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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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Da jeg var liten jente var det ingen grunn til at jeg ikke skulle delta med liv og lyst i skolens 
gymtimer. Jeg var frisk som en fisk – og sprek, slik friske barn var den gangen. Hva var det 
så som manglet? Liv var det vitterlig – lysten var det verre med. 

Jeg husker gymgarderober og gymposer med gymsokker og håndkle – og gymdrakt: 
En slags badedrakt i ganske trå lycra, med lange ermer. Og kalde gymsaler. Jeg husker 
også godt klassekamerater som stormet inn i garderoben, slet av seg tøyet, vrengte på 
seg gymtøy og stormløp mot døren inn til gymsalen og dannet kø – i påvente av læreren 
som skulle åpne porten til dette paradis jeg ikke kunne forstå. Med lagspill, hvor de to flin-
keste i gym i klassen var utpekt som ledere av læreren – til å velge lag. Og med laglederes 
kompromissløse fokus på suksess satte de nådeløst sammen sine team – de beste først, så 
de andre og til slutt; bunnfallet – de klossete, tykke, feige (meg) ble med et stønn fordelt 
som rene handikapp. Alt under lærerens overvåking. Det var andre mønsterplaner den 
gang.     

En fast dag i uken var det apparatgym. Køer av elever som skulle over bukker og kasser. 
Og forhatte klassekamerater som tagg om å få justere høyden ytterligere opp på elendig-
heten. I disse køene hadde jeg mine svarteste øyeblikk, svimmel av angst, frossen – det 
var jo alltid så forbasket kaldt i disse gymsalene – i påvente av skrekk, gru og ydmykelse. 
Løpe frem, satse (hah!) og hoppe. Ut i intet – vel forberedt på et ublidt møte med 
gymsalsparketten i beste fall, eller rett over i evigheten i verste fall.

– Frø-øken, kan vi få sette kassa på tvers til slutt, væ-ær så snill? Jeg husker dem ennå 
Berit, Marianne, Anne – alle de ivrige turnjentene. Så svaie i ryggen at de så ut som små 
parenteser der de stod forventningsfulle og ventet på tur. Jeg – lang, tynn og lut som et 
(eksistensielt..) spørsmålstegn,  kald og syk av engstelse og uvilje. 

Det la i alle fall grunnlaget for en livslang (so far) trassalder mot alt som heter organi-
sert fysisk aktivitet. De senere årene har jeg riktignok så smått begynt å sykle litt, i vinter 
svømte jeg 1000 meter en gang i uka og jeg liker å gå tur – bare det ikke er glatt ute. (feig 
ennå) Men ingen må kalle det trening. Da går jeg fort i svart!

Derfor er jeg stolt og glad over en arbeidsplass som lager et prosjekt som ”Aktiv med 
astma”. Tilrettelagt for alle – men særlig for den gruppen elever som kanskje fort kan falle 
utenfor dersom ingen hensyn tas. Og med Olaf Tufte som inspirator, en toppidrettsutøver 
med astma og allergier. Han setter signingsferden i gang og låner sitt navn til tiltaket. 
Hans røffe vennlighet og blikk for alle elever, og snarere de som nøler i rokøene enn de 
som vil ha kassa på tvers, gjør inntrykk. Hans brølende, vennlige oppmuntring til barna går 
til hjertet: ”– BRA! Nå har du spist inn mye av forspranget. Trekk helt inn til magen, sånn ja!” 
Og med en svær labb over anklene på en rødsprengt, ivrig elev som sliter i romaskinen 
som gjaldt det livet.

Det er fysisk fostring etter mitt hjerte! Da skal jeg vurdere noen svømme- og krafttak til.  
Aktiv – uten astma! Man kan jo håpe…

tonje.waaktaar.gamst@naaf.no   

Aktiv –uten astma...

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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og Allergiforbund
Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Besøksadr.: Akersveien 26
naaf@naaf.no

Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Besøksadr.: Akersveien 24 C
tlf. 23 35 35 35 - faks 23 35 35 30
naaf@naaf.no
www.naaf.no

Ansvarlig redaktør 
Tonje Waaktaar Gamst
tlf. 23 35 35 12 - tonje.waaktaar.gamst@naaf.no

Lay out
www.mgt.no

Trykk
07 Aurskog a.s, Aurskog

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsskap 
kr. 300. Kun abonnement koster kr. 325 

Annonser 
Add Media as Anne-Lise Fængsrud, salgssjef
Tlf. 99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no 
 

Redaksjonene forbeholder seg retten til å  
redigere og forkorte innlegg. 
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet 
i annonsene, med mindre de er merket: 
Anbefalt av Norges Astma- og  
Allergiforbund. 

Stoff fra AstmaAllergi kan bare gjengis med 
tillatelse fra redaktøren og 
med kildehenvisning.

Det redaksjonelle arbeidet er avsluttet 
28. mai

Neste utgivelse
AstmaAllergi 4/10 kommer uke 35
Manusfrist er 15. august
Materialfrist for annonser er 20. august 
AstmaAllergi har 67.000  
lesere pr. utgivelse.
Fagpressens leserundersøkelse 2008
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D e nye grill- og wienerpølsene og røkte, skinnfrie 
kjøttpølsene erstatter Leiv Vidars tidligere sorti-
ment. De stoffene som er fjernet er erstattet med 

mer kjøtt. NAAF har i mange år fått stadige henvendelser 
fra folk som lurer på hva de kan servere matallergikere 
istedenfor pølser. Og mange allergikere har måttet nøye 
seg med mer eller mindre spennende alternativer mens 
resten av selskapet har kost seg med pølser.

Smaker som tyggegummi
I Rødberget naturbarnehage på Tonsenhagen i Oslo står 
jubelen i taket når det blir arrangert pølsefest midt på en 
vanlig fredag, uten at noen har bursdag engang. Her går 
Erlend Slembe (4), som er allergisk mot egg og laktosein-
tolerant. Barnehagen er ofte på tur, og da er det gjerne 
pølser som står på menyen, mens Erlend får noe annet, 
som fiskepinner.

– Jeg elsker disse pølsene! erklærer Erlend fornøyd et-
ter den første biten.

– Det smaker som tyggegummi! Dette var forferdelig 
godt, det er første gangen jeg spiser sånne ordentlige 
pølser, jeg pleier å spise pølser av laks, forteller han.

– Det er et stort ansvar å ha barn med matallergier i 
barnehagen, og vi er veldig nøye med at Erlend ikke skal 
få i seg noe han ikke tåler, sier pedagogisk leder Anne 
Beathe Lie. – Det er kjempefint at det har kommet al-
lergivennlige pølser på markedet, slik at alle kan spise det 
samme, sier Lie.

–Kan jeg få ei pølse til? lurer Erlend, som jammen 
greier å stappe i seg tre wienerpølser med lompe før han 
er forsynt.

Lider i stillhet
Erlends mamma, Nina Furulund, er også fornøyd med 
de nye pølsene. Hun har tre barn; den eldste har astma, 
mens Erlend og lillebror er allergisk mot forskjellige 
matvarer.

– Det er fint at vi endelig har fått pølser som alle kan 
spise. Disse er ikke så krydret, slik at de passer godt for 
barn, og de smaker like godt uten alle tilsetningsstoffene. 
Pølsemiddag er ikke det vi har oftest, men ved spesielle 
anledninger, som bursdager, står det jo ofte pølser på 
menyen, sier hun.

– Allergier er en slags skjult funksjonshemming, sitter 
du i rullestol tar alle hensyn og legger til rette, det er de 

jo nødt til, men jeg mener at skoler og barnehager må bli 
flinkere til å legge til rette også for allergikere. Dette er en 
stor gruppe som lider litt i stillhet, symptomene deres blir 
ikke alltid tatt like alvorlig. Små tiltak kan gjøre hverdagen 
enklere for veldig mange, mener Furulund.

Markedssjef Asbjørn Koller i Leiv Vidar forteller om en 
overveldende positiv respons på de nye pølsene.

– Det har vanket mye ros den siste tiden. Vi får daglige 
telefoner fra forbrukere som sier at dette er veldig bra og 
noe de har ventet på, og det er noe vi aldri har opplevd 
i en slik grad tidligere. Jeg vet at også NAAF har fått 
mange positive tilbakemeldinger, forteller Koller.

God smak
Bakgrunnen for pølseprosjektet var at Leiv Vidar fikk 
mange henvendelser fra foreldre med små barn som 
var bekymret for hva produktene inneholdt, og som var 
skeptiske til hva de kunne servere barna sine.

– Her i Norge er det jo tradisjon at vi spiser pølser på 
spesielle gladager, som 17. mai, bursdager og fotballtur-
neringer, for ikke å snakke om når vi er på tur. Vi bestemte 
oss for å gjøre noe, og tok kontakt med NAAF. De kan 
gi produktene troverdighet og har kompetansen som 
trengs. NAAF var akkurat da i brytningsfasen på å gå inn 
på matvareområdet, slik at dette var upløyd mark for 
dem også, sier Koller.

NAAF og Leiv Vidar satte ned ei tverrfaglig prosjekt-
gruppe, som de siste to årene har jobbet målrettet mot å 
lansere de nye produktene.

– NAAF er jo ikke gjeng som bare sitter og nyser, de 
er profesjonelle folk med mye fagkunnskap, og i tillegg 
leide vi inn fagfolk med spesialkompetanse på mataller-
gier. De nye pølsene har en grense på allergener som er 
ti ganger lavere enn hva vi har klart å finne i litteraturen 
at noen har reagert på. Da slipper vi å merke med kan 
inneholde spor av, og kan isteden slå fast at alle kan spise 
pølsene. 

Leiv Vidar har også vært opptatt av at de nye pølsene 
skal være like gode på smak som de beste pølsene på 
markedet.

– Dette er ikke noen kamuflert gulrot. Vi gikk også 
gjennom alle e-stoffene vi hadde i våre produkter og re-
duserte dem til et absolutt minimum. Vi har også fjernet 
smaksforsterkerne, som noen kan reagere på, forteller 
Asbjørn Koller.  n

Pølser for alle
Endelig kan alle være med på pølsefesten! NAAF og Leiv Vidar  
har i fellesskap utviklet pølser som er helt frie for de vanligste 
allergifremkallende stoffene og kan nytes av alle.

n tekst og foto – SISSEL FANTOFT
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Barna i Rødberget naturbarnehage er strålende fornøyde med den  
spontane pølsefesten, og pølsene går ned på høykant. Erlend (4) lengst til høyre.
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P rofessor Sverre Steinsvåg forteller at 
det kan være flere årsaker til tett nese.

– Foruten forkjølelse, allergi og 
skjeve neseskillevegger, kan nesepolypper 
også gi nesetetthet, sier han og forklarer:

Voksen og ”dettidesa”
Nesepolypper kan man få hvis det blir en 
betennelse i slimhinnen som sveller opp. 
Det dannes væske i det betente området og 

Ta nesesjekken

Falske, eller ei. Polypper er uten tvil 
til stor plage. En tre punkts sjekk av 
hva som egentlig befinner seg inni 
nesa kan derfor være smart. I hvert 
fall hvis du vil ta vare på lungene 
på best mulig måte. 

polypper etableres. De blekgrå utvekstene, 
som befinner seg i de trange passasjene 
langt oppe i nesehulen, har stort sett verken 
nerver eller blodårer. Det vil si at de har ingen 
funksjon for kroppen og vi merker dem ikke 
på annen måte at det blir tett. Symptomene 
kan gi seg utslag i kronisk snue og føre til 
mer eller mindre nedsatt luktesans samt økt 
nesesekresjon. 

– Dessuten blir det jo umulig å puste 
med nesa. Det fører til at lungene ikke gis 
optimale arbeidsforhold og utsettes mer for 
lungesykdommer som astma, lungebeten-
nelser og kols, sier Steinsvåg, og forteller 
at nesepolypper behandles enkelt med 
kortisonholdig nesespray, - tabletter eller en 
liten operasjon.

Barn og ”dettidesa”
Noen ganger utvikler deler av kroppens eget 
renholdsverk seg på en slik måte at det blir 
mer til plage enn fortjeneste. For eksempel 
falske polypper.

Kjært barn mange navn. Falske polypper 
eller falsk mandel, på fagspråket adenoide 
vegetasjoner, finnes naturlig hos alle barn 

Nesebesvær? Polypper, falske mandler, adenoide 
vegetasjoner – kjært barn har mange navn…

(fo
to

: S
tå

le
 A

nd
er

se
n)

langt bak i nesen. Falske polypper deltar i 
produksjon av hvite blodlegemer. 

– Hos en del barn blir de falske polyppene 
så store at nesens luftveier tettes mer eller 
mindre igjen, sier professor Sverre Steinsvåg. 

Han forteller at falske polypper hos barn 
kan føre til dårligere søvn. Samtidig kan 
plager i forhold til astma forverres når de ikke 
klarer å puste med nesa. 

– Munnpust utsetter nemlig lungene for 
mer uren og kjøligere luft, noe som ikke er 
optimalt, sier Steinsvåg. 

Falske polypper er vanlig hos barn fra to– 
til femårsalder, og kan være veldig plagsomt 
for dem det gjelder. Det er derfor viktig at 
barnet blir undersøkt slik at man får avdekket 
årsaken til nesetettheten.

Selv om falske polypper kan gå tilbake av 
seg selv, vil disse ofte behandle med opera-
sjon. Dette gjøres dagkirurgisk. Det vil si at 
barnet legges inn på sykehuset og reiser 
hjem samme dag.  n

Professor Sverre Steinsvåg ved Sørlandet sy-
kehus HF i Kristiansand anbefaler nesetette 
å ta en nesesjekk, enten hos spesialist eller 
fastlegen. Både falske- og ekte nesepolypper 
kan nemlig enkelt fjernes med medisin eller 
operasjon.   

n teks og foto  – VIGDIS ASKJEM DAHL
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1. En nordmann som ganske nylig vant OL-gull 
varmet opp med et par wiener.

2. Pølser for ekte idrettsmenn rett og slett.

Polseunnskyldninger

NYHET!
Mer kjøtt. Uten allergener.* Samme gode smak. 
Utviklet i samarbeid med Astma og allergiforbundet. 
Kan nå spises av alle pølseelskere. leivvidar.no

*Dette produktet inneholder kun allergitrygge ingredienser. Evt. spormengder av allergener er på ufarlige nivåer.
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D et nærmer seg sommer. Naturen har 
for lengst våknet fra vinterdvalen 
og både trær og blomster grønnes i 

rekordfart. Den beste tida i året synes mange 
av oss, men for pollenallergikeren betyr det 
ofte starten på ei tung og slitsom tid. Vi traff 
en ung mann som er ekstremt hardt rammet 
av pollenallergi, Marcus Joseph Williams, 
opprinnelig trønder, men nå bosatt i Røyken 
sammen med kjæresten Karianne. Michael 
Jackson er utvilsomt 23-åringens store idol, 
og Marcus har i så måte et unikt talent, han 
kan faktisk synge som kongen av pop. Etter 
at han som åtteåring fikk sin første video 
med musikkongen, har han studert hvert ett 
dansetrinn og lagt ned atskillige timer på 
å få sangen så lik forbildet som mulig. Om 
han har greid det, kan du selv vurdere ved å 
klikke deg inn på www.youtube.com og søke 
etter Marcus Joseph Williams.

Pollenmareritt 
Marcus oppdaget både pollenallergien og 
sitt forbilde Michael Jackson som åtteåring. 
Pollenplagene kom brått en vakker maidag.  
– Jeg husker at jeg våknet med gjenklistrede 
og sterkt kløende øyne. Til tross for at flere av 
mine søsken allerede hadde gresspollenaller-
gi, var det ingen av mine foreldre som tenkte 
på at jeg også var blitt allergisk, ler Marcus 
Joseph Williams. Dette skulle vise seg å bli 
starten på en rekke allergiplager som i dag 
er så kraftige og hemmende for sangeren at 
det faktisk truer hans sangkarriere. Uheldigvis 
for unggutten, har han nå utviklet allergi mot 
absolutt alle pollenslagene som Astma- og 
Allergiforbundet registrerer og måler via pol-
lenvarselet.no.  
– Ja, det er helt forferdelig. Min pollensesong 
starter allerede i mars og jeg blir ikke frisk før 

Karrieren truet av pollen
I 15 år har sang vært Marcus 
Joseph Williams sin store 
lidenskap. Men hvert år 
stoppes sangtalentet av  
en liten men hissig gledes- 
dreper; pollen i alle former.

– På Michael Jacksons fødselsdag ble jeg kåret til Norges Michael 
Jackson av VG, sier Marcus Joseph Williams (23) stolt.

n tekst – Jacky Neeraas
n foto – emilie P. Neeraas



Karrieren truet...
fra side 11
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Marcus alias Michael – the king of pop. Han nyter stor anerkjennelse for sin tolkning av den avdøde 
musikklegenden. 

vi er et godt stykke ut i september, forteller 
Marcus. Noe som i praksis betyr at han har 
omtrent seks–syv måneder i året hvor han er 
sterkt redusert på grunn av sine allergiplager. 
Er det rart Marcus foretrekker vinterhalvåret?

Medisiner 
Marcus har vært hos utallige leger og spe-
sialiser i håp om å få hjelp med sine langva-
rige og invalidiserende helseplager. Tester 
bekrefter at han er hyperallergisk mot så å si 
alle pollenslag, og kryssallergier er noe han 
har blitt vant til å leve med. Iherdige forsøk 
til tross, det gjenstår fortsatt å finne noe som 
tar knekken på pollenplagene i en sånn grad 
at han greier å fungere normalt og kanskje til 
og med kan synge. 
Marcus foretrekker det engelske ordet for 
høysnue, «hayfever». Han opplever det å 
være pollenallergiker som å være stappfor-
kjølt og i tillegg ha svak feber og astmapla-
ger gjennom hele pollensesongen.  
– Jeg tar kortisonsprøyter, allergitabletter, 
kortison nesespray, øyedråper og astma-
medisiner hver dag, men likevel er jeg så 
tett i nesen og slimete i halsen at jeg ikke 
kan synge eller opptre størsteparten av året, 
sier Marcus oppgitt. Plagene er til tider så 
ille, at 23-åringen rett og slett føler seg litt 
deprimert.  
 
Dyrt 
Økonomisk sett er pollenallergien også en 
tragedie for Marcus. I tillegg til at han må 
bruke store summer på legebesøk og medi-
siner hver vår, sommer og høst, må han også 
takke nei til mang en opptreden og dermed 
mister han muligheten til å tjene litt penger. 
– Jeg blir nesten litt irritert når jeg forteller 
noen at jeg er sterkt plaget av allergi, og så 
svarer den jeg snakker med, at han eller hun 
også kjenner noen som har pollenallergi. Det 
er veldig få personer som forstår meg. Det er 
vel egentlig bare mine nærmeste, sier Mar-
cus oppgitt. Han synes også at enkelte leger 
har en tendens til å bagatellisere helseplage-
ne og følgene det får for ham som artist og 
sanger over så mange måneder hvert år.  
– Jeg skulle nok ha flyttet til Geilo eller Gran 
Canaria, men det er ikke et alternativ nå som 
kjæresten min studerer i Oslo. Jeg skulle 
ønske at noen kunne finne en mirakelkur 
som virkelig hjelper, avrunder Marcus Joseph 
Williams. n

Fakta om Marcus Joseph Williams:
l Han har blant annet opptrådt på følgende steder:
l I Big Brother-huset i Stockholm (direktesendt på tv)
l Utesteder på Gran Canaria og på internatet Los Teques
l Utesteder i England
l Kortfilmfestivalen i Stavanger
l I Harstad
l I Oslo på kino, på Hotell Plaza, Wallmans salonger
l I Drammen teater
l Du treffer Marcus på Facebook, her kan du høre og se mange av hans livevideoer. 
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Vi hjelper deg 
gjennom 

pollensesongen!

