 00
www.karmoy.kommune.nox

Røros v/Røros Auto
Tlf. 951 46 246

Karasjok
kommune

Tlf. 78 46 80 00
www.karasjok.kommune.no

Kvinnherad
kommune

Tlf. 53 48 31 00
www.kvinnherad.kommune.no

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

 0514 OSLO - Tlf. 22 89 40 00

Nordland fylkeskommune
trafikksikkerhetsutvalget

www.nfk.no/nftu

Stenberg Bedriftsrådgivning AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 928 37 440

Nore og Uvdal
kommune Teknisk Etat

 Tlf. 31 02 40 00
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Smøla
kommune

Tlf. 71 54 46 00
www.smola.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Meldal
kommune

Tlf. 72 49 51 00
www.meldal.kommune.no

Jahr Bilservice
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

8920 SØMNA
Tlf. 75 02 92 80

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

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

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Element og
Spesialtransport AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 20 24

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD      -      Tlf. 53 41 18 33

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

... for et bedre inneklima



Den 25. mai gikk startskuddet 
for NAAF-kampanjen Aktiv 
med Astma Tour 2009 i Horten.  
Frem til 12. juni reiser vi rundt 
i deler av landet og arrangerte 
gymtimer for alle. Foreldre og 
lærere kan hente kunnskap og 

inspirasjon på våre hjemmesider 
www.naaf.no/aktivmedastma 
og ungdommer kan delta i kon-
kurranser der, og på facebook-
gruppa med samme navn. 

Pollensesongen seiler over 
landet vårt som en farsott, vi 
går fra pollentype til pollentype. 
I midten av juni starter gres-
spollensesongen på Østlandet, 
deretter går det slag i slag 
utover landet. Følg med på pol-
lenvarlingen på www.naaf.no/
pollenvarslingen

Mange av landets kommu-
ner og fylker har gjennom år 
forsømt vedlikehold av barne-
hager, skoler, gymsaler og andre 
bygninger eid av dem. Dette har 

medført at mange kommuner 
opplever til dels store angrep 
av mugg og sopp. For innekli-
maet til barn, unge, ansatte og 
eldre er dette en skandale. Det 
oppleves konsentrasjonsvansker, 
hodepine, astmatiske anfall 
blant mange av brukerne. Jeg 
oppfordrer dere alle til å være 
vaktbikkjer i nærmiljøene, bruk 
våre dyktige ansatte i NAAF hvis 
dere trenger råd og veiledning. 
Slå dere sammen med FAU, 
verneombud, lokalavisene og 
andre som måtte ha interesse av 
å få dette på dagsorden. 

Sommeren er også en 
kjærkommen tid for lek, grilling, 
bading, tur i skog og mark, 

samvær med familien. Ta vare på 
de gode dagene, bruk medisi-
ner riktig og kos dere mellom 
slagene.

Jeg vil på vegne av forbunds-
styret få ønske dere alle en riktig 
god sommer
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Hei alle NAAFere

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no

1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17
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Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
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midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får

SENGETREKK 
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Landskonferansen 2009

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no

1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

Imponerende bok om helomvending – men skjemmes av faglige feil
Forfatter av boken, Ninka, er gift 
med Morten og mor til to gutter, 
begge med eksem og tendens til 
astma. Den eldste har en kromo-
somfeil og var diagnostisert med 
infantil autisme. Familien hadde en 
ekstremt usunn livsstil. Foreldrene 
arbeidet døgnet rundt, spiste fet 
og sukkerholdig mat og ingen 
fysisk aktivitet. Barna var trette 
og uopplagte etter lange dager 
i barnehage, sov dårlig, hostet 
og snørret. Hele familien hadde 
tendens til allergier. De voksne ble 
overvektige og misfornøyd. Boken 
beskriver hvordan familien kom til 
et vendepunkt, noe måtte gjøres for 
å komme ut av den vonde sirkelen. 

De valgte en alternativ livsstil som de begge mener forandret livet deres. 
De jobbet mindre, trente daglig – alene og sammen med barna. Alt 
sukker i maten og kunstige tilsetningsstoff er ble kuttet. De fant frem til 
mat og en måltidsrytme som gjorde at de fi kk mer energi og mindre 
svingende blodsukker. I tillegg sluttet de med melk og melkeprodukter 
og glutenholdige kornprodukter.

Resultatet var slående, de voksne gikk ned i vekt, kom i bedre fysisk 
form og følte seg mindre slitne og uopplagte. Barna hadde også en 
fl ott utvikling, mindre tretthet og grinethet, god søvn, mindre eksem 
og hoste og den eldste gutten endret adferd til normal og de autistiske 
trekkene forsvant.

Boken er velskrevet og tiltalende, i lay out og innhold og er svært 
oversiktlig. Rådene som gis er tydelig farget av en alternativ tenkemåte 
når det gjelder helse godt blandet med vanlige gode helseråd som alle 
kan skrive under på som å stresse mindre, trene mer og unngå raffi  nerte 
karbohydrater. Fagpersonene de støtter seg til har en klokkertro på at 
melk og gluten er roten til alt ondt.

av Ragnhild Halvorsen, overlege

 Familiens livsstil før endringene var ekstremt usunn, så det erbare å 
applaudere den totale omleggingen. At det er viktig å starte dagen med 
en sunn frokost uten store sukkermengder og helst med litt godt fett 
for å holde utover formiddagen kan man være hjertens enig i. Likeledes 
at kostholdet bygger på riktige mengder proteiner og godt fett og at 
hele familien mosjonerer daglig. Det som er vanskelig å forstå er at de 
legger slik vekt på et kosthold uten melk og glutenholdige kornvarer og 
dekker behovet for vitaminer og mineraler med kosttilskudd. De positive 
helseresultatene kan forklares uten at det er nødvendig å gå til så dras-
tiske skritt som her. Det er vanskelig å forsvare bruk av kosttilskudd for å 
erstatte ernæringsmessig bidrag fra melk og glutenholdig korn. 

Legen som brukes som sannhetsvitne kommer med direkte feilinfor-
masjon. Melk er den viktigste kalsiumkilden til små barn – de som ikke 
bruker melkeprodukter må få et kalsiumtilskudd. Det er ikke riktig som 
det hevdes i boken at barn kan dekke behovet sitt for kalsium via grønne 
grønnsaker som er dårlige kalsiumkilder og gir dårligere kalsiumopptak 
enn melk pga oksalsyreinnholdet. Og, hvilket barn spiser over ½ kg 
spinat pr dag for å dekke kalkbehovet? 

Det er heller aldri dokumentert at melk angriper slimhinnene i mage-
tarm, øvre luftveier og lunger. Det hevdes at astma fremkalles av allergi 
mot melk, pollen og hvite melsorter – en sannhet med store modifi -
kasjoner. Melk forårsaker meget sjelden astma. Pollenallergikere kan få 
astma i pollensesongen, men da dreier det seg ikke om kronisk astma. 
De ganske få som er allergiske mot hveteprotein i maten reagerer på alle 
glutenholdige kornsorter og ikke bare på hvitt mel. 

Å � erne viktige basismatvarer fra kosten har store ernæringsmessige 
konsekvenser og kan ikke bare korrigeres med kosttilskudd. Hvis noen 
ønsker å ha en prøveperiode uten melk og gluten for å vurdere om 
de er intolerante for disse matvarene må en og en matvare testes ut 
hver for seg. Man kan ikke � erne mange matvarer på en gang og tro 
at alle hadde betydning for en eventuell bedring. Maten må så settes 
inn i kosten igjen for å vurdere om bedringen virkelig hadde med den 
enkelte matvare å gjøre. Det er synd at et ellers viktig og riktig budskap 
skjemmes av direkte feilinformasjon. 

Neste arrangement i NAAFUs 
regi er Landskonferansen som 
er i Trondheimsområdet 25.–27. 
september. Denne helgen blir 
det også arrangert et praktisk 
kurs. Dette er under planlegging, 
og det vil komme mer informa-
sjon om dette i neste nummer 
og på våre nettsider fremover. 
Det som derimot er klart er inn-
holdet i Landskonferansen.

Landskonferansen er NAAFUs 
høyeste organ, og arrangeres 
hvert år. Landskonferansen er 
åpen for alle NAAFU medlem-
mer. På Landskonferansen blir 

regnskap og årsberetning fra det 
foregående året gjennomgått, 
og budsjett og arbeidsplaner for 
det kommende året behandles. 
Her har medlemmene mulig-
het til å påvirke hva NAAFU skal 
jobbe med, og hvilke aktiviteter 
som skal arrangeres.

I tillegg blir det på Lands-
konferansen valgt nytt styre for 
NAAFU. Det er valgkomiteen 
som setter opp et forslag til 
nytt styre som blir lagt frem 
på Landskonferansen. I tillegg 
har alle medlemmer rett til å 
foreslå andre kandidater under 

Landskonferansen, også seg 
selv. Valgkomiteen jobber i disse 
dager med å sette opp sitt nye 
forslag, og de tar i mot forslag 
til kandidater. Dersom du kunne 
tenke deg sitte i styret, eller kjen-
ner noen som du synes burde 
sitte der, ta kontakt på naafu@
naaf.no. NAAFU styret består av 6 
medlemmer, leder, nestleder, to 
styremedlemmer og to vara-
medlemmer. Mer informasjon 
om hva som inngår i de ulike ver-
vene og hva styret jobber med 
fi nner du på våre nettsider www.
naaf.no/NAAFU under fanen 

Styre og stell. Innkalling til Lands-
konferansen og kurshelgen vil 
bli annonsert på våre nettsider, 
i tillegg til at den blir sendt ut 
alle NAAFU medlemmer som har 
registrert sin e-postadresse i NA-
AFs medlemsregister. Her vil det 
komme mer info om program-
met for helgen, påmeldingsfrist 
og annen nytting informasjon. Er 
det noe mer du lurer på før den 
tid, kan du ta kontakt med oss på 
naafu@naaf.no.

Ninka-Bernadette Mauritson
Oversatt av Kjersti Lunnan Aass og 
Anne Lunnan. Cappelen Damm 2009

BOKOMTALE: 
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Tid for handling og forsiktighet
Svineinfluensaen, eller Influensa A (H1N1) som 
den formelt heter sprer seg nå i Norge. Vi vet 
fortsatt ikke hvor mange som blir smittet, hvor 
langvarig epidemien blir, eller hvor raskt den 
sprer seg. Det vi derimot vet er at for de aller 
fleste, ja 98–99 %, vil den oppfattes som en mild 
vanlig influensa. 