Hos oss fi nner du medisiner 

og andre hjelpemidler 

ved pollenallergi, og 

du får gode råd på kjøpet! 

Allergi

Infohefte_Allergi.indd   1

Ta gjerne med deg vårt gratis 
informasjonshefte om allergi.

VITU0064_K4_ann_mdlblad_Astma_Allergi.indd   1 18.03.10   13.39

Kontaktlinser og  
pollenallergi
Bruk av kontaktlinser under pollenallergis-
esongen oppleves ulikt av ulike brukere.  
Noen har ubehag som forverres ved bruk av 
linser mens andre synes linsene nettopp  
beskytter mot pollen.

Noen foretrekker vanlige briller i pollensesongen mens andre igjen 
synes engangslinser er mest behagelig. For de som har linser som brukes 
over tid er et viktig å være ekstra nøye med rengjøring. Desinfeksjonsmid-
del uten konserveringsmiddel og øyedråper mot allergisymptomer uten 
konserveringsmiddel er anbefalt. Snakk eventuelt med optiker eller evt 
øyelege om pollenrelaterte plager ved neste anledning. 

Pollenmasken
Pollenmasken kan hjelpe deg i pollensesongen. Den kan du kjøpe av 
NAAF. Les mer: www.naaf.no/pollenmaske eller på tlf. 23 35 35 35.

Neseskyll med saltvann
En enkel metode uten bivirkninger som renser nesen for pollen: En liter 
kokende vann og en spiseskje salt blandes. Avkjøles til ca. 25 grader. Fyll 
hånden med vann, stikk nesen nedi og pust inn. 

Behandling av pollenallergi
Det finnes en rekke ulike medisiner mot pollenallergi. Slitere du med 
mange plager i pollensesongen bør du snakke med legen din evt få en 
henvisning til spesialist. Vær litt ambisiøs på egne helsevegne.  
Det er ikke sikkert du trenger å slite med alle symptomene!
Antihistaminer: Ved allergiske reaksjoner frigjøres store mengder hista-
miner som gir reaksjoner som opphovning, renn fra nese og øyne, kløe, 
nysing, redusert allmenntilstand. Antihistaminer skal dempende effekten 
av histaminfrigjøringen og tas av de fleste i tablettform. Finnes også som 
øyedråper og nesespray.
Kortisonholdig nesespray: Er reseptbelagt og behandler symptomene 
tetthet, kløe, nysing og renning i nesen. Medisinene har også en lindrende 
effekt på øyesymptomene. Effekt inntrer etter noen dagers bruk. 
Slimhinneavsvellende nesespray: Det er en reseptfri medisin mot 
kortvarig nesetetthet (forkjølelse).  Må ikke brukes i mer enn 10 dager sam-
menhengende.
Leukotrienantagonister: Tabletter som demper den allergiske beten-
nelsesreaksjonen. Brukes ofte av pasienter med pollenallergi  
og (allergisk) astma. 
Kromoglykater: Betennelsesdempende nesespray og øyedråper. 
Øyedråper: Det finnes en rekke øyedråper som reduserer de plagsomme 
øyesymptomene. 
Allergivaksinasjon: Gjentatte injeksjoner i økende konsentrasjoner med 

det eller de allergenene pasien-
ten er allergisk mot som gjør at 
kroppen slutter å reagere allergisk. 
Strekker seg over 3–5 år og er 
eneste behandling som kan få 
allergien til å gå over. Allergivaksi-
nasjon er et behandlingsalternativ 
ved langvarig og alvorlig allergi de 
en ikke har tilfredsstillende nytte av 
vanlig medikamentell behandling. 

Å unngå det du er allergisk mot 
er råd nr 1 men ikke alltid prak-
tisk mulig. Dermed må allergien 
behandles.  (fo
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Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode 
matopplevelser. Hos Ultra finner du derfor over 250 ulike produkter for 
deg med allergi eller matintoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse 
med allergiansvarlig i hver butikk. Se også vårt utvalg av allergi-
vennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.

Matopplevelser for alle
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Stress øker risikoen for å utvikle astma og allergier, 
man blir mer sårbar når man er stresset.

Forts. side 23
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Astma og stress
En amerikansk undersøkelse konkluderer med at foreldrenes 
stressnivå kan bidra til utvikling av astma hos barn.

n tekst – SISSEL FANTOFT

(Byline: (foto: Colourbox)

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode 
matopplevelser. Hos Ultra finner du derfor over 250 ulike produkter for 
deg med allergi eller matintoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse 
med allergiansvarlig i hver butikk. Se også vårt utvalg av allergi-
vennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.

Matopplevelser for alle
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helt an på hvilke definisjoner og kriterier man 
bruker. Men de fleste er enig i at det har vært 

en dobling. Økningen i allergier 
begynte rett etter krigen, i 
hvert fall i USA, mens økningen 
i astma for alvor begynte på 
70- og 80-tallet. Men nyere 
studier fra Europa tyder på at 
det nå har begynt å flate ut, 
sier Løvik.

Han understreker at når det 
gjelder årsakene til astma og 
allergier hersker det fremdeles 
stor usikkerhet.

– Det som er sikkert er at 
man har et genetisk grunnlag 
som gjør at man er mer eller 
mindre mottakelig og så er det 
miljøet som er utslagsgivende. 

Og der er det mange faktorer som spiller 
inn, men man vet ikke hvilke som veier mest 
eller hvorfor. Da muren falt i Tyskland viste 
det seg at stikk i strid med hva man trodde, 
så var det dobbelt så mye astma og allergier 
i Vest-Tyskland som i Øst-Tyskland.  Og det 
samme gjelder for de baltiske statene og 
Kina, så man kan nesten litt humoristisk si 
at kommunismen beskytter mot astma og 
allergier, sier Løvik.

– For å være alvorlig, så betyr dette at 
forekomsten av astma og allergier helt klart 
har en sammenheng med livsstil. 

Det virker nesten som om det er en pris 
vi betaler for å være så velstående og friske 
som vi ellers er. Selv om astma også har en 
tendens til å ha en høy forekomst i under-
priviligerte deler av befolkningen, i de svarte 
gettoene i USA er astmaforekomsten opp 
mot 30–40 prosent, det som kalles inner city 
asthma, sier Løvik. n

D e amerikanske forskerne undersøkte 
om foreldrenes stressnivå kunne 
påvirke barnas sårbarhet for luftforu-

rensning og dermed bidra til utviklingen av 
astma. 

– Det kan være en sammenheng mellom 
foreldrenes stress og utviklingen av astma 
hos barn. Problemet med slike undersøkel-
ser er at det er vanskelig å løsrive stress fra 
andre faktorer. De som er stresset røyker 
ofte mer og har lavere sosial status. Man har 
prøvd å forske på stressfaktoren isolert, men 
det er ikke lett å korrigere for alle de andre 
faktorene, sier professor Knut Øymar ved 
Barneavdelingen ved Stavanger Universitets-
sykehus.

Mange risikofaktorer
I undersøkelsen identifiserte forskerne 2 497 

barn mellom fem og ni år som ikke hadde 
astma, og fulgte dem i tre år. Foreldrenes 
selvopplevde stressnivå ble 
registrert ved hjelp av spør-
reskjemaer, i tillegg til at det 
lokale luftforurensningsnivået 
ble målt. Det ble også tatt 
med om mødrene hadde 
røykt under svangerskapet. 
Konklusjonen var at barn som 
vokste opp med luftforurens-
ning hadde signifikant høyere 
risiko for å utvikle astma hvis 
foreldrene hadde et høyt 
stressnivå.

– Stress ser ut til å kunne 
være én av flere faktorer som 
påvirker utviklingen av astma 
hos barn, men dette er komplekst og det 
er mange risikofaktorer som virker sammen. 
Det ser ut som stress hos mor både før og 
etter fødselen kan ha betydning. Det er 
blant annet utført studier som måler allergi-
antistoffer i navlestrengblodet og som viser 
at forskjellige former for stress i mødrenes liv 
kan ha en betydning for barnets immunfor-
svar allerede ved fødselen, sier Øymar.

Han understreker at amerikanske fors-
kningsresultater ikke automatisk kan overfø-
res til norske forhold.

– I hvilken grad dette betyr noe for oss er 
vanskelig å si, det kommer blant annet an 
på hvordan man definerer astma og hvilke 
aldersgrupper det dreier seg om. Funnene 
passer sammen med en rekke andre studier 
som viser at foreldrestress kan påvirke barns 
fysiske og psykiske helse. Stress kan blant an-

Professor Martinus Løvik, 
avdelingsdirektør på Folke-
helseinstituttet.

net påvirke barnas kortisolrespons, og dette 
kan være en av forklaringene på en mulig 
sammenheng med utviklin-
gen av astma og allergier, sier 
Øymar.

– Utviklingen av ikke-atopisk 
astma er et samspill av en rekke 
faktorer med ulik betydning, 
ulike befolkningsgrupper kan 
få ulike typer astma i varier-
ende grad. Men det ser ut til at 
å sikre at barna har best mulig 
oppvekstvilkår og bidra til god 
psykisk helse er et fellestrekk for 
å hindre utviklingen av astma.  
En del faktorer kan virke nega-
tivt, som forurensning, stress og 
fedme, og en del faktorer kan 
virke forebyggende, som mo-
sjon og god ernæring, sier Øymar.

Stor usikkerhet om årsaken
Direktør for Avdeling for miljøimmunologi 
ved Folkehelseinstituttet, professor Martinus 
Løvik, kjenner godt til at stress kan være en 

astmautløsende faktor, både 
indirekte, via økt sårbarhet over 
eksempelvis luftforurensing, men 
også direkte.

– Stress i seg selv øker risikoen 
for å utvikle astma og allergier, 
man blir mer sårbar når man 
er stresset. Det er godt doku-
mentert i studier fra blant annet 
Puerto Rico og USA at barn som 
misbrukes og har det vondt har 
større risiko for å utvikle astma 
og allergier, sier Løvik.

Både astma og allergier har 
hatt en kraftig økning i Norge de 
siste tiårene.

Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor 
stor økningen har vært, fordi det kommer 

Astmautløsende miljøfaktorer i følge professor Løvik:
l Trafikkforurensing: Spesielt dieseleksos
l Innemiljø: Passiv røyking og fuktskader. Det er mye mindre passiv røyking nå enn før,  
 uten at det ser ut til å ha noen effekt. Dette med fuktskader er godt dokumentert,  
 men det er usikkert om det er muggsoppen eller råtnende materialer etc.
l Hygiene: Har kommet mer i bakgrunnen, det kan være en relasjon mellom infeksjon og   
 forholdet mellom astma og allergi men det er mer spesielt. Å vokse opp på bondegård  
 halverer risikoen for å utvikle astma og allergier.
l Passivitet: Barn sitter mer i ro foran tv og data enn før og er mindre ute og leker enn  
 tidligere, og dermed får ikke lungevevet brukt seg på samme måte, slik at de lettere  
 kan utvikle astma.
l Kosthold: Hvis jeg hadde en stor sum penger og skulle investere dem å finne årsaken  
 til astma og allergier ville jeg tro at det kan være ting i kostholdet.  
 Men akkurat hva det er, er usikkert.

Professor Knut Øymar, Bar-
neavdelingen på Stavanger 
Universitetssykehus.

Hallo
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www.puls-norge.no 

STERISOL® 
SENSITIVE SYSTEM

√  Uten konserveringsmiddel
√  Uten parabener 
√  Uten parfyme
√  Uten fargestoffer
√  Allergitestet
√  Også for tørr og sensitiv hud

9 av 10 sykehus velger Sterisol®. 
Nå er den nye Sterisol® Sensitive System 

tilgjengelig for deg som er bevisst på 
sunn hud- og hårpleie.

Produktene kan kjøpes i:
- Alle Boots apotek og Alliance apotek
   - www.boots.no
- Banda Bandagistbutikker

Hvorfor er du medlem av Astma- og Allergiforbundet?
Mitt medlemskap startet i slutten av 2003 da jeg ble syk etter en lekkasje 
på min arbeidsplass. Jeg hadde en del luftveisplager og kronisk hoste på 
forhånd, men fikk nå i tillegg nedsatt allmenntilstand som reaksjon på alle 
mulige kjemikalier og parfymerte produkter. 

Derfor søkte jeg NAAF for å se om de ville kunne hjelpe meg. Da jeg 
etter hvert også fikk astmadiagnosen følte jeg det ble enda mer viktig for 
meg å være i medlem her.

 
Hva leser du med størst interesse i bladet? 
Jeg er vel som medlemmer flest, jeg liker best å lese om det som angår 
meg. Først var jeg veldig opptatt av yrkesskadesaker og den slags. Etter 
at jeg ble diagnostisert med astma leste jeg en del om det. Jeg saumfarer 
ellers bladet i håp om å finne gode anbefalinger på parfymefrie produk-
ter jeg kan tåle.  Kjell Aas skrev tidligere en artikkel om miljøhemmede 
som traff meg midt i hjertet. 

Står det noe i bladet som problematiserer den altomfattende parfyme-
bruken vår, leser jeg det med største interesse.  I siste bladet var ”Allergent 
– på naturlig vis” og ”Godlukt til besvær” min favorittsak i bladet.

 
Har du en hjertesak knyttet til astma-  
og allergisykdommer?
Siden mye av livet mitt for tiden styres og begrenses av andres parfyme-
bruk har det å få ned parfymebruken i det offentlige rommet blitt min 
hjertesak. Jeg kunne nok ha prata meg varm på den saken, for jeg synes 
parfymebruken har gått alt for langt. Det er så mange ukjente stoffer i 
de produktene vi smører oss inn med, som vi med fordel kunne klart oss 
uten.

   
Hva synes du Astma- og Allergiforbundet  
skal ha hovedfokus på neste år?
Forbundet bør nok speile sine medlemmenes behov og interesser. Men 
det kommer vel ikke som noen bombe at jeg har et ønske om å få et økt 
fokus på alle problemene vår parfymebruk fører til, ikke bare for meg. Jeg 
tror alle hadde hatt godt av en større bevissthet rundt dette. Vi trenger 
mer forskning og informasjon slik at problemet blir tatt mer på alvor. Bare 
i det siste bladet, under forskningssidene, stod det at overfølsomhet mot 
parfymer er den nest mest vanlige kontaktallergien hos voksne, og at 
forskningen til Lina Hagvall viser at flere parfymestoffer kan aktiveres til 
allergifremmende stoffer enn man tidligere har trodd.

Jeg ble utrolig oppmuntret da NAAF hadde som et av sine hoved-
mål å få et parfyme- og røykefritt offentlig Norge i forslaget til den nye 
strategiplanen.

Kunne du tenke deg å bruke en time (og gjerne mer)  
av din tid på forbundet?
Ja!

Hvilken sak ville du i så fall bruke ditt engasjement på? 
Bekjempelse av parfymer og annen bruk av unødvendige kjemikalier  
som vi i dag vet for lite om skadeeffektene av. Å slå et slag for de  
miljøhemmede.

Navn: Mette Kalleberg
Bosted: Sandnes

der!
Hallo
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J eg synes det var så flott at vi hadde fått 
Norges Astma- og Allergiforbund og 
hadde lyst til å støtte forbundet, fortel-

ler 84 år gamle Eva Andersen forsiktig. Selv 
synes hun at Sanitetskvinnene var så dyktige 
med sitt fastelavnsris, men kunne ikke delta i 
denne dugnaden. Allergien satte en stopper 

Evas lilla lyng – en gave til deg
Det kan være så lett å glemme. Historien. Det er ikke mer 
enn 50 år siden at Norges Astma- og Allergiforbund ble 
stiftet. Siden den gang har kvinner, barn og familier 
bygget opp NAAF til dagens slagkraftige organisasjon. 

n tekst og foto – VIGDIS ASKJEM DAHL for det.  På sin vandring i sørlandsbyens flotte 
turterreng, så tobarnsmoren og sjømanns-
fruen tepper med lyng slynge seg gjennom 
skog og over mark. 

– Det var så vakkert og så flott advents-
farge, sier hun.  

Så kom ideen. Hun ville forsøke å fryse 
lyngen, for deretter å lage adventsbuketter. 
Disse skulle selges til sørlendinger. Inntekten 

skulle gå uavkortet til Norges Astma- og Al-
lergiforbund. 

Lyngen tålte frosten godt og dermed var 
butikken i gang. Som leder av en dame-
gruppe, fikk Eva Andersen med seg med-
lemmene til å plukke lyng. Jungeltelegrafen 
spredte seg og og stadig ville flere være med 
til skogs. Også datteren Marit ble involvert 
og fikk med sine venner til å plukke og 
selge. Eva Andersen skrev også et dikt med 
en hilsen fra forbundet, som ble hengt på 
bukettene. 

Adventsbukettene begynte å bli et vare-
merke i Arendal og var populære innslag i de 
tusen hjem i adventstiden. NAAFs advents-
buketter ble også populære blant bedrifter 
og næringsdrivende, som også ble trofaste 

Fra tiden med aktiv innsats i lyngheiene – Eva og 

datteren Marit i 1970. 
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Evas lilla lyng – en gave til deg

Marit Sandvik, datteren til  Eva Andersen, er 
takknemlig for morens innsats. Lyngen var en 

viktig del av hennes barndom. I dag er hun 
aktiv i NAAFs fylkesstyre i Aust-Agder.

kunder.  – Jeg solgte også lyngbuketter til 
folk som skulle gifte seg, sier Eva Andersen.

Stor dugnadsånd
Hun husker særlig Tromøyas klima som et 
fantastisk sted for vakker lyng.  Etter hvert 
gikk produksjonen av adventsbuketter som 
på samlebånd. Noen plukket. Noen pakket 
i poser. Luften ble sugd ut. Lyngpakkene 
ble lagt pent i Bama-kasser og frosset ned 
i kjølelageret til daværende Drammens-is i 
Arendal.  

– Noen ganger var vi kanskje 25 personer 
som møtte opp for å plukke lyng, binde og 
fryse dem, forteller Andersen, som også var 
med på å stifte NAAFs lokalforening, var 
frilansskribent, aktiv i Husmorforeningen 

og i Kvinnerådet. Blant annet. Eva Andersen 
organiserte, koordinerte og plukke lyng til 
den store gullmedalje.    

– Noen ganger var jeg så trøtt, så trøtt, 
men allikevel så tent på å få dette til, sier hun, 
som holdt ut i mer enn 30 år. 

– En dag ble jeg også spurt om jeg kunne 
ta noen undervisningstimer ved Sykepleier-
skolen i Arendal. Det var vel første gang jeg 
fikk betaling, ler Eva Andersen.

– Hva underviste du i?
– Frivillig arbeid. 

Alt for NAAF
Eva Andersen forteller at hun slet i mange år 
med allergier. En av hennes største ønsker 
var at man kunne utvikle medisiner, slik at 

livet skulle bli lettere å leve for andre med 
astma og allergi.  Gjennom lyngsalget har 
hun bidratt til at en million kroner har blitt 
overført til forbundets forskningsfond. 

I dag har Eva Andersen har sluttet å plukke 
lyng, men minnes årene med stor glede, 
også fordi dette ble en sosial arena for fami-
lier som møttes på søndagsturer.

– Flere av oss i damegruppen møtes fort-
satt. Tidligere leide vi i mange år en bod på 
torget noen dager hver sommer hvor vi lod-
det ut diverse håndarbeid, forteller hun. n
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*FØRSTEVALGET

Fås på apotek

 - mot munntørrhet

TEST DEG SELV: ER DU MUNNTØRR?

Sykdom, medisiner, alder og livsstil 
kan gi munntørrhet
Det kan være mange årsaker til munntørrhet. Likevel er det få 
som er klar over at munntørrhet kan gi fysiske plager og være 
sosialt hemmende. Er du munntørr, spør om hjelp på apoteket. 
Xerodent fremmer spyttsekresjonen, forebygger karies og 
hemmer bakterievekst i munnhulen.