Når NAAFs administrasjon likevel har valgt å 
gå tungt inn i saken er det fordi for våre grup-
per, som alle tilhører risikogruppene, forventer 
en at en del, kanskje opptil 5 % kan få mer alvor-
lig sykdomsforløp. For noen få av disse igjen 
kan en få et kritisk løp og i verste fall død. Med 
prognoser på opptil 30 % av befolkningen som 
blir smittet vil dermed antallet i våre grupper (vi 
er mange, nesten millionen) som kan bli alvor-
lige syke, bli mange. Veldig mange. 

Vanlig influensa kan også gi våre grupper 
store utfordringer. Men vanligvis kan de som 
ønsker det få vaksinert seg mot influensaene. I 
år går ikke det. Viruset er helt nytt og influensa-
vaksine var ikke klar før spredningen begynte 
i Norge. Tamiflu og Relenza er midler som kan 
dempe influensavirkning noe, men hindrer en 
ikke å bli syk. 

Det andre som er spesielt for våre grupper 
er at akkurat dette viruset ser ut til å spesielt 
angripe lungene, og de med astma og kols 
har allerede en lungesykdom. I tillegg har 
disse personer, som f. eks også diabetikere og 
kreftpasienter, nedsatt immunforsvar. Dermed 
vil personer med lungesykdom ha en ”dobbelt” 
utfordring i forhold til å hanskes med det nye 
viruset.  

NAAF kjemper for våre grupper
Dette er bakteppet for at NAAFs administrasjon 
i sommer startet et aktivt arbeid med å etablere 
en tett og god dialog med myndighetene 
og med å legge ut mye informasjon på våre 
nettsider. Arbeidet er tredelt, på en side prøve 
å gi alle våre grupper mest mulig relevant og 
oppdatert informasjon, deretter prøve å bistå 
myndighetene slik at epidemien begrenses 
så mye som mulig. Det sist punktet er å utøve 
interessepolitisk arbeid slik at våre grupper får 
tilstrekkelig og rask hjelp dersom en smittes, lett 
tilgang på Tamiflu/Relenza og blir prioritert i 
praksis når vaksinen foreligger.

Bidrar til at epidemien begren-
ses/utsettes
Det aller viktigste i denne fasen er å prøve å 
bistå så godt vi kan til at epidemien blir mindre 
enn forventet og at den sprer seg saktere, slik at 
flest mulige personer som ønsker å bli vaksinert 

rekker det før de utsettes for smitte. Særlig 
viktig er å sikre at færrest mulig i risikogruppen, 
og spesielt da de lungesyke, blir smittet i de 
kommende ukene.

Et direkte bidrag til dette fra NAAF sin side 
er å utsette alle planlagte samlinger av en viss 
størrelse for våre grupper. Alle sentralt planlagte 
arrangementer er utsatt til sent på høsten eller 
neste år og NAAFs regioner, storlag og lokallag 
gjør det samme. Dette kan bety kostnader vi 
ikke får igjen, men dersom dette hindrer bare 
ett alvorlig sykdomsforløp eller dødsfall blant 
våre medlemmer, er det verdt det. 

Rettigheter må kjempes for
I dialogen med myndighetene siste måneden 

har vi fått igjennom at dersom influensaen 
sprer seg kraftig i skoler/barnehager, kan lege 
sammen med foresatte bli enige om å holde 
barnet borte fra barnehagen/skolen i en perio-
de inntil spredningen i skolen er redusert eller 
barnet er vaksinert. Dermed er første skritt for 
at en godtar fravær for ”å unngå å bli syk” tatt. 
Vanligvis kan en bare være borte når en er syk.

NAAF vil fremover vurdere om det er nød-
vendig/riktig å prøve å få definert at foresatte 
kan være hjemme med barnet og at ”syk-barn-
kvoten” kan brukes. Eller at en der den kvoten 
er i fare for å bli brukt opp grunnet kronisk sykt 
barn, kan få legeerklæring til å passe barnet 
dersom dets alder tilsier det behovet. Vi må se 
an behovet etter som epidemien sprer seg.

Det er mye uklart om hvordan influensaen 
vil spre seg i Norge og hvor alvorlig dette blir. 
La oss håpe at det blir mye mindre alvorlig enn 
fryktet. Og kanskje det skjer fordi NAAF også 
bidrar til at nettopp det skjer. 

Generalsekretærens

HJØrne

Geir Endregard,
generalsekretær

BroncAir 
- for lunger og bronkier
BroncAir tabletter hjelper mot 
lette astmatiske plager, er god 
ved forkjølelsessymptomer og er 
lindrende ved hoste. God for hele 
luftveissystemet. Anbefales for 
røykere.

RespiClear 
- lindrer hoste og sår hals
RespiClear lindrer både tørr- og 
slimhoste. Den lindrer sår hals og 
er lett slimløsende ved forkjølelse. 
Trenger du noe for stemmen er 
RespiClear suveren. Både barn 
og voksne elsker den gode friske 
smaken.

Spør etter gratis RespiClear prøve 
hos din helsekostforretning. 

RespiClear og BroncAir kan tas 
 sammen for max effekt. pi

ca
po

in
t.
no

Maharishi Ayur-Ved Produkter AS 
Postboks 200 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 69 00

Kan fås i helsekostforretninger 
eller på www.ayurved.no



NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26, 
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte fi nner du under 
www.naaf.no/ om NAAF. For mer informasjon om forbundets 
regionskontorer og lokalforeninger, regionssekretærer og 
tillitsvalgte, se under og på www.naaf.no/ lokale sider. 
Eller kontakt NAAF sentralt så hjelper vi deg, tlf. 23 35 35 35. 

REGION AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 / 41 67 00 57

    Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

 E-post: ane@naaf.no

Regionen har vedtatt på sitt 
årsmøte å slå seg sammen med 
Region Oslo. Alle formaliteter og 
praktiske løsninger vil være klare 
til sommerferien.
 
Øvre Romerike Storlag
Gratis sommertur til Tusenfryd lør 
13. juni for betalende medlemmer. 
(Frist for påmelding var 19. mai. 
Ring Siv 63 96 45 49 eller Solveig 
416 91 490 for etternølere)

Nedre Romerike Storlag
Rimelig svømmetilbud på Sørum 
Sykehjem hver fredag. Kontakt: 21 
68 18 45 /mette@bergmanfam.net

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 83 45 10
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Ingen ansatte for tiden

 E-post: Drammaaf@start.no

Drammen og omegn AAF
Omfatter Kommunene Hurum- Røy-
ken- Lier- Nedre Eiker- deler av Øvre 
Eiker og Modum. Kjære medlem, 
ta gjerne kontakt med oss på: 
Medlemstreff , kafétreff  eller ring en 
av oss. Kjell O. Halvorsen, leder, tlf. 
32 79 04 17 / 92 25 59 28, khalv2@
online.no. Grete W. Vines, nestleder, 
tlf. 32 83 60 53 / 
91 58 69 26. Kontoradresse: Toll-
bugt. 29 A, 3044 Drammen.
All info fra Drammen og omegn 
AAF blir nå på internett eller/og i 
bladet. Gå in på www.naaf.no/lokale 
sider og les mer om Drammen og 
omegn AAF. Her fi nner du oppda-
tert informasjon. 

Ungdomsgruppe
Vi prøver å starte en ungdomsgrup-
pe og oppfordrer alle interesserte 
å ta kontakt med
Tommy Skavhaug, 
tlf. 32 79 44 27 / 99 41 37 96

Kafétre�  
på Ypsilon Bar. Vi møtes kl. 12 første 
lørdag i hver måned til en koselig 
prat.

Rimelig hytte til leie for alle 
medlemmer av NAAF
Tyribu har fått innlagt strøm, nytt 
kjøkken og TV. Hytta er allergivenn-

lig. Avtale om hytteleie gjøres med 
Normann Tveten, tlf. 31 10 44 94 
/ 93 26 41 25. Røyking og dyr er 
forbudt på hytta. Hytta ligger på 
Ble� ell Hyttegrend med oppkjøring 
fra Jondalen. Det er ikke innlagt 
vann, men vannpumpe rett ved 
hytta.

Medlemstre� 
Da vi har fl ytt blir det ikke fl ere 
Medlemstreff  på kontoret.

Valle Marina
I 2009 har vi ikke bestilt noen faste 
tider. Ta kontakt med Robert Rygh-
seter, tlf. 32 80 09 01, 
tlf. 56 51 48 25 / 90 62 85 88. 
Anita Kolseth Olsen, tlf. 99 04 38 32

Kontakt våre 
likemenn for samtale:
Astma: Grete Wang Vines, 
tlf. 32 83 60 53 / 91 58 69 26
Kols: Robert Ryghseter, 
tlf. 32 80 09 01 / 90 13 29 39
Astma: Wenche Stustad, 
tlf: 32 85 65 92 / 90 53 64 68
Yrkessykdom: Svein-Erik Viken, 
tlf. 90 91 26 28

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 09-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: post@naaf-hedmark.no

Glåmdal AAF
har kontortid på brukerkontoret på 
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, 
den 11. juni kl. 16–18. Ta en tur 
innom, vi er der for deg.

Matkurs 
3. oktober er det matkurs i Glåmdal 
AAF. Sett av datoen og kom på 
dagskurs på Kongsvinger. Arne 
Hjermstad vil lage allergivennlig 
mat. Hamar og omegn AAF ordner 
med felles transport med buss 
fra Ringsaker, Hamar, Elverum og 
Solør. Nærmere informasjon om 
kurset kommer i neste nummer at 
AstmaAllergi.

Stands
Regionsekretæren og tillitsvalgte 
fra lokallag og skal ha informasjons-
stands på forskjellige apotek. Sted 
og dato vil bli annonsert i lokala-
visen. 

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man, tirs. kl. 08-15.30. 

    Annenhver ons. 08-12/15.30
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: anne-kari@naaf.no

Kurs
Det planlegges astma- og eksem-
kurs høsten 2009. For nærmere in-
formasjon kontakt regionskontoret. 

Alta Astma- og Allergiforening 
Time i varmebassenget Alta Helse-
bad hver tirsdag fra kl. 19–20. 
Høstens vakreste eventyr – fottur til 
Alta Canyon fra Gargia, i august. Les 
mer på www.naaf-alta.no.

Nord-Troms Storlag 
Bassengtrening for barn og 
ungdom i Birtavarre Røde Kors nye 
badeanlegg hver onsdag fra 
kl. 17–19. 
  