 Dårlig ånde

 Hull i tennene

 Sviende fornemmelse 

i munnen

 Såre, sprukne slimhinner

 Ubehag ved å snakke, 

spise og svelge

Her er symptomene:

Xerodent sugetabletter er et legemiddel som inneholder natriumfl uorid. Forsiktighet bør utvises ved naturlig 
fl uorinnhold i drikkevannet over 0,75 mg/l. Fluordosen i sugetablettene virker sammen med fl uor fra andre 
produkter som tannkrem og skyllevæsker. Les pakningsvedlegget.

*Kilde: Den norske tannlegeforening “Tidende”, 2005; 115: 642 - 6 www.xerodent.no
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I begynnelsen besto inntektene av med-
lemskontingenten og bidrag fra solida-
riske lokalforeninger. Da var det ikke sånn 

som nå, at staten bidrar til frivillige organi-
sasjoner med et beløp pr medlem, forteller 
Heimdal.

Fikk arvepenger
– Vi hadde også et lite lotteri med egen 

lotterikomité. Loddene kosta først ei krone 
stykke. Så økte vi til to. Inntektene gikk til 
forbundets informasjonsarbeid inklusive bro-
sjyrer, og til lønn til den lille staben. Senere 
fikk vi noe midler fra Helsedirektoratet og 

Fra «hånd til munn» til solid likviditet
Da Arne Heimdal begynte i 
forbundet i 1978 var økono-
mien ”fra hånd til munn”.  
De ansatte fikk sin lønn,  
men den var ikke stor. 

n av SIDSEL SKOTLAND

Pengene ble sanket inn på ulike måter: De mange bekker små – og store lotterier og betydelig arv. Billedhugger Arne Durbans store gave til forbundet 
resulterte i Det Norske Helsesenter.  Foto: Nina Brun.

Rikstrygdeverket. Dette var midler øremerka 
kurs og informasjonsvirksomhet.

Lokaleforeningene ble etter hvert svært 
aktive også politisk. De tok opp aktuelle sa-

ker for sin gruppe, og mange av sakene fikk 
god pressedekning. Dette skapte interesse 
for forbundet og foreningene som igjen 
førte til økt giverglede. Forbundet kan også 

*FØRSTEVALGET

Fås på apotek

 - mot munntørrhet

TEST DEG SELV: ER DU MUNNTØRR?

Sykdom, medisiner, alder og livsstil 
kan gi munntørrhet
Det kan være mange årsaker til munntørrhet. Likevel er det få 
som er klar over at munntørrhet kan gi fysiske plager og være 
sosialt hemmende. Er du munntørr, spør om hjelp på apoteket. 
Xerodent fremmer spyttsekresjonen, forebygger karies og 
hemmer bakterievekst i munnhulen.

 Dårlig ånde

 Hull i tennene

 Sviende fornemmelse 

i munnen

 Såre, sprukne slimhinner

 Ubehag ved å snakke, 

spise og svelge

Her er symptomene:

Xerodent sugetabletter er et legemiddel som inneholder natriumfl uorid. Forsiktighet bør utvises ved naturlig 
fl uorinnhold i drikkevannet over 0,75 mg/l. Fluordosen i sugetablettene virker sammen med fl uor fra andre 
produkter som tannkrem og skyllevæsker. Les pakningsvedlegget.

*Kilde: Den norske tannlegeforening “Tidende”, 2005; 115: 642 - 6 www.xerodent.no
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N år Arne Heimdal virkelig vil snakke 
om noe hyggelig, er det Frambu som 
skal fram i lyset. Frambu Helsesenter 

på Ski som var bygget opp av Frambevegel-
sen. 
– Hvert år fikk vi bruke stedet til et ukeskurs 
for foreldre og barn, der personalet passet 
barna mens foreldrene fikk opplæring. Noen 
ganger var det til og med to slike kursuker 
pr år. Så var det ukeskurs for bare voksne 
og sommerleir for barn. Til sommerleieren 
kom barn fra hele landet. De ble samla ved 
Sentrum kino og kjørt til Frambu i felles buss. 
Aldri var det noen som ble sendt hjem – og 
heller ingen som ville reise hjem under opp-
holdet. Det var alltid fulle hus på både kurs 
og leire, minnes Heimdal som satt i styret 
for Frambu. Den aller første styrelederen var 
Werna Gerhardsen.  
 
Hverdagen ble forandra
Heimdal vil også trekke fram personalet på 
Frambu. De var meget dyktige og hadde 
lang erfaring med å behandle mennesker 
med ulike funksjonshemninger. Senterets le-
der Odd Kjus var et varmt og godt menneske 
som aldri sparte seg for å gjøre det beste for 
alle som kom til stedet.  

– I tillegg hadde NAAF mange meget dyk-
tige oppholdsledere der. Her vil jeg spesielt 
trekke fram Kirsten Flekstad og Kari Vathne. 
Han forteller om en stor kjærlighet til dette 
stedet. Alle som kom til Frambu husker det. 

Varme hjerter for Frambu
n av SIDSEL SKOTLAND

Og foreldrene lærte så mye på kurs at de 
opplevde at hverdagen ble forandra etterpå. 

Rekrutterte nye medlemmer
Både kurs, opphold og reise ble dekka av 
Folketrygden. Forbundet hadde ansvaret for 
annonseringa og for å komme ut og orien-
tere kursdeltakerne om forbundet. 

– Mange lokalforeninger ble til der ute, 
mange nye medlemmer ble også rekruttert, 
forteller den tidligere generalsekretæren, for 
det var ingen forutsetning å være medlem 
for å delta på kurs.

Mange hadde lang vei å dra for å komme 
til Frambu, og Heimdal var med i ei arbeids-
gruppe som forsøkte å lage flere steder av 

takke mange av de aktive lokalforeningene 
for at det senere ble tilgodesett i mange 
arveoppgjør, mener Heimdal.

Gikk god for produkter
Så – på midten av 80-tallet ansatte forbun-
det en som skulle ha som oppgave kun å 
stelle med inntekter. 

Det var en utrolig kreativ mann, kan 
Heimdal fortelle. Det var han som starta 
med produktavtaler, og den første var med 
vaskemidler.

Forbundet fikk noen kroner for at produ-
senten kunne bruke forbundets navn. Men 
NAAF kunne ikke direkte anbefale midlet, 
så formuleringa ble at det var produsert i 
”samråd med NAAF”.

– Forbundets legeråd ga nødvendig faglig 
støtte for de produktene vi anbefalte. Siden 

har vi hatt en mengde slike avtaler. Vi hadde 
et eget utvalg med leger og andre kyndige 
som kunne vurdere produktene. Noen 
mente at vi var i en gråsone her, men vi 
hadde alltid god dekning for anbefalingene, 
presiserer den tidligere generalsekretæren.

Skrapelodd til besvær 
Og som kom Skrapelotteriet – dette 
moderne lotteriet som ble administrert av 
profesjonelle og som kosta 20 kroner loddet. 

Bildet er fra 1981.



23ASTMAALLERGI 3 2010

n a a f  5 0  å r

Varme hjerter for Frambu

Og foreldrene lærte så mye på kurs at de 
opplevde at hverdagen ble forandra etterpå. 

Rekrutterte nye medlemmer
Både kurs, opphold og reise ble dekka av 
Folketrygden. Forbundet hadde ansvaret for 
annonseringa og for å komme ut og orien-
tere kursdeltakerne om forbundet. 

– Mange lokalforeninger ble til der ute, 
mange nye medlemmer ble også rekruttert, 
forteller den tidligere generalsekretæren, for 
det var ingen forutsetning å være medlem 
for å delta på kurs.

Mange hadde lang vei å dra for å komme 
til Frambu, og Heimdal var med i ei arbeids-
gruppe som forsøkte å lage flere steder av 

 ”Frambu er et fantastisk sted som hadde sommeropphold for barn 
med forskjellige lidelser. Der fikk med tiden voksne opplæring også. 
Frambu besto av noen brakker som tyskerne brukte under krigen. De 
ble flyttet ut dit Frambu ennu er. Mitt første kurs som assistent var i 
brakkene. For hvert år var det nye utbedringer. I starten var det bare 
mor og barn, to mødre og to barn, på hvert rom. Nøkler fantes ikke, 
det tenkte man faktisk ikke på. Det var som den tid, meget enkelt. 
Mødrene var fulle av beundring, det var kokker som lagde mat, 
værelsene blev vasket og praktikanter passet barna. Og det beste: de 

fikk jo snakke rolig med lege. Men, et stort men, tenkt om far hadde 
fått være med. Etter noen år fikk Odd Kjus, leder for Frambu, til det 
også. Han sørget for at alle som de holdt kurs for, skulle ha det best 
mulig, og læring i trygghet var viktig. 
Jeg har hørt fra en tidligere kursdeltaker: ”Livet etter Frambu er et 
nytt og bedre liv”. 
Før jeg sluttet på Frambu hadde jeg gleden av å holde det første kurs 
hvor far var med. 
Med tiden var det bruk for meg andre steder.”

– Nå vil vi få mange klager på profesjonelle 
som ringer til folk i tide og utide, men mye 
penger, husker jeg at jeg sa da vi skulle i 
gang med dette.

Og Heimdal fikk rett. Det ble mye klager, 
og det ble mye penger – penger som også 
gikk ut til fylkeslagene.

Det var mange organisasjoner som drev 
med dette, og det ble mye rabalder og 
medieblest om disse lotteriene. Det viste 
seg nemlig at det var lotterientreprenørene 

som tjente de største pengene. Folk som 
trodde de først og fremst hadde støtta en 
organisasjon følte seg lurt.

Den store velgjøreren
Senere i 80-åra begynte det virkelig å lysne 
for økonomien i NAAF. Da fikk forbundet sin 
egen velgjører, bildehugger Arne Durban. 
Han hadde sjøl astma og ga forbundet ca 10 
000 aksjer a 60 kroner hos kjøkkenprodusen-
ten Norema. Durbans advokat utarbeida sta-

tuttene til et fond med disse aksjene. I styret 
satt advokaten, Arne Durban og Heimdal.
– Fondsavkastninga skulle gå til forsking 
på bronkial astma, men ble etter hvert 
omdefinert til generell hjelp til astmatikere. 
Dermed kunne vi ta ut penger til aktiviteter 
også, forteller Heimdal. Da generalsekretæ-
ren gikk av med pensjon i 2001 var Ninni og 
Arne Durbans astmafond på 32 millioner 
kroner. n

denne typen rundt om i landet. Men det var 
det umulig å skaffe driftsmidler til.

Etter hvert ble helsesenteret et sted for de 
små og mindre kjente diagnosene. Og de 
store, som NAAF, falt ut. 
– Vi forsøkte å lage helgekurs ute i fylkene. 
Det var gode kurs, men de ble aldri det 
samme som Frambu, sier eks-generalsekre-
tæren litt vemodig. n

Brev fra Vera Weber
Denne våren kom det inn et brev til redak-
sjonen fra ei kvinne som også ville dele 
de gode minnene fra Frambu med oss og 
leserne. Hun het Vera Weber på den tiden 
hun var aktiv i forbundet og skriver: 
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Spesialtilbud til alle NAAF medlemmer !!

Naturlig Valg AS
Svarsending 4466
0097 Oslo

Navn:....................................................................................

Adr:......................................................................................

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

E-mail:..................................................................................

Tlf:....................................    medlemsnr..............................

Ja takk, som NAAF medlem ¿nsker jeg Œ benytte meg av 
spesialtilbud og bestiller f¿lgende (inkl. mva og frakt):

......stk Saltpipe for kun kr. 398,- pr stk. (F¿r 498,-)

Saltpipen kan hjelpe med Œ rense Œndedrettet. 
Den er god mot lett astma, lette allergier 

og virker lett sliml¿sende ved forkj¿lelse. 
Saltpipen kan ogsŒ hjelpe mot snorking, lett 

hoste og lett h¿ysnue. Dessuten er saltpipen et 
ypperlig produkt for r¿ykere.

Saltpipen er CE-merket medisinskteknisk 
produkt og kan brukes av alle. 

Saltposen varer i ca. 5 Œr ved daglig bruk og 
kan erstattes med ny. Pipen kan vaskes!

Saltpipen
Ð kan gi deg lettere pust 

Kun kr. 398,-
inkl. frakt ved bruk av svarslippen under. (Ord.pris kr. 498,-)

Kj¿p 2 saltpiper for kr. 398,- pr stk. og fŒ med 
3 saltposer ekstra gratis.
(Ord.pris for saltposene kr. 249,- mer enn 35% rabatt)

Mer info: www.saltpipen.no eller tlf: 64 86 80 90

20% rabatt

I naturen, ja. Ved matbordet  
– helst ikke!

Bading er en av sommernes store gleder for mange – enten det skjer i oppvar-
mede sommerland bassenger eller i sjøen i temperaturer egnet til å svale en øl 
i. Basseng med klor i vannet anbefales ikke til barn med eksem. Om mulig bør 
man søke seg til basseng med annen rensing enn klor og det er økende bruk av 
denne typen rensing. I Spania brukes ofte en metode i utendørsbassenger der 
vannet passerer aktiverte elektroder og således oppnås desinfeksjon uten bruk 
av kjemikalier.  

Ved tørr hud: Smør barnet godt med fet fuktighetskrem før og etter basseng. 
Maks en halv times bading om gangen. Bading i sjøvann er bra for huden, både 
for tørr hud, eksemhud og frisk hud. Er man i sydligere strøk, eller heldig med 
været, får man i tillegg nyttig effekt av solen. 

Basseng eller hav

Soling med sunn fornuft er bra

Summende plager
Hummelsurr er en hyggelig sommerlyd. De færreste av oss synes det er like trivelig med bzzz fra mygg og veps – og den lydøse kleggen er 
en sann stemningsdreper. Noen gode råd for å håndtere sommerens (stort sett) summende irritanter:

l Forhold deg rolig i nærheten av veps og bier. (et råd som ikke alltid er like lett å etterleve, vi vet…)
l Dekk til mat 
l Unngå sterkt duftende og fargerike blomster 
l Bruk mindre parfyme og sminke (veps og bier tiltrekkes av enkelte stoffer)
l Drikk saft, brus og øl av gjennomsiktige glass (så du ikke får en i munn eller hals ved et uhell) 
l Gå med lyse klær 
l Bruk fottøy 
l Veps liker svette… 
l Insektnetting foran vinduer og dører er et mulig hjelpemiddel 
l Kontakt profesjonelle, gjerne en birøkter, for hjelp til å fjerne bol
l EpiPen dersom man forventer en kraftig allergisk reaksjon på stikk (anafylaksi)
l Ta allergitablett forebyggende når man vet man skal til ”myggland”  
 Det demper kløen. 
l Allergitabletter Kortisonkrem eller klødempende (Eurax, Xylokain) på  
 stikk demper kløe/reaksjon på mygg (knott, klegg med flere) 
l Bruk myggnett og tøy for å unngå å bli stukket 
l Det er ingen matvarer som er kjent for å tiltrekke seg eller frastøte mygg,  
 knott og klegg. Teorien om ”søtt blod” som myggen liker er nok en myte.  
 Det påvirkes i alle fall ikke av hva man spiser. Det får være den magre trøst…

Sol er bra for helsa. Mange hudleger mener 10–15 minutter soling 
uten beskyttelse er bra for å bygge opp kroppens innhold av D-
vitaminer. Bruk uparfymert solkrem med høy andel fysisk filter og 
minst faktor 15.  Barn under 6 måneder bør ikke være i solen.  Det 
finnes lycra badetøy med solfaktor til barn, solfaktor 50.  Smør inn 
huden ca. hver annen time og ta siesta mellom tolv og tre. Soleksem 

(blemmer, rød hud) skyldes soling. Du kan bruke mild og reseptfri 
kortisonkrem for å lindre plagene.

Se www.naaf.no/ferietips for gode råd om sol og soling og mye 
annet.

(fotos: colourbox.com)
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Spesialtilbud til alle NAAF medlemmer !!

Naturlig Valg AS
Svarsending 4466
0097 Oslo

Navn:....................................................................................

Adr:......................................................................................

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

E-mail:..................................................................................

Tlf:....................................    medlemsnr..............................

Ja takk, som NAAF medlem ¿nsker jeg Œ benytte meg av 
spesialtilbud og bestiller f¿lgende (inkl. mva og frakt):

......stk Saltpipe for kun kr. 398,- pr stk. (F¿r 498,-)

Saltpipen kan hjelpe med Œ rense Œndedrettet. 
Den er god mot lett astma, lette allergier 

og virker lett sliml¿sende ved forkj¿lelse. 
Saltpipen kan ogsŒ hjelpe mot snorking, lett 

hoste og lett h¿ysnue. Dessuten er saltpipen et 
ypperlig produkt for r¿ykere.

Saltpipen er CE-merket medisinskteknisk 
produkt og kan brukes av alle. 

Saltposen varer i ca. 5 Œr ved daglig bruk og 
kan erstattes med ny. Pipen kan vaskes!

Saltpipen
Ð kan gi deg lettere pust 

Kun kr. 398,-
inkl. frakt ved bruk av svarslippen under. (Ord.pris kr. 498,-)

Kj¿p 2 saltpiper for kr. 398,- pr stk. og fŒ med 
3 saltposer ekstra gratis.
(Ord.pris for saltposene kr. 249,- mer enn 35% rabatt)

Mer info: www.saltpipen.no eller tlf: 64 86 80 90

20% rabatt

I naturen, ja. Ved matbordet  
– helst ikke!

Basseng eller hav
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I deler av april og mai har NAAF 
reist rundt på høyskoler og 
universiteter fra Kristiansand 

i sør til Trondheim i Midt-Norge 
med en egen stand stappfull 
av informasjon om pollenallergi 
til eksamensklare studenter. 
Pollenallergituren arrangeres i 
samarbeid med legemiddelsel-
skapet GlaxoSmithKline (GSK). 
Og oppslutningen har vært 
formidabel.

– Det er første gang vi prøver 
dette, og det har vært en positiv 
opplevelse. En britisk studie viser 
at pollenallergikere har en stor 
risiko for å gå ned en hel karakter 
på eksamen når eksamen leg-
ges i pollensesongen, og det 
er første gang det er påvist en 

Populær pollenallergitur

En to ukers intensiv turné på høyskoler og 
universiteter med informasjon om pollen-
allergi til studenter har vært en stor suksess.

n tekst og foto – SISSEL FANTOFT

sammenheng mellom pollenal-
lergi og eksamensresultater, sier 
prosjektleder for turen, Grethe 
Amdal. Hun er til daglig syke-
pleier og rådgiver i NAAF.

– Vi informerer blant annet om 
rettigheter i forhold til utvidet 
eksamenstid, vi har en pollen-
quiz hvor alle får en liten premie, 
og vi deler ut tannbørster for å 
understreke at allergimedisinen 
skal tas like regelmessig som 
tannpussen, sier Amdal.

Turen har fått stor pressedek-
ning, både lokalt og nasjonalt.

– Interessen har vært enorm, 
det er tydelig at allergi er noe 
som rammer bredt. Vi har hatt 
besøk av lokale radio- og tv-
stasjoner, vi har vært på nett-tv 

og på riksdekkende radio. Og 
responsen på standen har vært 
formidabel, det er mange som 
lider av pollenallergi selv, eller de 
kjenner noen som har det. Den 
direkte kontakten med folk er 
helt unik, og det er morsomt og 
inspirerende å dra ut og møte 
folk på denne måten. Dette er 
også en fin måte å samarbeide 
med både regionene og lokal-
lagene på, det styrker båndene i 
organisasjonen. Vi har også møtt 
stor velvillighet fra skolene, i 
utgangspunktet skulle vi stå ute, 
men isteden har vi fått komme 
inn og sette opp standen der 
hvor studentene ferdes, sier 
Amdal, som ikke utelukker at en 
slik tur kan komme til å bli gjen-
nomført flere ganger.