Porsanger Astma- og 
Allergiforening
Turløyper, oppstart i juni. For nær-
mere informasjon kontakt Miriam 
Karlsen, tlf. 92 68 16 39 eller Grete 
Utsi, tlf: 97 98 23 88. 

Time i varmebassenget Lakselv 
Ungdomsskole starter opp igjen i 
oktober. 

Savner du aktivitet/tilbud?
Kom gjerne med innspill om hva 
NAAF Region Nord kan gjøre for 
medlemmer i Troms og Finnmark. 

Flere opplysninger på 
www.naaf.no/nord.

REGION NORDLAND
Tlf: 75 58 25 50
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: nordnaaf@online.no

Regionen foreleser på fl ere av syke-
husene på LMS-senterene for barn, 
unge og voksne med astma, allergi 
og kols. Samarbeidsprosjekt med 
LMS-senteret i Bodø på alle deres 
kurs rettet mot unge og voksne 
med astma, allergi og kols. 

HR-søknad 2009 i samarbeid med 
Lillevollen Barnehage, Bodø. Til-
skudd i forbindelse med universell 

utforming – tilgjengelighet for alle 
med beplantning av uteområdet. 

HR-søknad 2009 i samarbeid med 
Valnes� ord Helsesportssenter. 
Prosjekt: ”FRIME” for bedre pust. 
Etablere et forbedret tilbud for 
KOLS-pasienter i Helse-Nord
Prosjekt: ”Aktiv med astma”. 
Familieopphold for barn mellom 
10 og 13 år. 

Barns astma
Fysisk aktivitet – psykisk helse. 
Det planlegges en konferanse i 
samarbeid med LMS-senteret i 
Bodø med temaet: Hva er astma? 
Målgruppen er astmatikere, for-
eldre/pårørende og de som selv 
arbeider for å bedre forholdene til 
barn i skoler og barnehager. 

Samtalegruppe for berørte 
av fruktosemalabsorpsjon
Vi vil på vårparten avholde en 
samling i Bodø med én times faglig 
innlegg etterfulgt av erfaringsut-
veksling. 
Ta gjerne kontakt med oss på 
tlf. 75 58 25 50 for nærmere 
informasjon og påmelding. 

Tur til Valle Marina, 
Gran Canaria
Vi tilbyr behandlingstur sommeren 
2009. Fra 22. juli og utover høsten 
kan vi tilby opphold til svært 
hyggelige priser. 

Alle priser er pr. døgn pr. leilighet.
1 pers kr 224
2 pers kr 288
3 pers kr 413
4 pers kr 516
Familiepris 2 voksne og inntil 
3 barn under 16 år kr 450
Bestilling av leilighet, kontakt 
oss på tlf. 75 58 25 50

Likemannstjenesten 
Kontakt våre likemenn for samtale.
Astma, kols og eksem: 
Kari Berg, tlf. 75 52 08 96
Astma og allergi: Inger Åndebakk, 
tlf. 75 64 33 36 
og Bente Johansen, tlf. 95 97 63 11
Eksem for voksne: 
Aase Lill Waage, tlf. 97 79 07 99
Atopisk eksem, matvareallergi: 
May V. Johansen, tlf. 99 58 94 95
Fruktosemalabsorpsjon: 
Mariann Karoliussen, 
tlf. 75 13 14 95 / 90 75 21 83
Fruktosemalabsorpsjon/Fruktosein-
toleranse: Liv Marit Schjem 
tlf. 92 08 82 79
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Vorwerk Tiger var vår store salgssuksess i
90-årene. Den satte nye standarder for støv-
sugere og brakte enorm annerkjennelse for
Vorwerk. Nå er den tilbake i sterkt modifi-
sert utgave.

Alle støvsugere, både tradisjonelle og sentralstøv-
sugere, fører like mye luft tilbake til rommet som
de suger inn. Vorwerks unike filtersystem sikrer at
denne luften er renset, og støvsugeren fungerer
derfor som en luftrenser under bruk.

Grunnet Vorwerks støvopptak og gunstige
påvirkning av inneklimaet under og etter støv-
suging, er den tildelt godkjenningsmerket
“egnet for allergikere” fra TUV i Tyskland.

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777

– Se den!
– Prøv den!
– Opplev forskjellen hjemme!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• lav vekt
• lang levetid

Støvsugerens unike
egenskaper gjør at
den også er anbefalt
av Norges Astma og
Allergiforbund

Trimakk A4 annonseUtkj. 08-06-07 10:46 Side 1



REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /958 45 143 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken

    E-post: naafoppland@c2i.net 

REGION OSLO
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

    E-post: oslo@naaf.no 

REGION VESTFOLD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30 
Regionssekretær: Ellen Sørby

    E-post: naafvest@online.no 

REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: Man-fre. kl. 09-15 
Regionssekretær: Marianne Bjerke
E-post: naafstrl@online.no 

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-fre. kl. 09-15
Regionssekretær: Susanne R. Andersen

    E-post: susanne@naaf.no

Stands
Vi fortsetter arbeidet med infor-
masjonsstand. Nytt i sommer er 
Spirometrimåling. Følg med på 
lokale sider, Region Oppland, på 
www.naaf.no, eller ta kontakt med 
regionskontoret for ytterligere 
informasjon. 

Takk 
Til alle dere som støtter oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Midlene vi får benyttes til aktivitet i 
Oppland Fylke. Vårt organisasjons-
nummer er 984 133 863. Man kan 
oppgi nummeret der man tipper 
eller gå inn på lokale sider, Region 
Oppland på www.naaf.no og lese 
mer om ordningen. 
Til våre tillitsvalgte som gir av sin 
fritid til foreningen, mange har lang 
fartstid, tjue år eller mer, og har lagt 
ned en formidabel innstats. Føler du 
også for å bidra? Smått eller stort, ta 
kontakt med oss. 
Til alle som ved å sende oss sin 
e-post adresse gjør det enklere og 
billigere for oss å holde dere oppda-
tert på det som skjer i regionslaget. 
region.oppland@naaf.no.

Høstplan for den nye 
Region Oslo og Akershus
”På tå hev”- ballettkurs på Kjelsås. 
Kursene starter opp i begynnelsen 
av september. Alle barn er velkom-
ne, men er de medlemmer i NAAF 
gir vi dem en real rabatt! Påmelding 
og info ved regionssekretær og på 
lokale sider for Oslo.

 ”Allergi hos småbarn”-kurs 
er tenkt arrangert i samarbeid 
med helsestasjoner og barseltreff . 
Matkurs – vi tar gjerne imot tips 
om kokk! Organisasjonskurs og 
astmakurs er i planleggingsfasen. 
Tradisjonen tro tar vi opp igjen tea-
terkveld for barn i desember, felles 
for begge fylker.
Den nye regionen ønsker å utvikle 
kontakten med medlemmer som 
ønsker å engasjere seg aktivt. Vi 
vil prøve å informere om lokale 
aktiviteter og hendelser gjennom 
e-post til alle som har registrert 
seg på ”min side”. I tillegg legger vi 
vekt på at regionssekretæren skal 
drive utadrettet virksomhet med å 
spre informasjon, jobbe for politiske 
vedtak og holdninger til beste for 
våre medlemmer.

Familiekurset 
”Klart det går” i Ullensvang
Det arrangeres helgekurs for hele 
familien inkl. friske søsken med læ-
ring, lek og aktiviteter til høsten. Her 
treff er man andre i samme situasjon 
i hyggelige og lærerike omgivel-
ser. Dato: 18.–20. september på 
Hotel Ullensvang, Ullensvang. 

Egenandel: 1000 per voksen og 500 
per barn. Inkluderer overnatting 
fre-søn, alle måltider, kurs, aktiviteter 
og kursmateriell.
Påmelding innen 15. august til 
region.vest@naaf.no
 
Astmaskole 
(foreldre og barn) i Bergen
Foreldre og andre nærpersoner til 
barn (0-15år) som har fått diagno-
sen astma, inviteres til astmaskole 
for å få økt trygghet og kunnskap 
til mestring i hverdagen, komme 
i dialog med ulike faggrupper og 
anledning til å møte andre i samme 
situasjon. Tirsdag 20. oktober kl. 
08.00-16.00. Ingen egenandel hvis 
barnet er under 12 år, kr 280 hvis 
barnet er over 12 år. Påmelding 
innen 29. september til Barnekli-
nikken, Seksjon ILA, Haukeland 
Universitetssykehus, 5021 Bergen. 
Det kreves henvisning fra lege for å 
delta på kurset.  
  
Helgekurs for voksne med 
astma, KOLS og allergi 
Til høsten blir det samling for 
voksne med astma, kols og allergi. 
Vi tilbyr et sosialt og lærerik kurs 
sammen med andre i samme 
situasjon med fokus på mestring 
i hverdagen. Samlingen har både 
veiledning fra fagpersonell og 
likemenn, og vi gir en grundig inn-
føring i sykdomskontroll, rettigheter 
og hjelpemidler. 18.–20. september, 
på Hotel Ullensvang, Ullensvang. 
Påmelding: Meld gjerne deres 
interesse til regionskontoret 

Gladmatfestivalen 
- stand og kafé - i Stavanger
På folkefesten i Stavanger - Glad-
matfestivalen - fi nner dere NAAF 
Region Vest med egen allergivenn-
lig stand med mat uten både egg, 
gluten og melk.  Her kan man få 
både kaker, kaff e og informasjon. 
22.–25. juli i Stavanger.

Store Petter Edderkopp 
- klatrekurs for ungdom
Til høsten tilbyr vi klatrekurs for 
ungdom mellom 13–18 år. Vi starter 
med en klatrehelg i september hvor 
vi blir kjent og får et godt grunnlag 
for en spennende klatrehøst. Alle 
er velkommen til å bli med. Vi får 
utlevert utstyr og egne instruktører 
som er med oss. Klatring er utmer-
ket trening, spesielt for astmatikere. 
Dessuten er det utfordrende og 
gøy! Kurset foregår i Bergen, på 
fredager kl. 19–21, september - 
november. Påmelding: region.vest@
naaf.no – NB, begrenset antall!

Bading for astmatikere 
i Norheimsund
Trening i oppvarmet basseng for 
lungesyke med fysioterapeut Tove 
Fjell på Norheimsund Ungdoms-
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Noen dager skulle du gjerne 
hatt en bedre bilforsikring
Det finnes dager der du skjønner at det meste kan gå galt. Da er det bra med en bilforsikring som dekker usedvanlig 
mye. Med If Superforsikring på bil kan du føle deg trygg på rask og god hjelp om uflaksen skulle ramme deg. Du får 
leiebil så lenge bilen står på verksted. Vi erstatter plutselige skader på motor og girkasse. Blir bilen din vraket før  
den er 3 år gammel, får du en helt ny bil. Du får også  veihhjelp i Norge og Europa hele døgnet, året rundt.