– Det er slett ikke usannsynlig 
at vi gjentar dette, for det har 
fungert veldig bra.

Sluttet med kortison
Inka Sanding og Atle Lotsberg 

fra GSK er også overveldet over 
responsen standen har fått.

– Det er tankevekkende hvor 
mange som lider av pollenal-
lergi, og det er åpenbart mange 
som ikke er diagnostisert. Mitt 
inntrykk er at de er glade for å få 
informasjon, sier Sanding.

– Dette har vært en suksess 
fra dag én. Vi har fått en sentral 
plassering på alle undervisnings-
stedene vi har besøkt, og det har 
vært en jevn strøm med folk. Vi 
bruker mye tid på å få studente-
ne til å gå til lege slik at de som 
sliter får riktig medisin. Mange 
studenter har jo flyttet til et nytt 
sted for å gå på skole, og har 
kanskje ikke tenkt på å skaffe seg 
ny fastlege. Da vi var i Bergen var 
det flere som hadde flyttet dit 
for å studere og som trodde at 
det ikke var så mye pollen der på 
grunn av alt regnet! Og mange 
utsetter å gå til lege fordi de har 
eksamen, sier Lotsberg.

På Høyskolen i Oslo kryr det 

Førskolelærerstudentene Anne Britt Styrmo og Anniken Nøklebye Karlsen fyller ut pollenquizen.
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Populær pollenallergitur
Grethe Amdal informerer 
student og pollenallergi-
ker Camilla Sagmoen og 
hva hun bør passe på og 
hvilke rettigheter hun har 
i forhold til eksamen.

av studenter rundt standen, en 
av dem er Camilla Sagmoen (26) 
som går på allmennlærerutdan-
ningen.

– Jeg har hatt astma og pol-
lenallergi så lenge jeg kan huske. 
Jeg tok kortisonsprøyter et par 
år på rad, men sluttet med det 
fordi jeg hørte at det ikke er så 
bra i lengden. Jeg går jevnlig 
til lege og bruker Ventoline tre 
ganger om dagen, det er det 
som redder meg i eksamens-
situasjonen. Hvis jeg merker at 
jeg blir dårlig så bruker jeg den, 
sier hun.

Camilla har ikke søkt om utvi-
det eksamenstid.

– Det går ganske greit fore-
løpig, men jeg har tatt med 
meg informasjonsbrosjyren fra 
standen og skal gå hjem og lese 
den, sier hun.

Regionssekretær i Oslo Ane 
Heiberg er også godt fornøyd 
med oppslutningen rundt stan-
den på Høyskolen i Oslo.

– Studenter er i en fase av livet 
hvor de må ta tak i disse tingene 
selv, foreldrene er ikke lenger 
rundt dem og ordner opp. Vi 
har snakket med flere som ikke 
vet hva de er allergiske mot, og 
de er veldig interessert i den 
informasjonen vi tilbyr, de stiller 
spørsmål og er generelt mot-
takelige for ny input. Vi gjentar 
tipsene vi har som gjelder medi-
siner; at de må tas jevnlig også 
på dager med mindre plager, og 
at det er viktig å ha en diagnose 
og en individuelt tilpasset aller-
gibehandling, og så informerer 
vi om pollenkalenderen, sier 
Heiberg. n

Vi finner  
deg ikke
Har du husket å melde 
adresseforandring til NAAF?  
Vi får så mange blader i 
retur med ”adressat ukjent”.  
Er det lenge siden du har 
hørt fra oss kan dette være forklaringen!  
Sporing av nye adresser er kostbart og 
svært tidkrevende. Kan du hjelpe oss? 

 
medlem@naaf.no eller tlf. 23 35 35 35. 

Tusen takk for hjelpen.

???

Følg oss på Facebook:
Pollenallergi?
Ja til utvidet  
eksamenstid!
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Pollenmasken hjelper deg. Laget av myk tekstil med 
effektiv filtrering av pollen, luftbårne partikler og 
forurensing. Spesialventiler slipper pusten ut, uten  
å passere gjennom filteret. Det sikrer at masken ikke 
utvikler varme, karbondioksid eller vanndamp på 
innsiden, selv under trening. Vaskbar på 40°.

NAAF-medlemmer får rabatt ved kjøp. Mer info: 
www.naaf.no/pollenmaske eller tlf. 23 35 35 35.

Pollenallergisk?

Astma- og Allergiforbundet har en egen side 
og det samme har bladet. Vi har mange 
tilhengere og får stadige flere men vi 
vil gjerne ha med deg også!

Du finner oss på: 
AstmA- og Allergiforbundet 
AstmaAllergi bladet
bli gjerne tilhenger og tips venner om sidene.

Følg oss på Facebook

Bladet har fått egen Facebookside: AstmaAllergi bladet – følg oss der!  
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J eg har et betydelig internasjonalt 
forskernettverk og vet ikke om noen 
som ikke ser veldig mye utenfor sitt 

eget fag. Eia hadde vel en intensjon om å 
formidle informasjon. Det ble ikke forskning, 
men synsing. Så det var etter min mening 
programlederen som blamerte seg, ikke 
forskerne. Han må ha plukket ut intervjuob-
jekter som på forhånd kanskje var erklærte 
motstandere. Norske samfunnsforskere er 

«Hjernevask»
kan ha skadet norsk forskning

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

– Jeg ble skuffet og litt sint av Harald Eias programserie 
“Hjernevask”. Den ga et galt bilde av hva forskning er.  
Programmene kan ha gjort skade, sier professor  
emeritus i allergologi, dr. med. Kjell Aas.

ikke sære einstøinger slik Eia prøvde å få dem 
til å være. Det er umulig å forske seriøst uten 
å støte på utfordringer fra andre fag, sier den 
85 år gamle forskerveteranen.

Alltid både og
Han likte ikke latterliggjøringen av forskere 
på TV. – Bak all feilinformasjon ligger det 
manglende kompetanse. Programserien 
manglet den kompetansen som trengs for et 
så krevende prosjekt. Man kunne ha funnet 
fram til samfunnsforskere med store kunn-

skaper om biologi. Likeledes kunne man 
funnet genetikere med store kunnskaper om 
miljøkjemi og sosiale  forhold. Eia fant dem 
ikke. På vegne av forskningen føles dette sårt.

Man er ikke født sånn eller blitt sånn. Det 
er i strid med all grunnleggende kunnskap. 
Man er begge deler. Selv er jeg nå opptatt 
av integrering av miljøhemmede. Problemer 
kan ikke forklares med astma eller allergi 
alene når vi vet at det bare er noen få av 
disse som klarer seg dårlig. Veldig mye spiller 
inn og påvirker livskvaliteten. God omsorg 
kan få smilet fram selv hos barn med veldig 
tunge og omfattende handikap. Livssitua-
sjonen er altså avhengig av det nære miljøet 
og samfunnsforhold. Arv , miljø og samfunn 
i kombinasjon er det spennende samspillet 
for forskere.   

– Selvsagt finnes det massevis av dårlig 

Professor emeritus i allergologi Kjell Aas likte ikke TV-serien “Hjernevask.

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

Bladet har fått egen Facebookside: AstmaAllergi bladet – følg oss der!  



30 ASTMAALLERGI 3 2010

1. Spiser du lang og tynn mat, som for eksempel pølse, 
blir du lang og tynn.

2. Og veldig sprek. Litt det samme som med gulrot altså.

Polseunnskyldninger

NYHET!
Mer kjøtt. Uten allergener.* Samme gode smak. 
Utviklet i samarbeid med Astma og allergiforbundet. 
Kan nå spises av alle pølseelskere. leivvidar.no

*Dette produktet inneholder kun allergitrygge ingredienser. Evt. spormengder av allergener er på ufarlige nivåer.

Vi vet at mye kan gå galt, derfor dekker våre boligforsikringer usedvanlig mye. Velger du Superforsikring 
på bolig er du sikret bred dekning. Skulle det skje noe med boligen din som ditt forrige forsikringsselskap 
dekket, kan du være trygg på at du får dekket det samme hos oss. Garantien gjelder i 2 år. 

Som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne forsikringen. Medlemskapet gir deg også 8 % rabatt 
på forsikring av innbo, privatbil, fritidsbåt, hytte og feriebolig i utlandet. Husk å oppgi avtalenr. 639.

Les mer på www.if.no eller ring oss på 02400

K
ITC

H
EN

  Foto: Petrus O
lsson 7840_0
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forskning i verden. Det er krevende å vurdere 
forskningslitteratur, også på ens eget spesial-
område. Man må ha visse forutsetninger for 
å forstå hva som er godt og hva som er dår-
lig. Mange journalister fanger opp forskning 
som formidles uten de reservasjoner som 
forskerne kanskje har hatt. Det har jeg minst 
40 års erfaring med. 

Harald Eia har redigert opptak. Han er en 
TV-produsent med øye for det litt ekstreme, 
det utenom det vanlige. Jeg tror ikke at 
programmet har gitt det rette bildet av 
samfunnsforskerne som deltok. Fikk de tid 
til å tenke seg om? Var de for preget av fag-
lojalitet og redde for å få kritikk fra toppfolk i 
sitt fag? Eias utvalg var hans eget, han kunne 
valgt helt andre mennesker. Jeg har for 
eksempel lest en del av sosiologen Willy Pe-
dersen, også hans reservasjoner. Ikke så lett å 
få med reservasjoner på fjernsyn, kanskje. Da 
blir poengteringen for kraftig – og feil.

Kjell Aas er kjent for å ha planlagt og ledet 
barnesenteret for astma- og allergisyke og 
deres familier på Voksentoppen som nå er 
flyttet inn på Rikshospitalet. Tverrfaglighet 
har gjennomsyret alt han har gjort som lege 
og forsker. Han gikk av med pensjon for 15 
år siden, men han fortsatte med rådgiv-
ningstjenesten på Voksentoppen i syv–åtte 
år til den forsvant. Han forsker fremdeles og 
redigerer nettsidene allergi.no og inneklima.
com. Som nettredaktør har han uttrykt skep-
sis til serien “Hjernevask”.

Mennesker er et produkt av både arv og 

miljø. Det er et både og hele veien. Se på ast-
ma blant barn. Før puberteten får dobbelt så 
mange gutter som jenter sykdommen. Men 
etter puberteten er det jevnt.  Det forteller 
oss at hormonene, arv, spiller en rolle. Forkla-
ringen er også at det er mer risikoatferd blant 
gutter enn jenter. Både og, med andre ord. 
Alle celler kommuniserer med andre celler 
og påvirkes av ytre forhold.

Tverrfaglighet
– Voksentoppen ble bygget opp med en 
egen filosofi, en helt annen struktur enn 
vanlige sykehusenes der det var store skiller 
mellom faggruppene. Jeg hadde lagt merke 
til kommunikasjonssvikten mellom fagfel-
tene og studerte tidlig kommunikasjonsvi-
tenskap ved siden av medisinstudiet.  Jeg 
ville bryte skillene ned og ha likeverdighet 
mellom profesjonene, ikke hierarki. Leger, 
lærere, psykologer og sykepleiere og alle 
andre på Voksentoppen samarbeidet nært. 
Voksentoppen fikk med dette systemet utvi-
klet det beste personalet jeg har vært en del 
av. Alle fikk tverrfaglige impulser hele tiden. 
Alle fikk innsikt i andres fag uten å gå over 
faggrenser.  Vi utviklet et arkiv for å kunne gi 
gode svar på alle mulige spørsmål vi fikk på 
vår rådgivningstelefon. Pasientens problem-
floke er svært omfattende og sammensatt 
når det gjelder astma, allergi og annen 
overfølsomhet. Arv og miljø virker sammen, 
problemene i familier med kronisk syke barn 
er svært sammensatte og må løses ved at 
ulike fagfolk samarbeider, sier Kjell Aas.

– Jeg skrev for en god del år siden mange 
artikler om kløften mellom fagene immuno-
logi og biokjemi. En forlegger ba meg skrive 

Født sånn – eller blitt sånn? Man er begge deler, sier professor Kjell Aas.  (illustrasjonsfoto: Colourbox)

en bok som bygger bro mellom dem. Nå er 
det ingen kløft mellom disse fagfeltene len-
ger, sier Aas. Aas er skeptisk til tv-program-
mer som har fokus på å eksponere kløftene. 
Da kan de bli enda dypere. Forskning er ikke 
synsing, forskning er noe omfattende, mang-
foldig og livsnært. Enhver forenkling fjerner 
oss fra sammensatte sannheter.

– Skader “Hjernevask” norsk forskning?
– Hvis serien påvirket publikums bilde av 

sammfunnsforskning negativt, er svaret de-
finitivt ja. Flere hundre tusen så programmer 
som kunne vært så verdifulle, ikke minst i et 
land der forskning har så kummerlige økono-
miske forhold. Hvis veldig mange tenker at 
forskere har dummet seg ut, kan det selvsagt 
gå ut over forskningsbudsjetter i ytterste 
konsekvens. Det kan bli mindre giverglede 
fra private donorer. “Hjernevask” er potensielt 
skadelig for finansieringen av forskning som 
kan gjøre livet og samfunnet bedre. Vi har 
allerede mange gode forskere med gode 
ideer som ikke får realisert prosjekter. Det er 
beklagelig hvis forskernes omdømme har 
tatt skade, sier Kjell Aas.

– Svært mange nordmenn er ikke-reflek-
terende, de har ikke grunnlag for å vurdere 
dem som forsker. Men hvis mange nok 
oppfatter forskere som særinger som tøyser 
bort penger, kan det jo være nærliggende at 
de for eksempel ønsker mer av tippemidlene 
til kunstgress på fotballbanene og mindre til 
vitenskap. Min far spilte i sin tid på fotbal-
landslaget. Han ville antakelig ha tenkt i slike 
baner etter å ha sett disse programmene, 
sier Aas. n

1. Spiser du lang og tynn mat, som for eksempel pølse, 
blir du lang og tynn.

2. Og veldig sprek. Litt det samme som med gulrot altså.

Polseunnskyldninger

NYHET!
Mer kjøtt. Uten allergener.* Samme gode smak. 
Utviklet i samarbeid med Astma og allergiforbundet. 
Kan nå spises av alle pølseelskere. leivvidar.no

*Dette produktet inneholder kun allergitrygge ingredienser. Evt. spormengder av allergener er på ufarlige nivåer.

Vi vet at mye kan gå galt, derfor dekker våre boligforsikringer usedvanlig mye. Velger du Superforsikring 
på bolig er du sikret bred dekning. Skulle det skje noe med boligen din som ditt forrige forsikringsselskap 
dekket, kan du være trygg på at du får dekket det samme hos oss. Garantien gjelder i 2 år. 

Som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne forsikringen. Medlemskapet gir deg også 8 % rabatt 
på forsikring av innbo, privatbil, fritidsbåt, hytte og feriebolig i utlandet. Husk å oppgi avtalenr. 639.

Les mer på www.if.no eller ring oss på 02400
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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

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund

Anbefalt av
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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

Amming i pollensesongen

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund

Pollensesonger er i full gang 
og mange ammende lurer 
på hvilken behandling eller 
hvilke medikamenter de kan 
benytte for allergisymptomene. 
Dessverre er det ikke alle som får 
hjelp hos sin fastlege. Usikkerhet 
hos både fastleger og ammende 
mødre gjør at mange går rundt 
med unødvendig plager.

En bred klinisk erfaring viser 
at både gravide og ammende 
trygt kan bruke de nyere antihis-
taminene som er på markedet. 
Lokalbehandling med antihis-
taminer, kromoglikat eller glu-
kokortikoider (kortisonholdige 
preparater) i terapeutiske doser 
kan også trygt brukes.

Allergitabletter 
Når det gjelder tabletter mot al-
lergi, antihistaminer, er andrege-
nerasjons antihistaminer (nyere 
antihistaminer) førstevalget til 

ammende kvinner. Dette fordi 
preparater i denne gruppen gir 
mindre tretthet hos mor og barn 
enn førstegenerasjonsmidlene.  
Her foretrekkes da Loratadin 
(Clarityn), Desloratadin (Aerius) 
eller Feksofenadin (Telfast) fordi 
man har data som tyder på at 
overgang til morsmelk er liten.

Lokalbehandling i  
nese og øyne 
Aktuelle midler for lokalbehand-
ling av allergiske symptomer er 
antihistaminer, natriumkromog-
likat (Lomudal) eller glukokorti-
koider. Hvis disse brukes på klar 
indikasjon (med bakgrunn i sikre 
symptomer) og i riktige doser 
skal de være trygge i bruk under 
både graviditet og amming. Det
er fordi disse gir minimal eller 
ingen systemisk effekt (går over 
i blodet) hos moren, og dermed 
vanligvis heller ikke påvirker fos-

ter eller barn som ammes. 
Neseskylling tre ganger 

daglig med 3 % NaCl har i 
tillegg vist å gi symptom-
reduksjon og redusert 
bruk av antihistaminer. 
 
Antihistaminer som  
lokalbehandling 
Antihistaminer som 
behandling på nese- og 
øyesymptomer gis i 
lave konsentrasjoner og 
virkestoff i slike øye- og 
nesepreparater vil gi mi-
nimale systemiske nivåer 
hos moren. Det er dermed 
svært lite sannsynlig at 
slike preparater vil påvirke foster 
eller barn som ammes. 

Natriumkromoglikat  
(Lomudal) 
Det finnes god dokumentasjon 
basert på klinisk erfaring og 

oppfølging av gravide for at na-
triumkromoglikat ikke har kjent 
fosterskadelig effekt. Det anses 
dermed trygt å bruke.

Les mer på www.relis.no
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Smerter i magen, oppblåsthet, diaré, 
forstoppelse og kvalme – mange av 
oss opplever at maten vi spiser gjør oss 

dårlige. Men ofte er det ikke maten som er 
årsaken og det kan være komplisert å finne 
ut av hva plagene skyldes.

– Årsakene til slike plager kan være svært 
sammensatte, sier Erik Florvaag, overlege 
ved seksjon for klinisk spesialallergologi ved 
yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland univer-
sitetssykehus. – Reaksjoner på matvarer kan 
være en grunn, sykdommer i mage og tarm, 
stress, bekymring og uro andre grunner. Ofte 
kan det være nødvendig med en tverrfaglig 
tilnærming for å finne ut av problemet.

I Norge er det bare Haukeland universitets-
sykehus som har en slik tverrfaglig utredning 
av matoverfølsomhet for voksne. Seksjon 
for klinisk spesialallergologi har de siste ti 
årene vært med og bygget opp og deltatt 
i et tverrfaglig team med kompetanse på 
allergologi, ernæringsfysiologi, mage-/tarm-
sykdommer, psykologi og psykiatri.

– De vanskeligste pasientene med mage-/
tarmsymptomer blir henvist til oss fordi de 
mener de har allergiske reaksjoner på en eller 
flere matvarer som verken fastlegen ellers 
spesialister finner ut av. Pasientene føler seg 
syke, har mye vondt i mage og tarm, livskva-
litet er dårlig.

Utredningsprotokoll
Det første som møter pasientene er en grun-
dig allergiutredning: Blodtester, prikktester 
kost- og symptomregistreringer og provoka-

Mange får  
ikke hjelp
20 prosent av den voksne befolkningen tror de har  
matoverfølsomhet, men bare i 1–2 prosent av  
tilfellene lar det seg dokumentere. 

n tekst – MARIANNE MONSEN sjonstester, både blindet – at pasienten selv 
ikke vet hva slags matvare hun eller han får, 
og dobbeltblindtestet – at heller ikke helse-
personalet vet det. 