Og som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne og de fleste andre skadeforsikringer i If. 
Husk og oppgi avtalenummer 639.

les mer på if.no eller ring oss på telefon 02400

Medlemshefte for 2009/10 med 
mange nyttige tips og spennende 
aktiviteter på fi nnes på www.
naafstrl.no. Medlemmene i Sør-
Trøndelag har allerede fått heftet 
i posten, i Møre og Romsdal og 
Nord-Trøndelag vil de snart få det i 
sin postkasse.

Lungerehabilitering 
Vi fortsetter vår Lungerehabilite-
ring på Selli Rehabiliteringssenter 
i Klæbu. Dette gjelder både nye 
grupper og oppfriskningsgrupper. 

Familieseminar på 
Dovre� ell Hotell 
Sett allerede nå av helgen 16.-18. 
oktober 2009. Da blir det mange 
fl otte temaer og spennende 
aktiviteter for både store og små. 
Hovedtemaene denne gangen blir 
astma/ allergi og inneklima. Matsko-
len er selvfølgelig med oss og det 
er også våre eksperter på eksem, 
skole, trening, trygd, inneklima 
m.m. Familiehelgen arrangeres for 
våre medlemmer i Nord-Trøndelag, 
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.
Vi er i gang med å lage kokebok og 
ønsker oss dine gode oppskrifter 
uten … … og dine tips og råd om 
allergivennlig matlaging. Nå har du 
muligheten til å dele dine erfaringer 
med alle andre. Kom også gjerne 
med dine ønsker for hva en slik al-
lergivennlig kokebok skal innehol-
de? Vi gleder oss til å høre fra deg.

Gode råd er grønne
Boken fås kjøpt ved henvendelse, 
Tlf: 72 83 10 04 eller www.naafstrl.
no. Det er blitt en riktig lekker bok 
med over 400 bilder og mange 
praktiske råd for valg av allergivenn-
lige planter ute og inne.

Savner du et tilbud blir vi veldig 
glade for å høre fra deg. Region-
kontoret nås på Tlf: 72 83 10 04 eller 
naafstrl@online.no

skule, hver mandag kr.17.00 og kl. 
18.00. Kontakt Marit Seim, tlf. 56 55 
24 52 / 91 59 85 82

Informatører og likemenn 
Region Vest har informatører og li-
kemenn fordelt over alle tre fylkene. 
Våre likemenn kan også brukes 
som informatører, der kunnskap og 
informasjon om astma og allergi er 
lite utbredt. Med likemannsarbeid 
menes erfaringsutveksling. For 
nærmere informasjon om likemenn 
og informatører i ditt nærmiljø, 
kontakt regionskontoret eller se liste 
over likemenn/informatører under 
Region Vests lokale side på www.
naaf.no

Kick o�  klatrecamp 
Bli på høstens ”kick off  Klatrecamp 
” i Bergen for 14-19-åringer. Helgen 
9.-11. oktober blir det sosial helg 
med klatring i fokus. Tilbudet er 
ment for alle ungdommer som 
har lyst til å lære seg å klatre. Det 
er mulig både for de helt ferske og 
de som allerede har klatret litt til å 
melde seg på. 

Klatrecampen vil gå over 3 dager 
fra fredag til søndag, og vi klatrer 
lørdag og søndag. I tillegg får vi 
varierte fellesaktiviteter, lærer om 
fysisk aktivitet og avslutter dagen 
med sosialt opplegg. Klatrecampen 
gjør deg i stand til å klatre sikkert 
på innendørsvegger. Alt av utstyr er 
inkludert i kursavgiften, det eneste 
du trenger er treningsklær og en 
drikkefl aske. Det blir felles avreise 
med voksen leder fra Stavanger - 
Haugesund - Leirvik til Bergen.

Prosjektet har fått støtte fra Helse 
og Rehabiliteringsfondet, og hel-
gen vil være ”kick off ” for videre 
klatring. For de som bor i Bergen 
vil kurset forsette med klatring på 6 
påfølgende fredager. 
 
Egenandel på kr 450,- dekker klatre-
kurs & utstyrsleie, overnatting, mat 
og aktivitet. Påmelding til region.
vest@naaf.no eller Tlf: 55 59 68 03

Tur til Valle Marina 
26.08.– 9.09.09 for barnefamilier. Det 
er noen få plasser igjen! Familiepris 
for 2 voksne og inntil 2 barn kr 340 
pr. døgn dvs. kr 4420 for 13 netter. 
Det er plass til fl ere barn i leilighe-
tene. Flybilletter bestiller man selv 
på billigste måte. Tilbudet er til 
gamle og nye medlemmer i NAAF 
Region Vestfold, og medlemmer 
fra Buskerud og Telemark også hvis 
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Noen dager skulle du gjerne 
hatt en bedre bilforsikring
Det finnes dager der du skjønner at det meste kan gå galt. Da er det bra med en bilforsikring som dekker usedvanlig 
mye. Med If Superforsikring på bil kan du føle deg trygg på rask og god hjelp om uflaksen skulle ramme deg. Du får 
leiebil så lenge bilen står på verksted. Vi erstatter plutselige skader på motor og girkasse. Blir bilen din vraket før  
den er 3 år gammel, får du en helt ny bil. Du får også  veihhjelp i Norge og Europa hele døgnet, året rundt.