Utredningene følger en standardisert 
utredningsprotokoll som det tverrfaglige 
miljøet har utviklet, dels etter svensk modell. 
Når blodtest og prikktester er gjennomført, 
gjennomgår hver pasient fem individu-
elle tester med matvarene man mener å 
reagere på. Etter hver test følger en uke der 
pasienten observerer og noterer eventuelle 
symptomer og svarer på om de mener de 
har får narremat eller ”ekte” mat. Til slutt blir 
sannheten avslørt. Har pasienten registrert 
og valgt riktig i minst fire av testene, har de 
matoverfølsomhet, hvis ikke skyldes plagene 
noe annet. I bare omkring 10 prosent av 
tilfellene lar matoverfølsomhet seg doku-
mentere på denne måten.

– Dette betyr på ingen måte at ikke pasi-
entene er dårlige, understreker Florvaag. Det 
er liten tvil om at symptomene er ekte nok, 
og for mange blir de forsterket i forbindelse 
med måltider. Tungt fordøyelig kost, som 
mat med mye fett og fiber, forverrer ofte 
tilstanden, derfor er det ikke rart at folk kan 
forbinde plagene med spesielle matsorter.

To viktige matvarer, melk og hvete, er det 
mange som har problemer med, selv om 
utredningene ikke påviser noen overfølsom-
het.

– Det er tydelig at det er noe med melk og 
hvete vi ennå ikke forstår oss godt nok på, 
sier Florvaag. 

Også mistanke om legemiddeloverfølsom-
het viser samme bilde. Mange tror de ikke 

tåler medisinen, men når utredningene er 
gjort, viser det seg at et fåtall virkelig reage-
rer på legemidler. 

Famler
Pasientene som har typiske allergiske reak-
sjoner som kløe i munn og svelg, hevelse i 
munnen og utslett etter å ha spist en spesiell 
matvare, lar seg som regel lett diagnostisere. 
Vanskeligere er det med de som i hovedsak 
har mage-/tarmsymptomer. 
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Den gastroenterologiske utredning tar 
sikte på å vise om sykdommer i magetarm-
systemet og bakterier eller parasitter kan 
være årsak til plagene. Både sonde inn i 
magesekken og ultralyd blir brukt.

– En stor del får diagnosen irritabel tarm 
eller funksjonell dyspepsi – at magesekkens 
funksjon er forstyrret. Hva dette egentlig 
skyldes, er usikkert. Vi famler i blinde. Men 
vi vet at psykiske reaksjoner som angst, be-
kymringer og uro kan være en del av årsake-

ne, eller i alle fall forsterke plagene.  Mange 
av pasientene som kommer til oss, sliter i 
hverdagen. Stress, uro, angst og bekymrin-
ger er ikke uvanlig. Psykolog og psykiater i 
teamet kan hjelpe til med å kartlegge slike 
tilstander og hjelpe til med å løse dem.

Smerter og ubehag i mage og tarm er et 
stort samfunnsproblem som fører til mye 
fravær og sykdom, påpeker Florvaag.

– For over ti år siden ble de holdt en kon-
feranse om matoverfølsomhet i Oslo med 

alle aktuelle fagmiljøer og offentlige etater til 
stede. Konferansen konkluderte med at det 
er behov for å styrke kompetansen på feltet 
og blant annet bygge opp diagnostiske sen-
tra innen allergologi og matoverfølsomhet 
i alle landets regioner. Men dette har dess-
verre ikke skjedd. Konsekvensen er at mange 
fortvilete mennesker ikke får hjelp, de blir 
gående med sine plager og er utsatt for alle 
slags kostbare alternative hestekurer. n

Smerter og ubehag i mage og tarm er et stort 
samfunnsproblem som fører til mye fravær og 
sykdom. (foto: Colourbox)



Etter innspill fra den lokale 
Astma- og Allergiforeningen skal 
Harstad kulturhus nå merke de 
forestillingene hvor de er sikre 
på at det ikke benyttes scene-
røyk. 

Et medlem av foreningen var 
på førjulskonsert med scenerøyk 
og fikk helt uventet betydelige 
reaksjoner på denne. Forebyg-
gende astmamedisinen var tatt, 
men trykket på luftveiene ble 
for stor og førjulskvelden ditto 
amputert.

I et brev til ledelsen av kultur-
huset ble det understreket at 
den logiske konsekvensen av det 
gode og varierte tilbudet selv-
sagt ble at alle ønsket å få med 

seg noe av det. Dessuten hadde 
den ubehagelige opplevelsen 
med scenerøyken satt i gang en 
tankeprosess hos foreningen om 
at denne begrensningen heller 
burde snus til en mulighet. 

Oppfordringen ble møtt med 
umiddelbar positiv respons fra 
kulturhuset. De har bestemt seg 
for å merke alle sikre røykfrie 
show med en røyksky med kryss 
over. I første runde skal dette inn 
i programmet på nettsidene. 

Den lokale Astma- og Allergi-
foreningen er veldig glad for å 
bli møtt med slik positivitet og 
tiltaksevne. Så vidt de kjenner til 
blir Harstad Kulturhus det første i 
landet med slik merking. 

Under årsmøtet i Region Nord 
19.-21. mars ble det født mange 
nye ideer vedrørende frivillig-
het. En av dem var å synlig-
gjøre behovet for parfymefrie 
produkter, for eksempel hårspray 
og hårskum som det slett ikke 
er så enkelt å skaffe som mange 
kunne ønske.

Vår oppfordring til alle våre 
medlemmer, deres venner og 
familie er derfor: Gå til nærbutik-
ken, parfymeriet, frisørsalongen 
og lignende og spør etter hår-
spray og hårskum uten parfyme. 
Om de ikke har så be dem under-
søke med sine leverandører om 
det er mulig å skaffe slike produk-
ter. På sikt vil vi da forhåpentligvis 
kunne finne produktene i hyllene 
på alle forretninger hvor det er 
naturlig å selge slikt. Det er også 
mulig å gjøre tilsvarende hen-

vendelser på nett dersom man 
ikke ønsker å spørre i forretnin-
gene. Lag gjerne en SMS-aksjon 
for å nå dine venner med denne 
informasjonen, eller bruk sosiale 
medier som Facebook. 

PS. Det hadde vært veldig flott 
om vi fikk tilbakemelding fra de 
forskjellige regionene på om 
dette ga noen resultater. Kontakt 
naafsv@hotmail.com og fortell 
litt om hva som ble gjort og 
om det ga resultater. På denne 
måten kan vi lage en oversikt 
over alle frivillige som har vært 
med og kanskje vi til og med 
får til å lage en oversikt over alle 
butikker som selger parfymefrie 
produkter!

Med vennlig hilsen, for Sør-Va-
ranger Astma- og Allergiforbund, 

Kristin Danielsen, nestleder.

Burot er et problemugresss 
som vokser over alt i lavlandet i 
Sør- og Midt-Norge. Pollenet fra 
denne planten plager like mye 
som bjørkepollen og skaper 
store problemer for allergikere 
som opplever symptomer som 
kløende og rennende øyne og 
nese, nysing, tung i hodet og in-
fluensaliknende tilstander. Noen 
får astma, noen blir sykemeldte 
og borte fra jobb og skole, og 
mange kan ikke delta i idrett eller 
sykle til jobb og skole i pollen-
spredningsperioden 15. juli til 25. 
august.

Fordelen med burot er imidler-
tid at pollenet bare spres ca. 100 
- 200 meter med vinden og at 
det således har god effekt å luke 
eller slå, i motsetning til bjørke-
pollen som spres mange mil og 
ikke lar seg utrydde. Lukingen 
må så gjentas etter tre uker når 
gjenveksten er kommet opp.

Burotaksjonen oppfordrer til 
å luke eller slå rundt alders- og 
sykehjem / bofellesskap / leke-

plass før 10. juli slik at burota ikke 
blomstrer. Skoler bes luke uken 
før skoleslutt, og sette det opp 
på årsplanen som fast innslag og 
man forespør grunneiere rundt 
anlegg om å luke sine områder.

Skoleklasser som utfører slik 
luking og forteller sin lokale kam-
panjearrangør om det er med i 
trekningen av premier. 

Utrydding av burot virker også 
forebyggende ved at man ikke 
blir eksponert for burotpollen 
og derved ikke utvikler allergien. 
Friske voksne kan nemlig også 
utvikle burotallergi og man 
oppfordrer til bruk av hansker, 
fordi saften i plantene kan virke 
irriterende på huden. 

Flere regioner og storlag ar-
rangerer slike aksjoner hvert år, 
gjerne med støtte fra lokale kom-
muner, entreprenører eller andre 
organisasjoner. Lykke til med 
innsatsen i år!

Norges Astma- og  
Allergiforbund Region Vestfold 

Fra venstre: Leder Eirin Wallervand og sekretær Solfrid Eidnes i Harstad og 
omegn Storlag er veldig fornøyde med den nye ordningen. Harstad kultur-
hus er representert ved markedsansvarlig Cecilie Rødland.
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Burotaksjonen

Frivillighet - stor hjelp  
med bare ett spørsmål

Harstad kulturhus  
tilrettelegger for asmatikere

GoGreen lanserer nå en ny serie 
på 12 plantebaserte alternativer 
til meieriprodukter som forhå-
pentlig vil komme dem i Norge 
som lider av melkeallergi og 
laktoseintoleranse til gode.

-Vi satser mye på å gi de som 
ønsker det et fullverdig mel-
kefritt meieritilbud, sier Hanne 
Bjørvik, produktsjef for GoGreen. 
-Serien inneholder hele seks 
drikkevarianter, fire matlagings-
produkter og to smaksvarianter 
av soygurt. Alle produktene er 

vegetabilske og inneholder en 
stor andel flerumettet fett.

-Matlagingsproduktene er 
fullverdige erstatninger for fløte, 
og det kommer for første gang 
på markedet en variant som 
også kan vispes til krem, forteller 
Bjørvik.

Drikkene, matlagingsproduk-
tene og soygurtene er til salgs 
i dagligvarebutikker over hele 
landet. Utvalget kan variere fra 
butikk til butikk.

Lettere å velge bort melk



-Olaf! Eleven ved Bøler skole rekker 
hånden i været. -Er tran virkelig 
godt? Han ser seg rundt med et 
triumferende smil blant de andre 
7. klassingene i gymsalen.
-Er det gøy med lekser? Repliserer 
dobbel olympisk mester i roing, 
Olaf Tufte. 
-Neeei… 
-Nettopp, men det er det som fun-
ker. Og sånn er det med trening 
og oppvarming også, særlig for 
dem med kroniske lungelidelser 
som astma.

 
Astma Tour 2010
Norges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF) drar i disse dager rundt i 
landet med kampanjen Aktiv med 
Astma Tour. Over tre uker i mai 
og juni skal 25 skoler i ni fylker 
besøkes. Besøket handler om å 
lære opp både elever og lærere og 
spre kunnskap om astma og fysisk 
aktivitet.

Olaf Tufte, som selv har både 
astma og kraftig gressallergi er 
frontfigur for prosjektet og stilte 
personlig opp på tourens åpnings-
dag fordi han brenner for å nå ut 
til barn og unge med budskapet 
om at alt er mulig, selv med 
astma. Hans prestasjoner på den 
internasjonale idrettsarenaen viser 
tydelig at det ikke bare er prat.

-For dem med astma er det to 
ting som gjelder, forklarte Tufte. 
-Riktig medisinering og rolig 
oppvarming. Deretter står det kun 
på en selv. 

Rostafett
Deretter ble elevene delt inn i seks 
grupper som gjennom to heat 
fikk ro på romaskiner koblet til en 
storskjerm. På denne måten ror 
elevene mot hverandre og mot 
andre skoler på touren. Den beste 
skolen kåres til slutt og det sto så 
visst ikke på engasjementet. Unge 
førstegangsroere lå etter hvert 

strødd rundt på gulvet for å få 
igjen pusten etter sine respektive 
etapper.

 Vinnerlaget rodde 2000 meter 
på like under ni minutter og i følge 
Øyvind Lillehagen fra Sportsav-
ings, som presenterte kampanjen 
rundt om i landet også i fjor, er en 
meget anstendig tid.

 
Mange er usikre
Grethe Amdal, prosjektleder og 
rådgiver hos NAAF forteller at 
nesten 20 % av alle norske barn 
har befatning med astma før fylte 
10 år. 

-Mange elever med slike plager, 
og deres lærere, er usikre på hvor 
mye som tåles av trening og an-
nen fysisk aktivitet. Det er derfor 
vi føler det er så viktig å informere. 
Astma må ikke bli noen hindring 
for et fysisk aktivt liv! 

Hun er strålende fornøyd med 
åpningen på kampanjen og 
synes hovedpersonen fungerer 
uovertruffent som frontfigur -Olaf 
Tufte fremstår som et meget 
godt eksempel på det vi ønsker 
å formidle, nemlig at alt er mulig 
selv om man har astma, sier hun. 
-Og at han tar seg tid til å stille 
opp på en av skolene hvert år er 
veldig moro. 

Aktiv med Astma Tour 2010

Kampanjen er et samar-
beidsprosjekt med Astra-
Zeneca. Mer informasjon 
om touren og astma og 
fysisk aktivitet finnes på 
www.aktivmedastma.no 

Touren har også en egen 
Facebookgruppe ( Aktiv 
med Astma Tour) der 
forbundet og elevene selv 
deler bilder og erfaringer. 

Forts. side 23

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Her ser du noen av våre produkter for 
allergikere og personer med matintoleranse. 

Utvalget består av alt fra råvarer, ferdigmat til 
vaskemidler og produkter innen personlig pleie. 
Kontakt en av våre allergiansvarlige i butikken 

dersom du har spørsmål.

Norges største
utvalg for allergikere



29. april fikk 35 store og små 
medlemmer i Sandnes og Jæren 
Astma- og Allergiforening opp-
leve Vitenfabrikken i Sandnes 
på nært hold. Vitenfabrikken er 
historie og læring, mye realfag 
på en morsom måte. 

Siden Sandnes by har 150 års 
jubileum i år, ble det en spekta-
kulær og humoristisk filmfrem-
visning av Sandnes sin historie 
fra istid frem til år 2160. Filmen 

startet med at seeren setter seg 
inn i en tidsmaskin som drar 
tilbake til istiden. Filmen gikk så 
gjennom 12 ulike tidsepoker, der 
man til slutt ender opp i år 2160. 

I tillegg ble det vist film om 
stjerner og planter i verdensrom-
met – mørkt og spennende. En 
kjekk opplevelse for store og 
små medlemmer.

Else Gro Høle,  
nestleder Sandnes AA

Den 26. april hadde Pollenaller-
gituren oppstart på høyskolen 
i Halden. Bakgrunnen for turen 
var å rette søkelys mot allergiske 
studenter og de utfordringer de 
møter under den forestående 
eksamenstiden. 

Studentene ved høyskolen 
fikk informasjon om forebyg-
ging, riktig behandling av pol-
lenallergien og rettigheter ved 
eksamen.

-Pollenallergituren var en ny 
og svært positiv opplevelse for 
Astma- og Allergiforbundet, sier 
informasjonsansvarlig i for-
bundet Tonje Waaktaar Gamst. 
-Det var en sann fryd å legge 
ut på en vel forberedt tur med 
flott avstemt materiell og mye 
kunnskap å dele med en ivrig og 
interessert målgruppe, med et 
åpenbart informasjonsbehov.

En konsekvens av et varmere 
klima i Norge kan bli lenger pol-
lensesong og spredning av nye 
allergifremkallende planter som 
Beiskambrosia. Det fremgår av 
ny rapport fra Folkehelseinstitut-

tet og Helsedirekto-
ratet. 

Beiskambrosia er en 
opprinnelig ameri-
kansk plante beslektet 
med burot som har 
ekspandert kraftig i 
Sentral-Europa, og 
som i varme år har 
satt frø i de sørligste 
områdene av Sverige. 
Norges Astma- og Al-
lergiforbund har også 
tidligere påpekt at et 
varmere klima vil gjøre 
at Beiskambrosia også 

kan sette frø i Norge. 
Beiskambrosia frigjør en av de 

mest betydningsfulle aller-
genbærende pollentypene på 
verdensbasis. Den kan forårsake 
astma dobbelt så ofte som øvri-

ge pollenallergier og har en stor 
pollenproduksjon, hovedsakelig 
i august og september. Planten 
vil dermed forlenge pollense-
songen for mange allergikere. 

Pollensesongen i Norge kan 
for øvrig bli forlenget ved at et 
varmere klima vil føre til at blom-
string og løvspring kommer 
tidligere. Økte temperaturer har 
til nå bidratt til å forlenge de 
ulike pollensesongene i Europa, 
og fra pollenregistreringer i de 
ulike landsdelene i Norge ser 
man også en indikasjon i retning 
av tidligere start på pollenseson-
gene, særlig i sesongene etter 
1997. 

Et varmere klima vil også 
føre til en større utbredelse av 
løvtrær i Norge, deriblant bjørk.  
Bjørkepollen er en av våre mest 

allergifremkallende pollentyper. 
Pollenregistreringer fra Nor-
ges Astma- og Allergiforbund 
viser en klar økning i mengden 
bjørkepollen fra 1984 og fram 
til i dag. 

En stor helsefare ved global 
og lokal oppvarming er økt 
utbredelse av nye arter som 
flått, mygg eller snegler som kan 
overføre sykdommer. 

Rapporten viser også til at 
en antatt økning av ozonnivået 
som følge av et varmere klima 
kan påvirke og øke pollenets 
allergifremkallende evne.

Rapporten kan lastes ned på 
egne nettsider fra Klimatilpas-
singsutvalget, www.nou-
klimatilpassing.no. Du kan også 
lese mer om klimaendringer og 
pollenallergi på NAAFs nettsider.

Ved Geilomo barnesykehus arran-
geres det i år en ukes sommerleir 
for ungdom i videregående skole 
9. – 15. august.

Det blir utarbeidet et eget pro-
gram denne uken med undervis-
ning fra sykepleier, fysioterapeut 
og kjøkkensjef. Under oppholdet 
vil det også bli lagt stor vekt på 
fysisk aktivitet.

- Utgangspunktet for dette 
prøveprosjektet har vært at vi har 
fått enormt mange henvendelser 

fra unge som har blitt for gamle 
for opphold på Geilomo. Derfor 
vil vi nå gjerne etterkomme 
ønsket og prøver ut siste uken 
i sommerferien. Da kommer vi 
ikke i konflikt med noen form for 
skolegang, forteller seksjonssjef 
Anne-Britt Foss ved Geilomo.

Søknadsfristen for å være med 
i år er dessverre gått ut, men 
dersom arrangementet blir en 
suksess vurderer man å gjøre det 
samme i 2011. 

Fra venstre: Anne Kristin Larsen, lokallagsleder i Fredrikstad lokallag, 
Grethe Amdal, sykepleier og rådgiver i NAAF, Tone Sandem, lokallagsleder 
i Moss og Omegn lokallag og Mona L. Marthinussen, Regionssekretær i 
NAAF Region Østfold
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Pollenallergiturern 2010  
startet i Halden

Vitenfabrikken i Sandnes

Ny rapport om helsekonsekvenser ved klimaendringer

Første sommerleir for 
ungdom på Geilomo



På medlemsmøte 18. mai fikk 
leder i Porsanger Astma- og 
Allergiforening Miriam Karlsen 
heder og roser fra foreningens 
medlemmer. Hun meldte seg 
inn i foreningen på 80-tallet og 
vært leder siden 1994.

Miriam Karlsen har vært 
primus motor for utviklingen av 
de nye turløypene som sto klare 
i 2006. Hun har dessuten hatt 

hovedansvaret for merking og 
vedlikehold og vært meget aktiv 
i sin rolle som mediekontakt i 
tillegg til å koordinere varmebas-
sengtilbud hver søndag fra ok-
tober til mars i flere år nå, og har 
stilt opp nesten alle søndager i 
perioden.

Hilsen Porsanger Astma- og 
Allergiforening

Tre av NAAFs informasjonsbro-
sjyrer er nå ute i revidert og opp-
datert form. I den anledning har 
de også fått seg en make-over.

De tre brosjyrene Astma-
kontroll, Eksembehandling 
og Matallergi - utredning og 
behandling har alle fått en etter-
lengtet oppdatering. Faktastof-
fet i brosjyrene er stort sett det 
samme, men nyvinninger og 
oppdagelser skjer stadig vekk, 
og på alle medisinske fronter, og 
da er det viktig å være oppda-
tert. Blant annet gjelder dette 
tabellen for kryssallergier, hvor 
siste oppdaterte versjon nå er 
trykket i brosjyren om matallergi. 

-Ideen er å kommunisere 
tydelig hvem brosjyrene er fra 
og at de er del av en serie med 
kvalitetssikret faktakunnskap 
fra en seriøs aktør. Vi ønsket å 

lage dem behagelige å lese, 
ikke skrikende fra hyllene, da det 
etter vår mening er innholdet 
som må stå i sentrum. Vi håper 
dessuten vi har fått til et enkelt 
og tidløst design som står seg 
like godt om fem år, sier infor-
masjonskonsulent Bo Gleditsch.

De respektive brosjyrene er 
utarbeidet av NAAF, ved rådgi-
verne Grethe Amdal, Helle Grøt-
tum og Rose Lyngra, i samarbeid 
med diverse eksterne leger 
og eksperter på de forskjellige 
felter. Brosjyrene om Eksem og 
Matallergi er utviklet med støtte 
fra Stiftelsen Helse og Rehabili-
tering.

Disse og en mengde andre 
brosjyrer kan bestilles hos NAAF, 
naaf@naaf.no, eller lastes direkte 
ned fra hjemmesidene www.
naaf.no/Bestill_materiell.

Jeg våknet tidlig fredags 
morgen. Gradestokken 
hadde krøpet til -20 i lø-
pet av natta. Vanligvis ville 
jeg dratt dyna langt over 
hodet og drømt om som-
mer, sol, ferie og is. Men 
heldigvis for meg, var ikke 
denne fredagsmorgenen 
som andre morgener. I 
dag var dagen da familien 
min og resten av gruppa 
fra NAAF skulle sette oss 
på første fly ned til Gran 
Canaria. 

Vi stod opp med et 
smil om munnen og 
en kriblende følelse i magen.
Koffertene våre lå allerede ferdig 
pakket i bilen, så nå var det bare 
klokka vi ventet på. 

Det var god stemning i bilen. 
Musikken dunket i ørene og 
fem munner sang muntert til de 
raske låtene. Latter og sang fylte 
bilen, mens vi mimret tilbake til 
Valle Marina. De flotte leilighe-
tene som speilet seg i solen. Alle 
åsene som var fine å gå tur i. 
De milelange strendene og det 
krystallklare vannet var bare noe 
av det vi gledet oss til. Familien 
min og jeg hadde bare vært 
med en gang før, men vi viste al-
lerede da at vi måtte være med 
neste gang også. 

Etter en lang flytur, og møte 
med den flotte gjengen fra fjor-
årets tur, satte vi kursen ned til 
Gran Canarias sydspiss og til det 
flotte og solfylte helsesentret 
kalt Valle Marina. 

Den første dagen brukte vi til 
å komme i orden, men vi rakk 
selvfølgelig en tur ned til det 
flotte varmebassenget. Der var vi 
lenge og kastet ball, svømte og 
fant på leker. Grand Canaria viste 
seg fra sin flotteste side, med 
strålende sol og en gradestokk 
opp mot 20 grader. 

Men Grand Canaria viste seg 
ikke bare fra solsiden. Et par da-
ger var det sterk vind og senere 
fikk vi vite at uværet som hadde 
truffet Madeira, hadde sneiet 
Grand Canarias sydspiss. Pga 

det dårlige været var strandpro-
menaden ødelagt og vi måtte 
benytte den øvre veien for å 
komme oss mot Patalavaca og 
Arguineguin. 

Et par hundre meter fra Valle 
Marina ligger det en busshol-
deplass og bussen kan frakte 
deg rundt om på øya, og en 
varm mandag skulle noen av 
oss ta en tur til et kjøpesenter en 
times busstur unna. Med spansk 
musikk kjørte den av gårde. Jeg 
var helt trollbundet av de fine 
strendene, den store golfbanen 
og alle husene i åsene. Etter en 
time var vi framme og vi kunne 
lukte den salte sjølufta. Vi gikk 
et lite stykke og så det store grå 
bygget. Det var stengt på grunn 
av karneval!

Vår favoritt var nok å gå 
strandpromenaden bort til Sjø-
mannskirka og spise vafler. Her 
møtte vi flere nordmenn som 
nøt de lange dagene i solen. 

Mine to små søsken fikk fysi-
kalsk behandling på Valle Marina 
og de var også med på svøm-
metreningen. Vi var også med 
på felles samlinger med resten 
av Telemarkgjengen. 

Etter to uker i et varmt og sol- 
fylt land, var det på tide å ta flyet 
tilbake til kalde Norge, men en 
ting er sikkert. Vi kommer tilbake 
neste år også!

Margrethe Tengs 15 år,  
som reiste med NAAF region  

Telemark 12.-26. februar.

Ved Geilomo barnesykehus arran-
geres det i år en ukes sommerleir 
for ungdom i videregående skole 
9. – 15. august.

Det blir utarbeidet et eget pro-
gram denne uken med undervis-
ning fra sykepleier, fysioterapeut 
og kjøkkensjef. Under oppholdet 
vil det også bli lagt stor vekt på 
fysisk aktivitet.

- Utgangspunktet for dette 
prøveprosjektet har vært at vi har 
fått enormt mange henvendelser 

fra unge som har blitt for gamle 
for opphold på Geilomo. Derfor 
vil vi nå gjerne etterkomme 
ønsket og prøver ut siste uken 
i sommerferien. Da kommer vi 
ikke i konflikt med noen form for 
skolegang, forteller seksjonssjef 
Anne-Britt Foss ved Geilomo.

Søknadsfristen for å være med 
i år er dessverre gått ut, men 
dersom arrangementet blir en 
suksess vurderer man å gjøre det 
samme i 2011. 

Glad familie på tur.

Fra venstre: Solgunn Hesjevoll, Miriam Karlsen og Grete Utsi
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Nye informasjonsbrosjyrer

Lokallagsleder fikk  
heder for lang innsats

Reisen til Valle Marina
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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”

Trygge dunprodukter 
til barnet ditt!

Som foreldre er vi opptatt at av barnet 
vårt sovet trygt og godt. Princess har 

tatt dette på alvor, og våre dunprodukter 
til barn er vurdert og anbefalt av Norges 
Astma og Allergiforbund. Hos oss kan du 

trygt velge Andungen 
dunprodukter til 

barnet ditt!

Princess har et stort og flott sortiment  
til barn, se www.princessbutikken.no

for din nærmeste butikk og nettbutikk.

Princess har et stort og flott sortiment til barn, se www.princessbutikken.no 
for din nærmeste butikk og nettbutikk.

Andungen gåsedundyne og dunpute  
– kun hos Princess!

Våre dunprodukter til barn er laget av en 
fantastisk dunkvalitet, og har et mykt og godt 
bomullstrekk. 
Dun er et naturprodukt som har den egenskapen 
at den puster godt, slik at dynen føles behagelig 
for barnet.
Andungen dundyne er en lett og lun dyne som 
egner seg godt hele året. 
Barn skal ikke ligge høyt med hodet, derfor har 
vi utviklet en lett og myk hodepute til barnet ditt.

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 298,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 349,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 569,-

DUNPUTE Andungen 
Dunpute 35 x 40 cm   129,- 
Dunpute 40 x 60 cm   169,-

Som foreldre er vi opptatt at av barnet vårt sovet trygt og godt. 
Princess har tatt dette på alvor, og våre dunprodukter til barn er 
vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Hos oss 
kan du trygt velge Andungen dunprodukter til barnet ditt!

Trygge dunprodukter 
til barnet ditt!

Princess har et stort og flott sortiment til barn, se www.princessbutikken.no 
for din nærmeste butikk og nettbutikk.

Andungen gåsedundyne og dunpute  
– kun hos Princess!

Våre dunprodukter til barn er laget av en 
fantastisk dunkvalitet, og har et mykt og godt 
bomullstrekk. 
Dun er et naturprodukt som har den egenskapen 
at den puster godt, slik at dynen føles behagelig 
for barnet.
Andungen dundyne er en lett og lun dyne som 
egner seg godt hele året. 
Barn skal ikke ligge høyt med hodet, derfor har 
vi utviklet en lett og myk hodepute til barnet ditt.

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 298,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 349,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 569,-

DUNPUTE Andungen 
Dunpute 35 x 40 cm   129,- 
Dunpute 40 x 60 cm   169,-

Som foreldre er vi opptatt at av barnet vårt sovet trygt og godt. 
Princess har tatt dette på alvor, og våre dunprodukter til barn er 
vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Hos oss 
kan du trygt velge Andungen dunprodukter til barnet ditt!

Trygge dunprodukter 
til barnet ditt!
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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

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

Relansert 2010!

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

Her er pakken som både gir 
deg et skinnende rent hus, 
og holder orden på vaske-
rommet. Nye Jif Mopp har 
nå fått vinklet moppeplate 
noe som vil hjelpe deg til å 
gjøre gulvvasken enda mer 
effektiv. Pakken inneholder 
også nyhetene Jif Støvmopp 
og Jif Tørrmopp 
som effektivt 
samler opp støv 
fra hyller og 

gulv. Jif Mopp System, Jif 
Tørrmopp og Jif Støvmopp 
er anbefalt av Norges Astma 
og Allergiforbund.  

Nye Jif Mopp System  
– mer effektiv gulvvask!
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Å tenke på for gravide med astma:

Kløende, tørr og irritert hud? 
For mye sol?

Få en god sommer 
med Decubal

Decubal er uten parfyme, fargestoff og 
parabener og kan brukes av både 

barn og voksne.  
Få mer informasjon og gode råd på  

www.decubalpluss.no

Decubal Anti-Itch Gel 
gir akutt lindring

Decubal Body Lotion 
pleier og gjenopp-

bygger huden

NYHET!

Sens er utviklet i samarbeid med:

NYTT FARGEKART

IN
SPIRERT AV FARGEGLEDE

Sens er perfekt for deg som skal 

pusse opp der det bor foreldre og 

barn. Det er fordi Sens er en interiør-

maling uten skadelig avdamping.  

I tillegg er Sens helt fri for løsemidler 

og den avgir ingen ubehagelig 

malingslukt. Slik kan du male uten  

å bekymre deg for å sjenere verken 

deg selv eller andre.

www.jotun.no/sens

Anbefalt av

Vorwerk Tiger var vår store 
salgssuksess i 90-årene.  

Den satte nye standarder  
for støvsugere og brakte 

enorm annerkjennelse  
for Vorwerk. Nå er  

den tilbake i sterkt  
modifisert utgave.

 Unikt støvopptak
 Unik filtrering
 Lav vekt
 Lang levetid

 Se den!
 Prøv den!
 Opplev forskjellen

    hjemme!

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

Telefon: 331 35 777
TRIMAKK ANS  Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

SUKSESSEN
ER TILBAKE!

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!

s e n s i t i v  s i d e
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Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

... for et bedre inneklima

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)

www.lillehammer.kommune.no

Åfjord
kommune

www.afjord.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
www.ballangen.kommune.no

Nedre Eiker
kommune

www.nedre-eiker.kommune.no
www.larvik.kommune.no

Smøla
kommune

www.smola.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Holtålen
kommune

www.holtalen.kommune.noLeka
kommune

www.leka.kommune.no

Fjell
kommune

www.fjell.kommune.no

Lærdal
kommune

Psykisk Helsevern
www.laerdal.kommune.no

Kvalsund
kommune

Helse og Sosial
 www.kvalsund.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.nowww.heroy.kommune.no

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

- Alt i taksering
- Byggesak/ansvarsrett

- Eiendomsutvikling
Ingeniør

Ole Gullichsen
7580 SELBU

Tlf. 73 81 71 85
E-mail: ole@ingog.no

www.ingog.no 0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40Vaskerelven 16, 5014 BERGEN

Tlf. 55 21 77 00

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 0553002 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

YIT Building Systems AS
3920 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 18 00
www.yit.no

AS Tyssefaldene
5770 TYSSEDAL
Tlf. 53 65 30 00

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Medi
Buskerud AS
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

www.vianova.no

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

 6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Amcor Flexibles
Drammen AS
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 20 21 00

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 79 19 00

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Mosserødhjemmet
3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

Indre Namdal
Regnskapskontor

7871 GRONG
Tlf. 74 33 14 06

Sporstøl
Arkitekter a.s
6067 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 85 50

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Serimaster AS
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

Solbekk
Møbler A/S
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

Jessheim
videregående skole

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Tannlege
Ove Eriksson

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 31 30

Hole Gård
2450 RENA

Tlf. 62 44 00 26
www.holegard.no

Tonstad
Bakeri AS

 4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Våler Vekst AS
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 11 28
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Tlf. 64 83 45 50

 6650 SURNADAL
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Tlf. 32 20 21 00
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5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33
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Arkitekter a.s
6067 ULSTEINVIK
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Stiftelsen
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0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Serimaster AS
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

Solbekk
Møbler A/S
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

6893 VIK I SOGN
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Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

Jessheim
videregående skole

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00
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Ove Eriksson
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2450 RENA
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www.holegard.no

Tonstad
Bakeri AS

 4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Våler Vekst AS
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 11 28

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.

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Hedmark
Transportarbeiderforening

2326 HAMAR   -   Tlf. 62 54 09 79

Fana Stål AS
5258 BLOMSTERDALEN

Tlf. 55 91 81 81

Tannlege
Jon-Reidar Eikås
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Medicus Sykepleiesenter
Telemark

Holbergs gate 11, 3722 SKIEN
Tlf. 35 50 28 80

Langestrand
Fysioterapi
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

* Gjelder for Kestine 10 mg
Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Fra Idé til Verdi AS
2318 HAMAR

Tlf. 958 50 506
Regnskap - Lønn - Årsoppgjør

Den Norske Kirke Tunsberg
Bispedømme
3116 TØNSBERG
Tlf. 33 35 43 00

3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Alt i kjøtt og pølsevarer
T. T. Eikestøls Eftf.

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 07 00

Ryen
Byggsupport

4640 SØGNE
Tlf. 932 47 668 Tlf. 77 05 81 00

7809 NAMSOS
Tlf. 74 21 69 00

Fargerike
Teppekroa AS

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 55 77

Lytt til erfarne fagfolk!

Cinderella Sko
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 20 13

Lillehammer
Sykehjem

2626 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 86 00

F.P. Entreprenør AS
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

3126 TØNSBERG
Tlf. 33 35 49 00

Fosen
Renovasjon IKS

7100 RISSA
Tlf. 73 85 85 90

Solør
Videregående Skole

2271 FLISA
Tlf. 62 95 53 10

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

Midtstranda
Karosseri
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

Falck Vikersund
3370 VIKERSUND

Tlf. 995 42 803

Vitusapotek
Florø

6900 FLORØ
Tlf. 57 75 81 05

Stette Data AS
6260 SKODJE

Tlf. 70 24 41 40

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Hønefoss A/S
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 05 00

1801 ASKIM
Tlf. 69 88 29 80

Levante
Innredninger AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

Skipnes
Byggservice AS

7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

1252 OSLO
Tlf. 22 62 91 90

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

EuroContact
Norge A/S

7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 42 40

Thv. Holtlien Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55
Rimi Fåberggt

Coop Skaun BA
7357 SKAUN

Tlf. 72 86 46 40

5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Autosalg A/S
5826 BERGEN
Tlf. 55 36 10 006440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 80 00
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 41

Begravelsesbyrået
Yngvar Bjørnsrud AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 77 94 00

6700 MÅLØY
Tlf. 57 84 90 006854 KAUPANGER

Tlf. 57 67 82 06

ANONYM
STØTTE
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Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

... for et bedre inneklima

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
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Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

- Alt i taksering
- Byggesak/ansvarsrett

- Eiendomsutvikling
Ingeniør

Ole Gullichsen
7580 SELBU

Tlf. 73 81 71 85
E-mail: ole@ingog.no

www.ingog.no 0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40Vaskerelven 16, 5014 BERGEN

Tlf. 55 21 77 00

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 0553002 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

YIT Building Systems AS
3920 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 18 00
www.yit.no

AS Tyssefaldene
5770 TYSSEDAL
Tlf. 53 65 30 00

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Medi
Buskerud AS
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

www.vianova.no

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

 6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Amcor Flexibles
Drammen AS
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 20 21 00

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 79 19 00

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Mosserødhjemmet
3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

Indre Namdal
Regnskapskontor

7871 GRONG
Tlf. 74 33 14 06

Sporstøl
Arkitekter a.s
6067 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 85 50

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Serimaster AS
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

Solbekk
Møbler A/S
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

Jessheim
videregående skole

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Tannlege
Ove Eriksson

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 31 30

Hole Gård
2450 RENA

Tlf. 62 44 00 26
www.holegard.no

Tonstad
Bakeri AS

 4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Våler Vekst AS
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 11 28

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.

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Hedmark
Transportarbeiderforening

2326 HAMAR   -   Tlf. 62 54 09 79

Fana Stål AS
5258 BLOMSTERDALEN

Tlf. 55 91 81 81

Tannlege
Jon-Reidar Eikås
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Medicus Sykepleiesenter
Telemark

Holbergs gate 11, 3722 SKIEN
Tlf. 35 50 28 80

Langestrand
Fysioterapi
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

* Gjelder for Kestine 10 mg
Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Fra Idé til Verdi AS
2318 HAMAR

Tlf. 958 50 506
Regnskap - Lønn - Årsoppgjør

Den Norske Kirke Tunsberg
Bispedømme
3116 TØNSBERG
Tlf. 33 35 43 00

3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Alt i kjøtt og pølsevarer
T. T. Eikestøls Eftf.

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 07 00

Ryen
Byggsupport

4640 SØGNE
Tlf. 932 47 668 Tlf. 77 05 81 00

7809 NAMSOS
Tlf. 74 21 69 00

Fargerike
Teppekroa AS

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 55 77

Lytt til erfarne fagfolk!

Cinderella Sko
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 20 13

Lillehammer
Sykehjem

2626 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 86 00

F.P. Entreprenør AS
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

3126 TØNSBERG
Tlf. 33 35 49 00

Fosen
Renovasjon IKS

7100 RISSA
Tlf. 73 85 85 90

Solør
Videregående Skole

2271 FLISA
Tlf. 62 95 53 10

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

Midtstranda
Karosseri
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

Falck Vikersund
3370 VIKERSUND

Tlf. 995 42 803

Vitusapotek
Florø

6900 FLORØ
Tlf. 57 75 81 05

Stette Data AS
6260 SKODJE

Tlf. 70 24 41 40

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Hønefoss A/S
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 05 00

1801 ASKIM
Tlf. 69 88 29 80

Levante
Innredninger AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

Skipnes
Byggservice AS

7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

1252 OSLO
Tlf. 22 62 91 90

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

EuroContact
Norge A/S

7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 42 40

Thv. Holtlien Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55
Rimi Fåberggt

Coop Skaun BA
7357 SKAUN

Tlf. 72 86 46 40

5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Autosalg A/S
5826 BERGEN
Tlf. 55 36 10 006440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 80 00
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 41

Begravelsesbyrået
Yngvar Bjørnsrud AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 77 94 00

6700 MÅLØY
Tlf. 57 84 90 006854 KAUPANGER

Tlf. 57 67 82 06

ANONYM
STØTTE

Gi noen en honnør fra NAAF
Er det noen i eller utenfor forbundet som har gjort en  
innsats som fortjener en takk? Da kan du være den  
som sørger for at det blir gjort.