Og som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne og de fleste andre skadeforsikringer i If. 
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REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

     Kontortid: man-fre kl. 08.00 15.45
    E-post: monam@naaf.no

Har du byttet 
adresse?

Vi trenger din nye 
i så fall slik at du 
får tilsendt 
AstmaAllergi. 
Kontakt oss på:
naaf@naaf.no eller 
tlf. 23 35 35 35 

plass. Påmelding og spørsmål til 
Anita Kolseth Olsen, Tlf: 99 04 38 32 
eller e-post: roarol@online.no

Aksjon Burot - Konkurranse
Skoler, klasser, lag og foreninger 
som luker burot og sender e-post 
til: ellen.sorby@naaf.no, gjerne 
med bilde, blir med i trekningen 
om pengepremier. Luker man i juni 
og helst gjentar lukingen i slutten 
av juli rundt skoler og der det bor 
mange mennesker, slipper man å 
ta medisiner. Sykkelstier og veier, 
spesielt i tettbygde strøk, må slås 
midt i juni, midt i juli og i god tid før 
skolestart.

Larvik AAF 
Bading på Kysthospitalet i varmt 
vann for voksne og barn hver 
torsdag kl. 1830–2000. Det er bare å 
møte opp, medlemmer betaler halv 
pris. Gratis for barn. Kontakt leder 
Finn Halvorsen, Tlf. 33 18 42 08.  

Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler. 
Ta kontakt på Tlf: 33 18 42 08.

Sande� ord AAF
Leder Sverre Lilloe, Tlf: 90 93 35 16
Thorøya Helsepark har nytt tre-
ningstilbud for våre medlemmer. 

Alle dager kl. 06–24. Kr 180, 
Tlf: 33 44 82 05. 

Bading for voksne i varmtvannsbas-
seng og anledning til bruk av vanlig 
basseng i Svømmehallen i Bugår-
den hver tirsdag kl. 14.45–16.00. 
Påmelding, tlf: 33 47 29 29.

Trening for lungesyke medlemmer 
av Sande� ord AAF under ledelse av 
fysioterapeut Stig Eidhamar. 
Kl. 15.15–16.15 på Hauanskogen.

Treningsgruppe for lungesyke på 
Hvidtgården. Torsdager kl. 10–11. 
Her praktiseres egentrening, men 
fysioterapeut Stig Eidhamar ”kon-
trollerer” gruppen.

Onsdagskafé 
Ønsker du noen å prate med? Møt 
opp på Hvidtgården i kafeen hver 2. 
og 4. onsdag i måneden 
kl. 11–13. Pause om sommeren.

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, 
tlf: 33 32 40 20. 
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser, tlf: 33 32 36 70.

Horten og omegn AAF
Leder Harald Bregner, Tlf: 97 51 95 
80. Arbeider for å få det røykfritt 

også om kvelden i og utenfor alle 
skoler, barnehager, SFO, idrettsa-
renaer.

Nordre Vestfold AAF
Leder Olav Hansen, Tlf: 41 69 68 94. 
Ta kontakt med leder eller Anita 
Kolseth Olsen, tlf: 99 04 38 32 ved 
behov for informasjon i skoler og 
barnehager. Vi har informatører 
som kan stille opp på foreldre- og 
ansattemøter.

Aktivitetsplan
Følg med på våre lokale hjemme-
sider for lokallagenes aktivitetsplan 
og for regionen generelt. For mer 
informasjon ta kontakt med regi-
onskontoret.

Varmtvannstrening
Sarpsborg lokallag har varmt-
vannstrening på Lande skole 
for medlemmer hver fredag kl. 
18–19. Åpningstidene følger skolens 
ferier. Badingen er gratis for deres 

medlemmer. For mer informasjon, 
kontakt regionskontoret. 

Informatører og likemenn
Ønsker du å komme i kontakt med 
en likemann eller en informatør, se 
hjemmesiden for Region Østfold el-
ler ta kontakt med regionskontoret.

Region Østfold ønsker å takke alle 
som stilte opp da Aktiv med astma 
tour 2009 var innom fylket, og man 
ønsker alle medlemmer en riktig 
god og problemfri sommer! 
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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.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års 
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?
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Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

NYHET!

INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Jotun Sens er en ny serie interiørmaling fra Jotun uten skadelige 

avdampinger, løsemidler og ubehagelig malingslukt. Nå kan du 

male innendørs uten å bekymre deg for å sjenere verken deg selv 

eller andre.
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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.

527 040

ALLERGI… NEI TAKK

DERFOR INNEHOLDER NEUTRALS NYE 
BABYSERIE VERKEN PARFYME ELLER 

UNØDVENDIGE TILSETNINGSSTOFFER
1/3 av alle barn risikerer å utvikle allergi. Bruken av par-
fyme og unødvendige tilsetningsstoffer kan øke risikoen. 
Det vil ikke Neutral være med på. Derfor inneholder vår 
nye Babyserie ingen av delene. Hele serien er Svanemerket 
og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Det er 
Neutrals holdning til følsom hud. Vil du vite mer om barn 
og allergi kan du besøke www.neutral.no.
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