Det kan være en mindre ting eller en betydelig innsats, vi er rause i jubileumsåret.  Foreslå for 
oss hvem du synes burde få en påskjønnelse og kort-kort om hvorfor (et par setninger holder). 
Vi trenger navn og adresse på vedkommende og ditt navn. Du kan gjøre dette rett på nettet 
på www.naaf.no/Tjenester/naaf_honnor eller kontakte oss per brev, faks eller telefon. 
 
Balletthonnør
En av de som har fått en honnør er Den Norske Ballettskolen. De fikk honnør fra leder for  
NAAF Region Oslo og Akerhus, Anne Ombye:

Ballettskolen har vært svært velvillige og interesserte under samarbeidet med Region Oslo 
og Akershus om oppstarten av ballettkursene ”På tå hev” for barn med astma, allergi og eksem. 
Etter at kursene var kommet godt i gang har skolen selv overtatt ansvaret for rekruttering og 
sørget for at det er et fast kurs på deres program. Instruktøren har fått opplæring innenfor 
NAAFs sykdomsgrupper og ballettskolen formidler kontakt til NAAF når noen av deres elever 
har behov for det. Det er flott at et treningssted for barn og unge ønsker å legge til rette for 
NAAF-medlemmer i sitt tilbud. 

Diplom og en liten gave er sendt i posten. Vi gratulerer!
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Generalsekretærens

HJØrne

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF

Trygg sommergrill - en gladmelding

– for helseopphold, som
 feriedrøm

 eller konferansested

Valle Marina
Det Norske Helsesenter, Valle Marina på sydspissen av Gran Canaria eies og drives av  
Astma- og Allergiforbundet.  Klimaet er spesielt gunstig for mennesker med lungesykdommer,  
hud- og allergiproblemer.  
 
Anlegget har 70 nyoppussede leiligheter, beliggende i et vakkert hageanlegg med to  
svømmebasseng, treningsstudio med muligheter for fysikalsk behandling, et helsesenter,  
konferansesal, nærbutikk, en hyggelig restaurant og snackbar. Godt skjermet for biltrafikk  
og støy. Kort spasertur til deilig strand og hav – og med fine turmuligheter i området. 

Pålandsbrisen sørger for deilig klima – også sommerstid, badetemp 20–23 gr.

Gode medlemstilbud på  
opphold i perioder. 

 
For informasjon: www.naaf.no/ 
vallemarina eller kontakt NAAFs  
reisekonsulent: Torild Ullestad,  
tlf. 56 51 48 25/906 28 588  
torild.ullestad@gmail.com

Midt i mai ble det kjent, NAAF har bistått 
Leiv Vidar med å utvikle en pølse som er 
trygg for alle. Ikke en sær pølse i hvit frakk 
som skal ligge i en hylle i spesialforretninger. 
Neida, det er Leiv Vidar sin vanlige grill, wie-
ner og middagspølse som har fått en bety-
delig oppgradering. Og som nå er tilgjenglig 
i butikker, bensinstasjoner, kiosker osv.

Hvorfor er dette så spesielt og noe å rope 
hurra for? Selvsagt fordi mange foreldre og 
barn nå kan få ett etterlengtet produkt som 
er helt trygt for alle. Det i seg er verdt stor 
jubel. Men hvis vi ser litt fremover er dette 
også en milepæl for NAAF. Sammen med 
utviklingssamarbeidet med andre næ-
ringslivsaktører siste året, for eksempel den 
suksessrike Jotun malingen Sens, har NAAF 
nå vist at vi kan få frem nye betydelig bedre 
helsevennlige produkter av mange forskjel-
lige typer. Det kan få stor betydning i årene 
som kommer.

Men la oss spole litt tilbake. Tilbake til 
dagen da Leiv Vidar kom på besøk og lurte 
på om vi kunne bistå dem med å gjøre 
pølsene deres allergivennlige. Veldig raskt sa 
vi at vi ikke ønsket et spesialprodukt for våre 
grupper, men at et standardprodukt var så 
bra at det kunne spises av alle. Så var neste 
utfordring for oss, hvor strenge skulle vi 
være? Vi hadde akkurat avsluttet første ver-
sjon av Jotun sin Sens maling der det å være 
veldig streng viste seg å være mulig. 

Man fikk både ypperlig kvalitet og et helt 
trygt produkt. Ja, for vi hadde begynt å 
tilnærme oss vår merkeordning til ikke bare 
”bedre enn”, men ”helt trygt”. Var det mulig 
for mat? Vi hadde tross alt ikke brukt vår 

merkeordning på mat før – og en pølse da 
gitt…

Etter litt tenking tok vi en idé til vårt lege-
råd. Vi sa at vi må erkjenne at vår merkeord-
ning i stor grad fremstår som en garantist for 
at produktene er helsetrygge. Ikke bare for 
allergiske reaksjoner, men for helseskadelige 
stoffer generelt. Vi hadde innført kravet om 
at alle produktene som får vårt merke også 
må tilfredsstille de offisielle miljømerkene, 
men vi vurdere i praksis en lang rekke helse-
utfordringer i tillegg, ikke bare direkte koblet 
mot våre sykdomsgrupper.

Hva hvis vi satte krav til pølsene at de ikke 
bare skulle være frie for de vanlige allerge-
ner, men at de skulle være helt trygge for 
alle allergener myndighetene kontrollerer? 
Og sågar for innhold NAAF mener myn-
dighetene burde regulere, deriblant en del 
krydder. Og hva hvis vi også satte krav til e-
stoffer, typer og mengder. Og som et tredje 
element også gikk mye lengre i å kvalitets-
sikre produkter for helseskadelige forurens-
ninger i råvarene eller fra produksjonen. 
Legerådet ble begeistret. Klarer dere dette, 
var gjennomgangstonen, vil en ikke bare få 
et trygt produkt, men NAAF ville sette nye 
retningslinjer for matvarebransjen.  

Og vi klarte det! Produktet setter virke-
lig ny standard. Fordi vi har definert hvilke 
nivåer som er trygge for allergiske reaksjoner 
og så mye annet er forbedret. Nå har NAAF 
definert hva som skal til for at en ikke tren-
ger å sette ”Kan inneholde spor av”. Vi har 
brukt de fremste faglige eksperter og fått 
definert hva som er trygge nivåer slik at al-
lergiske reaksjoner ikke forekommer. Og våre 

voldsomt strenge nivåer, som er godt under 
det myndigheter i enkelte land diskuterer, 
viser seg å være mulig å overholde med 
gode kvalitetsrutiner, krav og kunnskap i en 
moderne matvarebedrift. Det gir håp.

Så dermed er dette en gladmelding, ikke 
bare for grillsesongene i år og fremover, men 
også fordi det viser seg at faglig kompetanse 
fra NAAF kan nyttiggjøres i næringslivet til 
å lage helsetrygge produkter. Fra før har vi i 
vår merkeordning en lang rekke produkter 
som er anbefalt av oss der produsenter selv 
har utviklet gode produkter. Med faglig utvi-
klingssamarbeid har vi vist at vi kan gå hele 
veien til helt trygt og sette nye standarder. 
Først maling, så pølse, hva blir det neste 
mon tro? God grillsesong.

Legatet har som formål å gi støtte til hjelp under sykdom og rekonvalesens eller annen hjelp i forbindelse  
med grunnlidelsen astma.

Støtteberettigede er personer over 18 år, født i Oslo og registrert i Oslo de siste 5 år.  
Søkere må være medlem av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Søknadsskjema er å finne på NAAFs nettsider www.naaf.no   
eller fåes ved henvendelse til NAAF sekretariat, tlf 23 35 35 35.

Frist for innsending av søknad med vedlegg er: før St. Hans, 24. juni

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen månedsskiftet juni/juli. Kun søkere som blir tildelt  
legatmidler blir underrettet. 

Einar Swanes a S t m a l E g at
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Å tenke på for gravide med astma:– for helseopphold, som
 feriedrøm

 eller konferansested

Valle Marina
Det Norske Helsesenter, Valle Marina på sydspissen av Gran Canaria eies og drives av  
Astma- og Allergiforbundet.  Klimaet er spesielt gunstig for mennesker med lungesykdommer,  
hud- og allergiproblemer.  
 
Anlegget har 70 nyoppussede leiligheter, beliggende i et vakkert hageanlegg med to  
svømmebasseng, treningsstudio med muligheter for fysikalsk behandling, et helsesenter,  
konferansesal, nærbutikk, en hyggelig restaurant og snackbar. Godt skjermet for biltrafikk  
og støy. Kort spasertur til deilig strand og hav – og med fine turmuligheter i området. 

Pålandsbrisen sørger for deilig klima – også sommerstid, badetemp 20–23 gr.

Gode medlemstilbud på  
opphold i perioder. 

 
For informasjon: www.naaf.no/ 
vallemarina eller kontakt NAAFs  
reisekonsulent: Torild Ullestad,  
tlf. 56 51 48 25/906 28 588  
torild.ullestad@gmail.com

av NINA BRUN

Antallet meldinger om bivirkninger 
etter legemidler har i 2009 vært 
rekordhøyt, med til sammen 2914 
meldinger til Legemiddelverket. 
Nesten halvparten av disse gjaldt 
bivirkninger som følge av vaksiner, de 
fleste influensavaksiner. 

I alt ble det ble registrer 1349 meldin-
ger om bivirkninger etter vaksiner. Over 
halvparten av disse etter influensavaksinen 
Pandemrix  (801).  201 av disse meldingene 
regnes som alvorlige, som for eksempel 
alvorlige allergiske reaksjoner. I alt ble 2 
millioner vaksinert med Pandemrix i Norge 
i 2009.

Det er rapportert ti dødsfall hos pasienter 
som har fått pandemivaksine. Siden det dør 
rundt 100 mennesker i Norge hver dag, reg-
ner Legemiddelverket med at noen dødsfall 
sammenfaller i tid med vaksinasjonen. 
Foreløpige resultater viser også at dødsfal-
lene ikke har noen sannsynlig sammenheng 
med vaksinen. Legemiddelverket arbeider 

videre med en gjennomgang av alle meldte 
bivirkninger av pandemivaksinen, Pandem-
rix i Norge. Når det gjelder vaksiner for øvrig 
er det mottatt 101 meldinger etter nytt 
vaksinasjonsprogram med vaksinen, Gardasil  
mot HVP-infeksjon. De ble 101 meldinger, 
men få av disse var alvorlige bivirkninger. 

Andelen alvorlige bivirkninger ligger for 
øvrig på samme nivå som i 2008 (46 %). Til 
tross for et større antall meldinger totalt i 
2009, er det ikke rapport noen økning i antall 
dødsfall i forhold til tidligere år (127 dødsfall). 
Som tidligere år er de fleste dødsfallene 
knyttet til behandling med blodfortynnende 
legemidler.  Antallet bivirkningsmeldinger 
på kosttilskudd og naturlegemidler har også 
økt i 2009. I alt mottok Legemiddelverket 52 

meldinger, hvorav halvparten var alvorlige. 
I flere av meldingene er det mistanke om 
at kosttilskudd i kombinasjon med vanlige 
legemidler har gitt endret effekt.  

Fra 1. mars 2 010 har publikum selv kunnet 
melde bivirkninger direkte til Legemid-
delverket. Meldeordningen er elektronisk 
og krever innlogging med bruk av MinID. 
Ordningen utfyller dagens meldeordninger 
for helsepersonell. 

Under influensa pandemien vinteren 
2009/10 var det stor pågang fra brukeres om 
ønsket å melde bivirkninger av legemidler 
direkte til Legemiddelverket.  Dette viser 
interesse i befolkningen for et slikt melde-
system. 

Mange meldinger om bivirkninger i 2009



REGION FINNMARK
Tlf: 41 69 77 82 
Kontortid: Ingen kontortid 
Regionssekretær: Ingen ansatt for
tiden. Kontakt leder Nina Danielsen. 

REGION TROMS
Tlf: 906 29 506
Kontortid: Ingen kontortid
Regionssekretær: Ingen ansatt for tiden, 
kontakt leder Anita Hakvåg

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

    E-post: oslo@naaf.no 
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Hei alle NAAFere

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

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

NAAF er opptatt av og finnes på nye sosiale 
arenaer, nytt er at vi er på Facebook, 

besøk oss på ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET. 
Vi har allerede over 1 600 tilhengere. 

Det er stor aktivitet i organisasjonen om dagen, 
mange bruker våren til å fronte NAAF og våre 
brukere. Det er stands, brukermedvirkning, opplys-
ningsarbeid, turer, avisinnlegg m.m. Kjempebra! 

Mange av landets kommuner og fylker forsøm-
mer fremdeles vedlikehold av barnehager, skoler, 
gymsaler og andre bygninger eid av dem. Dette 
medfører at mange kommuner opplever til dels 
store angrep av mugg og sopp. For inneklimaet til 
barn, unge, ansatte og eldre er dette en skandale. 
Det oppleves konsentrasjonsvansker, hodepine, 
astmatiske anfall blant mange av brukerne. Jeg 
oppfordrer nok en gang dere alle til å være vakt-

bikkjer 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, 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 forbundsstyret få ønske dere 
alle en riktig god sommer

Mini-ventilasjon
med varmeveksler

RING 815 00 666 www.fornuftigehjem.no

•Gjenvinner 85% av varmeenergien fra lufta
•Frisk luft gir bedre inneklima
•Fjerner radongass
•Bedre luft for alle • Fjerner CO2

Monteres rett i ventil. Kan felles inn i vegg

Fra 5.800,-

Pollenallergi

+ frisk
 luft

= SANT!

Vennlig hilsen

NAAF lanserte i jubileumsåret 
2010 en ny side for småbarnsfo-
reldre. Et økende antall besø-
kende er innom sidene som i 
kombinasjon med Rådgivnings-
tjenesten vår, seiler opp som et 
meget populært publikumstil-
bud fra NAAF.

For å markedsføre nettsidene 
har forbundet landet over delt ut 
smekker til små ferskinger med 
nettadressen påtrykket: www.
naaf.no/fersking På barselavde-

linger, stands og i møte med 
enkeltmennesker har smekkene 
blitt overlevert en liten nykom-
ling. Hver uke sender vi også ut 
en smekke til en mengde enkelt-
personer som har bestilt rett på 
nett. Til nå har vi delt ut  
7 500 smekker og vi har fremde-
les en del igjen. Har, eller kjenner, 
du en liten fersking så kan du 
og søke nyttig informasjon og 
bestille smekke på  
www.naaf.no/fersking  

Fersking.no er en suksess

(foto: Britt Inger Skaanes)



REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: agder.naaf@hotmail.com

REGION MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 47 36 24 18
Kontortid: Man kl. 9-15  

    tirs og tors kl. 9-12  fre kl. 12-15  
Regionssekretær: Monica Dalseth 

    E-post: region.moreogromsdal@naaf.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 finner 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

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

 E-post: Drammaaf@start.no

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken 

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man, tirs. kl. 8-15.30.  

    Annenhver ons. 8-12/15.30
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen 

    E-post: anne-kari@naaf.no 

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

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Drammen og omegn AAF
Kontakt oss gjerne: Leder Kjell O. 
Halvorsen, tlf: 32 79 04 17 / 92 25 59 28, 
khalv2@online.no, nestleder Grete W. 
Vines, tlf: 32 83 60 53 / 91 58 69 26, eller 
felles e-post: drammaaf@start.no.  
Vi holder til i Tollbugt. 29 A i Drammen. 
Du finner oppdatert informasjon på 
våre lokale sider på www.naaf.no.

Vi har hyggelige kafétreff på Ypsilon Bar 
første lørdag hver måned kl.12. Vår kose-
lige og allergivennlige hytte på Blefjell 
Hyttegrend er til leie for medlemmer. 
For leie, kontakt Normann Tveten,  
tlf: 31 10 44 94 / 93 26 41 25. 

Likemannstjenesten
Våre likemenn er tilgjengelige 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.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Region Hedmark, org.nr: 984 040 490
Ringsaker AAF, org.nr: 993 851 914 
Hamar og omegn AAF, org.nr: 
885 585 132
Elverum og omegn, org.nr: 993 851 965
Glåmdal AAF, org.nr: 984 114 559

Glåmdal AAF
har kontortid på Brukerkontoret Sykehu-
set Innlandet, ferie i juli og august.

Likemannstjenesten
Kontakt vårt regionskontor for å samtale 
med likemenn innen eksem, allergi, 
astma og kols.

Ønsker alle en riktig god sommer!

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 975 471 675

Møretrimmen
går av stabelen 5. september på 
Tueneset (Ålesund) ved SIF huset. Vi 
oppfordrer alle som liker å mosjonere til 
å ta med seg familien for å delta. Arran-
gementet er et samarbeidsprosjekt mel-
lom Norges Astma- og Allergiforbund, 
Norsk Revmatikerforbund og Landsfore-
ningen for Hjerte og Lungesyke lokalt 
og på fylkesplan, med hjelp fra Ålesund 
Kommune v/ folkehelsekoordinatoren. 
Alle kan delta, man går eller springer 
i sitt eget tempo. Fin turløype, også 
tilrettelagt for funksjonshemmede. Det 
vil også bli aktiviteter for barna. De som 
kjøper startnummer er med i tekningen 
om mange flotte gavepremier. 

Valle Marina
Ønsker du et utenlandsopphold litt 
utenom det vanlige? På Det Norske 
Helsesenter tilbyr vi rekreasjon med 
faglig innhold i internasjonalt anerkjent 
helseklima. Reisen går tur-retur Ålesund 
lufthavn, Vigra, i november/desember 
2010. 

Valle Marina eies og drives av Norges 
Astma- og Allergiforbund og Region 

Møre og Romsdal arrangerer tur hit med 
avreise 27. november og hjemkomst 11. 
desember 2010. En erfaren reiseleder 
vil legge opp et faglig innhold med 
forskjellig tema hver dag; bevegelse/
fysisk aktivitet, avspenning, pusteteknik-
ker, stavgang. Både teori og praktiske 
øvelser. Kursene er frivillige og blir lagt 
opp slik at alle, uansett fysikk, kan delta. 

Grunnpris pr. person ved to personer 
i leilighet kr 10 565,-. Pris inkluderer 
flyreise Vigra – Las Palmas tur/retur, mat 
på flyet, opphold på Valle Marina og 
busstransfer tur/retur flyplass – Valle 
Marina. Påmeldingsfrist 1. august!

Ta kontakt med regionsekretær for mer 
informasjon om opplegg og priser. Mo-
nica Dalseth tlf: 47 36 24 18 eller e-post: 
monica.dalseth@naaf.no

Likemannstjenesten
Kontakt våre likemenn for samtale:

Gunn Torill Vollset, Austefjorden, 
tlf: 70 05 00 86 (voksne og barn 
med astma, allergi)
Oddrun Dale, Volda, 
tlf: 70 07 66 16 (voksne og barn med 
allergi, matvareallergi/ intoleranse)
Solveig Giske, Ålesund, tlf: 70 13 17 19 / 
45 03 56 17 (voksne med astma, allergi)
Tove Lyngen, Halsa, tlf: 90 12 05 63 
(voksne og barn med astma, allergi)
Audhild Taftø, Stranda, tlf: 91 82 38 77 
(astma, allergi, foreldrekontakt)
Inger Ludviksen, Sykkylven, 
tlf: 70 25 12 49 (voksne med astma, 
allergi)
Karen Præsttun Helgheim, Sykkylven, 
tlf: 70 25 16 77 (voksne med astma)

Vi ønsker å motta medlemmers e-
postadresser slik at det blir enklere og 
billigere å holde dere oppdatert på hva 
som skjer i regionen. Send din e-post 
adresse til region.moreogromsdal@
naaf.no

Vil du hjelpe til når vi har forskjellige ar-
rangementer i regionen? Vi blir glade for 
alle henvendelser, stort eller smått.  
Ta kontakt med regionssekretæren.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping: 
Region Nord, org.nr: 974 527 987
Alta AAF, org.nr: 994 301 039

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 971 57 6634

30 års jubileum for Region Nordland 
markeres på ny i oktober. Ferskingkam-
panjen gjennomføres hele året ved ulike 
arrangementer. Astmakontrollstafetten, 
med NAAF sentralt og GSK, blir i august/
september.

Barns astma, fysisk aktivitet  
og psykisk helse
Vi ønsker å avholde et åpent møte i 
Narvik. Hva er astma hos barn? Hva skjer 
i luftveiene ved astma, hvordan oppstår 
betennelsen, hva blir man tett av, for-
varsel ved astma, tegn på pustebesvær, 
å leve med astma, viktig med fysisk 
aktivitet, temperatur, når bør medisin tas 
og oppvarming.  

Familiesamling
Vi planlegger familiesamlinger til høsten 
i Troms og Finnmark. Følg med på hjem-
mesidene www.naaf.no/nord

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag kl. 19–20. 
Fottur til Sautso 21. august, mer 
informasjon på www.naaf-alta.no

Nord-Troms Storlag 
Bassengtrening for barn og ungdom i 
Birtavarre Røde Kors nye badeanlegg 
starter opp igjen i februar.  
  
Porsanger AAF
Sommeråpne trimløyper (Caskil, 
Handelsbuktfjellet, Hamnbuktfjellet, 
Hambukt syd, Langporsvannshøyden 
og Porsvannshøyden)

Tromsø og omegn AAF
Tur til Metro lekeland i Tromsø 4. 
september kl. 12. Gratis for medlemmer. 
Påmelding til Roger Dahl, tlf: 90 65 33 86 
eller e-post: rdahl45@gmail.com. 

Harstad AAF 
arrangerer tur til Polarzoo 19. juni. 
Påmelding/info hos Eirin Wallervand, 
tlf: 97 60 61 53.

Savner du aktiviteter eller 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
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Se Region Oslo og Akershus

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

Mini-ventilasjon
med varmeveksler

RING 815 00 666 www.fornuftigehjem.no

•Gjenvinner 85% av varmeenergien fra lufta
•Frisk luft gir bedre inneklima
•Fjerner radongass
•Bedre luft for alle • Fjerner CO2

Monteres rett i ventil. Kan felles inn i vegg

Fra 5.800,-

Pollenallergi

+ frisk
 luft

= SANT!

Vennlig hilsen

Arendal/ Risør lokallag
Bading i varmtvannsbassenget på Bjor-
bekktunet kl.17–18 fredag i partallsuker. 
Påmelding til Tone Karlsen, tlf: 37 06 
02 40, kun lov med 15 stk. i bassenget. 
Vanngymnastikk med fysioterapeut i 
Risør. Gratis svømming i oppvarmet 
basseng på onsdager kl.18–19.

Kristiansand lokallag
har gratis tid i svømmehallen i byen, 
hver torsdag kl. 19–20. Fysisk aktivitet gir 
mestring og er forebyggende. Møt opp! 

Flekkefjord og Kvinesdal AAF 
har bading i oppvarmet basseng i helse-
huset i Kvinesdal og alle medlemmer er 
hjertelig velkomne tirsdager kl. 18–20. 
Den første timen er for de minste.



REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken 

    E-post: region.oppland@naaf.no

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: 
Ane M. Heiberg, tlf. 416 70 057
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940 

    E-post: oslo@naaf.no 

REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: (Fra 15. sept.) kl. 10-14 
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
E-post: region.sor.trondelag@naaf.no 

REGION TELEMARK
Tlf: 35 52 15 00 / 40 29 62 24
Kontortid: Man, tors. kl. 9–15 
Regionssekretær: Mona H. Larsen 

    E-post:  region.telemark@naaf.no

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug/
                                     Tove Nymoen 

    E-post: region.vest@naaf.no

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Kathrine Kragøe 

    E-post:region.nord.trondelag@naaf.no 

Behandlingsreiser 2010 
Morten Jenssens stiftelse har vedtatt å 
sende fem barnefamilier på behand-
lingstur i de tre nordligste fylker. 
Tilbudet går til hele familien. Kontakt 
regionskontoret. 

Ernæring og kost ved ulik  
intoleranse/ overfølsomhet
Vi skal avholde tre samlinger i fylket 
der en klinisk ernæringsfysiolog vil gi 
undervisning i hvilke matvarer som 
kan gi reaksjoner, hvordan forebygge, 
kostveileding, aktuelle matvarer på mar-
kedet og merking av disse. Samlingene 
planlegges gjennomført i Mo i Rana, 
Bodø og Narvik.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 983 146 678 

Vi ønsker å få på plass så mange av med-
lemmenes e-postadresser som mulig og 
oppfordrer derfor alle som har/bruker 
e-post til å sende sin adresse til kontoret: 
region.nord.trondelag@naaf.no eller tlf: 
74 16 99 86.

Vil du hjelpe til i forbindelse med ulike 
arrangementer? Ta kontakt, all hjelp er 
god hjelp.

Takk til alle dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 984 133 863

Vi ønsker alle våre støttespillere en riktig 
god ferie. 

Likemanns- og  
informatørtjenesten
Trenger du noen og snakke med eller som 
på dine vegne kan informere skole, barne-
hage eller på din arbeidsplass, ta kontakt 
med regionskontoret og vi kan hjelpe deg. 

Takk 
til våre tillitsvalgte som gir av sin fritid til 
foreningen og legger ned en formidabel 
innsats. Har du noe og bidra med, smått 
eller stort, hører vi gjerne fra deg. 

Et vellykket matkurs er over. Tilsvarende 
kurs kommer i okt/nov. Ring regionsse-
kretærene om du er interessert. 

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 355 765 

Sommeren står for døra, og det blir et 
lite opphold i aktiviteter i NAAF Sør-
Trøndelag. Etter sommerferien har vi 
planlagt følgende:

Golfdag
5. september kl. 12. Vi gjentar suksessen 
fra tidligere år og møtes på Klæbu 
Golfbane for å spille på vårt nivå. Vi leier 
en instruktør som gir oss litt opplæring. 
Det blir også muligheter for å grille. 
Dette er et lavterskeltilbud der alle kan 
delta, både store og små. Pris per familie 
er kr 50.

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 288

MerSmak i Skien 
27. og 28. August deltar vi nok en gang 
på MerSmak i Skien. Her ønsker vi frivil-
lige som har lyst til å være med på vår 
stand. Ta kontakt med kontoret for mer 
informasjon. 

Familiekurs i Langesund 
15.-17. oktober. Å leve med en kronisk 
sykdom og Aktiv med Astma. Foredrag 
ved NAAFs fagsjef i inneklima og uteluft, 
Britt Ann Høiskar og ernæringsfysiolog 
Hanne Reiersen ved Sykehuset Telemark 
HF. 

Vi har som vanlig også mange spen-
nende aktiviteter for store og små barn. 
Meld dere på til kontoret, tlf: 35 52 15 
00, send e-post til region.telemar@naaf.
no, eller SMS til tlf: 40 29 62 24

Les mer på våre lokale sider på  
www.naaf.no

Region Vest vil i 2010 ha fokus på fysisk 
aktivitet, medisinbruk og kosthold. For 
informasjon om likemenn og informatø-
rer i ditt nærmiljø, kontakt regionskonto-
ret eller se liste på vår lokale hjemme-
side på www.naaf.no.

Voss og Omland AAL 
Bading i Kvam m/fysioterpeut som 
før. Treningsgruppe på Gjernes også, 
møt opp på skolen kl.17. Treningen 

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Region Vestfold, org.nr: 971 321 725
Larvik AAF, org.nr: 993 190 160
Sandefjord AAF, org.nr: 984 012 314
Tønsberg og omegn AAF,  
org.nr: 879 559 022
Horten og omegn AAF,  
org.nr: 980 663 728
Nordre Vestfold AAF, org.nr: 994 545 590

16.–17. oktober er vi invitert med NAAF 
Region Telemark på familiehelg på 
Quality Hotel & Resort Skjærgården i 
Langesund.

Medlemstilbud
Quality Resort Skjærgården, Langesund. 
3,5 timer bading for barn 3–15 år kr 70, 
voksne kr 90. Ta med NAAF medlems-
kort. Det holder at en i familien er 
medlem, så blir det rabatt for alle.

Valle Marina
Tur for barnefamilier går fra 25. august 
til 8. september. Påmelding til reiseleder 
Anita Kolseth Olsen (roarol@online.no) 
tlf: 99 04 38 32. Priser for medlemmer 
på leilighetene: 1 pers 26 €, 2 pers 34 €, 
3 pers 48 € og familiepris 53 € (2voksne 
og to barn) pr. døgn.  Flybilletter bestil-
ler man selv.
Husk å luke burot midt i juni, gjentas ca. 
20. juli. Burot er et like sterkt allergen 
som bjørk og gjør kroppen sliten og 
trøtt, i tillegg til kløe og rennende øyne 
og nese. Skoler, barnehager, idrettslag 
m.m. som luker og gir oss beskjed om 
det, er med i trekningen om tre penge-
premier på kr 4000, 2000 og 1000. Man 
kan også holde plantene nede ved å slå 
før blomstring 15. juli.
 
Larvik AAF 
Bading på Kysthospitalet i varmt vann 
for voksne og barn hver torsdag kl. 18–
20. Det er bare å møte opp, medlemmer 
betaler halv pris. Gratis for barn. Tilbudet 
gjelder utenom skoleferien. 

Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler, og er å treffe på 
apotekene. Se annonser i avisen. Ta 
kontakt, tlf: 33 18 42 08.

Sandefjord AAF
Treningstilbud for medlemmer på 

Organisasjonskurs
1. og 2. september, for delegater og vara 
til landsmøtet. 

Landsmøte 2010 
arrangeres i Oslo og Akershus på 
nybygd Scandic Hotell på Gardermoen 
24.- 26. september. Region Oslo og 
Akershus har æren av å være vertskap i 
jubileumsåret!

Teater for barn
Reisen til julestjernen 4. desember på 
Nationalteateret. Barnemedlemmer 
får gratis billett. Familie og andre som 
er med betaler kostpris. Påmelding til 
regionssekretæren.
 
Øvre Romerike Storlag
Forberedelsene til burotaksjonen er 
godt i gang og alle kommunene er 
med. Selve lukeaksjonen starter 10. juni. 
Tre av deltakergruppene får premier på 
kr 4000, 3000 og 2000. Gruppene må 
selv sende referat og bilder til naaf.ovre.
romerike@gmail.com for å være med i 
konkurransen om hvem som luker mest. 
Lag og foreninger oppfordres til å bidra. 
Kontaktperson er Solveig, tlf: 41691490. 
Aksjonen blir støttet av Øvre Romerike 
Utvikling.  

Sommarland i Bø
Turen går 19. juni. Gratis for betalende 
medlemmer (335,- for ikke-medlem-
mer). Påmelding til Siv, tlf: 63 96 45 49, 
Solveig, tlf: 63 95 27 83 eller naaf.ovre.
romerike@gmail.com innen 31. mai.

Bading på Gjestad, Jessheim 
Lørdager kl. 12–14 (ikke i skolens ferier). 
Tilbudet er for barn og barnefamilier. 
Kun for medlemmer: kr 20/10. Husk 
medlemskort. Kontaktperson, Espen 
Mørk, tlf: 98 81 88 92.

Nedre Romerike Storlag
Rimelig svømmetilbud på Sørum 
Sykehjem hver fredag. For påmelding 
kontakt Mette Bergman, tlf: 21 68 18 45, 
e-post mette@bergmanfam.net

Fagdag for helsesøstre
7. september. Nærmere informasjon og 
program kommer senere.

Det blir eksemskole og astmaskole også 
til høsten. Følg med på vår nettside 
www.naafstrl.no for mer informasjon. 
Det blir også møter i Foreldregruppa og 
her er det plass til flere. Ta kontakt med 
regionskontoret dersom du har lyst til å 
være med.

Vi mangler fortsatt en del e-postad-
resser til våre medlemmer. Hvis din e-
postadresse er registrert i vårt system, vil 
du ha mulighet til å motta informasjon 
fra oss litt oftere.

Vi ønsker alle våre medlemmer en frisk 
og god sommer!

er en time m/fysioterapeut. Det blir 
Lungerehabiliteringskurs til høsten på 
Lærings- og mestringssenteret, kurset er 
under planlegging.

Bergen og omegn AAF 
har 50-års jubileum i 2010. Dette marke-
res med forskjellige aktiviteter, følg med 
på www.baaf.no for mer informasjon. 
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REGION VESTFOLD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30 
Regionssekretær: Ellen Sørby 

    E-post: region.vestfold@naaf.no 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

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
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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

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 ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen 

    E-post: monam@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 

Thorøya Helsepark. Alle dager kl. 6–24. 
Kr 540 for tre måneder, tlf: 33 44 82 05. 
Bading for voksne i varmtvannsbasseng 
og anledning til bruk av vanlig bas-
seng i Svømmehallen i Bugården hver 
tirsdag kl. 14.45–16. Påmelding, tlf: 33 
47 29 29. Treningsgruppe for lungesyke 
på Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig 
Eidhamar. Torsdager kl. 10–11, og neste 
gruppe kl. 11–12. Henvendelser til Stig, 
tlf: 97 08 03 91

Tønsberg og omegn AAF
Treningsgruppe for voksne med lunge-
lidelser på Activ Fysioterapi,  
tlf: 33 32 36 70. 

Informatørtjenesten
Ta kontakt med leder Anita Kolseth 
Olsen, tlf: 99 04 38 32 dersom det er 
behov for informasjon i skoler og barne-
hager. Vi har informatører som kan stille 
opp på foreldre- og ansattemøter.

Takk til alle som støtter oss via grasrotan-
delen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025

Kontoret har sommertid fra 1. mai til 1. 
september og kan være ubemannet 
på grunn av møter/ kurs. Ta kontakt 
på mobil: 90 11 58 91, sendt e-post til 

monam@naaf.no / region.ostfold@naaf.
no eller ta kontakt direkte med regions-
leder, tlf: 48 04 01 66, e-post: thomas@
bnprosjekt.no

Åpen temakveld 16. juni om allergi, 
diagnostikk, symptomatisk behandling 
og allergivaksinasjon for alle medlem-
mer og ikke-medlemmer i Østfold. 
Lungelege Ragnar Dahle ved Astma- og 
Allergiklinikken holder foredrag på Rica 
city hotell i Fredrikstad, kl. 18– 19. Påmel-
ding og info, Region Østfold, tlf: 69 31 
83 62 / 90 11 58 91 eller e-post region.
ostfold@naaf.no

Lungetrening
Art Norge Klinikken, Helsehuset i Moss, 
har gruppetrening for lungesyke. 
Kondisjons- og styrketrening i tillegg 
til undervisning i ulike pusteteknikker. 
Kontakt fysioterapeut Heidi Granøe 
Abantao, tlf: 69 25 00 35 / 92 88 24 15, 
heidi@artklinikken.no
 
Aktiv på dagtid
Østfold idrettskrets tilbyr treningskort for 
2010 til innbyggere i Østfold som står 
helt eller delvis utenfor arbeidslivet. For 
nærmere informasjon se hjemmesidene 
til Østfold idtetts krets eller kontakt 
Andre Hansen, fagkonsulent, Aktiv på 
dagtid Østfold Idrettskrets, tlf: 69 35 49 
20 / 90 66 76 39 eller andre.hansen@
idrettsforbundet.no 

Organisasjonskurs 
for alle tillitsvalgte i Østfold avholdes 
21.–22. august. Kurset arrangeres på 
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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?

Hvaler Resort og Spa i naturskjønne 
omgivelser. Der det er egen tilgang til 
spa og oppvarmet basseng. Selvhushold, 
utendørs lekeareal, kort vei til golf- og 
tennisbane.  

Samlivskurs 
Regionen arrangerer samlivskurs for par 
11.–12. september på Rica City Hotell i 
Fredrikstad.  Foredragsholder er sexolog 
og familieterapeut Thomas Johannes-
sen. Priser er for helpensjon ved hotellet:  
Medlemmer fra Indre Østfold lokallag, 
Halden lokallag, Fredrikstad lokallag, 
Moss og Omegn lokallag og Sarpsborg 
lokallag, kr 1 100.
For påmelding, kontakt regionskontoret 
ved Mona L. Marthinussen. Vennligst 
oppi matallergi eller andre eventuelle 
spesielt tiltrettelagte behov ved påmel-
ding. Først til mølla.

Eksemskole 
22. og 29. september og 13. oktober 
arrangeres kurs for foreldre til barn med 
eksem. Kurset et samarbeid mellom 
NAAF Region Østfold, Sykehuset Fred-
rikstad, Lærings- og mestring senteret 
og to foreldre med brukerkompetanse. 
Kontakt regionskontoret for nærmere 
informasjon.

NAAFU
Region Østfold ønsker å starte et tilbud 
for medlemmer mellom 15 og 35 år. 
Alle regionens medlemmer i denne 
aldersgruppen bes ta kontakt med regi-
onskontoret for mer informasjon.

Informatørtjenesten 
Ta kontakt med regionskontoret dersom 
det er behov for informasjon i skoler og 
barnehager m.m. Regionskontoret kan 
stille opp på foreldre- og ansattemøter.

Indre Østfold lokallag
10. september arrangeres tur til Ron-
dane for voksne medlemmer Vi kjører 
oppover Gudbrandsdalen, spiser lunsj 
underveis, kjører Peer Gynt seterveg 
frem til Rondablikk Høyfjellshotell og 
inntar middag der kl. 19. Det vil også 
bli arrangert en dagstur for medlem-
mene 11. september med hjemreise 12. 
september etter frokost.

For mer informasjon og påmelding, 
ta kontakt med lokallagsleder i Indre 
Østfold lokallag, Leni Isaksen, tlf: 95 96 
26 14. Først til mølla. 

Se NAAF Region Østfold sine hjem-
mesider for øvrig informasjon. Alle som 
ønsker å gjøre en viktig og frivillig jobb 
for regionen bør ta kontakt med oss. 
Alle er velkomne

NAAF Gran Canaria
Valle marina, Den Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 
E-35120 Arguineguin
Gran canaria
E-post: naaf_gc@hotmail.com



Hvis du vil vitemer omAirWellness™Power5Pro™ eller ønsker å finne enuavhengigNikken-konsulent, kan du ringe 800 62015 eller sende en
e-post til norsupport@nikken.co.uk.

Lesmer omNikkens velværeprodukter påwww.nikkenwellbeing.no

NikkensAirWellness™Power5Pro™ fyller husetmed frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler.

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs,
i luft somofte er verre enndenute.MedNikkens patenterte
luftfiltersystemkandunå imidlertid få både renere og friskere
luft hjemme.

• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av sammeavanserte
teknologi sombenyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" somvirker
beroligendeog avslappende.

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

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennomblant annet HEPA-filter fjerner
99,97 prosent av svevestøv somkan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av EuropeanCentre forAllergyResearch Foundation,
BritishAllergy Foundation ogNorgesAstma- ogAllergiforbund.

• Tildelt EnergyStar fraUnitedStatesEnviromental Protection
Agency (EPA), en utmerkelse somkungis til luftrensere som
erminst 35 prosentmer effektive enn en standardmodell.

Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

NYHET!

INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

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.
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