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Det er et faktum at de færreste av oss forsikrer familien. 
Derfor har vi laget et nytt produkt: NAAF familieulykkes-
forsikring. Kort fortalt er dette et produkt som for 94  
kroner måneden forsikrer voksne og hjemmeboende 
barn under 20 år mot skader som følge av en ulykke, 
uansett hvor stor familien er.

Forsikring handler om å vite at noen hjelper deg 
når uhellet er ute. Vi vet hvor viktig det er at skade- 

oppgjøret går fort, og at du blir rettferdig behandlet.   
Derfor sørger vi for å løse mer enn halvparten av alle 
saker innen 24 timer. 

I tillegg får du som medlem i NAAF gode rabatter på dine 
privatforsikringer.
 
Vil du vite mer? Ta kontakt på telefon 02400 eller besøk 
www.if.no. Husk å oppgi avtalenummer 639.

Rolig, vi hjelper deg.

DEKKER HElE FAMIlIEn TIl En FAST PRIS.

I samarbeid med:

nYHET!  
FAMIlIEUlYKKES- 
FORSIKRInG FOR 

nAAF-MEDlEMMER.
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Sona (13) flytter ikke.

6
30

36

12

24

Studenter med pollenallergi sliter i eksamens- 
tiden. NAAF har vært på turné rundt til en  
rekke læresteder og informert om hva som 
kan gjøres for å få en bedre vår. 

Allergikere trenger ikke å bo i en ”steinørken”. 
Les om hvilke blomster, busker og trær du skal 
velge for å unngå å få allergiske reaksjoner.  

Hannah Marie Øien (17) ble best av jentene 
i TV-konkurransen ”Nummer 1” – et 
NRK-program der målet var å finne frem til 
Norges største keepertalent. Astmatikeren 
drømmer om å bli proff i utlandet. 

Christoffer (8) har atopisk eksem og 
er vant til å klø og blø gjennom de 
kalde vintermånedene. Men etter to 
lengre opphold i sol og saltvann på 
Gran Canaria er han blitt mye bedre. 
Det har gitt økt livskvalitet for hele 
familien. 

Sverre Karmhus Steinsvåg i NAAFs legeråd 
er sterkt kritisk til den økende bruken 
av kortisonsprøyter som forebyggende 
medisin mot pollenallergi. En lettvint 
behandling som kan gi store skadevirk-
ninger, mener han. 

Norge Rundt med NAAF
Allergivennlig hage

Toppkeeper med astma

Sol på resept

Advarer mot kortison
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Start dagen, eller varier ditt mellom-
måltid med en sunn smoothie!
Alt du trenger å gjøre er å blande  
ingredienser i en mikser eller med 
en stavmikser. Bytt gjerne mellom 
våre ris-, soja- og havredrikker for  
å få mer variasjon.

For flere oppskrifter gå inn på vår 
hjemmeside. Der kan du også laste 
ned din egen oppskrift hvis du har 
noe godt som du vil dele med oss!

www.gogreen.no

   Leskende,
    sunt
          og
  enkelt!

Oppskrift
 på denne her 

og andre smoothies finner 

du på vår 
hjemmeside 

www.gogreen.no
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Inneklimaet i skolene – viktig, hvit støy...
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Ved hver skolestart er medier, skolesamfunn, foreldre og 
opinion en stakket stund opptatt av det samme som NAAF 
brenner for konstant: Inneklimaet i landets skoler.

Og det er en sak verdt å vie oppmerksomhet for her er det 
ting som slett ikke er på stell. For foreldre, skoleledelse og 
FAU er det mange ting å engasjere seg i. Overfylte skoler (også 
det blir fort et forsterkende inneklimaproblem), lærermangel, 
store klasser, enkeltelevers sammensatte behov – og hvor 
mange av dem er det egentlig riktig å forvente at skolen skal 
løse? Det er nok å ta tak i og foreldre vil nødig havne i krangel 
med skolen over ting som det virker håpløse å få gjort noe 
med og som kanskje tilsynelatende plager elever med astma 
og allergi mest? En mager trøst! 

For mange handler skolestart om lekseplaner, trivsel, uten-
forskap, erting og lærevansker – listen kan gjøres lang.  
Inneklimaet, det vil si et dårlig inneklima virker fort som 
et uendelig høyt fjell å bestige. Noen ser raskt for seg nye 
ventilasjonsanlegg som løsning, og da trengs det ofte utopiske 
summer på vedlikeholdsbudsjettet. 

Men glem nå dette ventilasjonsanlegget et øyeblikk.  
Problemet er nødvendigvis ikke knyttet til dette, men til en 
manglende forståelse av hva et godt inneklima faktisk er og 
hvordan det skal oppnås. For etter årevis med snakk om et 
godt eller dårlig inneklima gjenstår det faktum at det ikke fin-
nes noen definisjon på hva et godt inneklima faktisk er. Og da 
kan man jo forstå at arbeidet for å oppnå det kan preges av in-
dividuelle løsninger og prioriteringer som ikke nødvendigvis er 
de riktigste. Og er budsjettene åreviss trange, hjelper det lite 
at viljen er god. Resultatet av valgte tiltak kan bli så som så. 

For vi snakker kort og godt om skitt og renhold, temperatur, 
støy, ventilasjon, lys og avgassing. Vi kan forstå at en slik mal 
har manglet. Det er verken enkelt eller uproblematisk å sette 
opp slike kriterier. Det krever faglige diskusjoner, utgreiing 

og mot til å sette måleenheter og 
standarder på papiret. Men det har 
altså NAAF gjort. Forbundet har laget 
et sett med kriterier for å kunne et-
terstrebe og sikre et godt inneklima 
som gjør det enklere for kommunene 
å forvalte sin rolle som skoleeier. Og 
en nylig gjennomført undersøkelse 
viser at det er noe kommunene savner i sitt arbeid og ville hilst 
velkommen. Fordi: Lite gjennomtenkt ombygging kan øde-
legge eksisterende ventilasjonsløsninger, sparing på renholds-
budsjett gir skitnere skoler, materialvalg og løsninger uten 
nødvendig kunnskap gir unødig høy avgassing og konstruerer 
inneklimaproblemer. Fuktskader som ikke utbedres skaper 
store ødeleggelser og helseskadelige, syke bygninger.

Så får det bli en annen diskusjon om hvorvidt rollen som 
eier, løpende utøver av vedlikehold, tilsyn og godkjenning av 
skolebygg og å sanksjonere vanskjøtsel lar seg forene innen-
for ett og samme kommuneorgan. Eller om dette kaller på en 
nasjonal tilsynsordning? Hvis man ser på dagens inneklimavir-
kelighet i skolen så kan jo hver i sær trekke sine egne konklu-
sjoner. Og dette oppstår ikke over ett skoleår eller to. Vi snak-
ker om tiår på tiår med forsømmelser, flikking og manglende 
veiledning om hvordan utbedre og behandle en bygning best 
mulig. Korsettrange budsjetter hjelper selvsagt også godt til å 
opprettholde en dårlig inneklimastandard for alt for mange av 
landets skolebarn. Like fullt er det kommuner som uttaler at 
de ikke ville prioritert dette arbeidet høyere selv om de hadde 
penger på budsjett. Men dette er ikke forvaltning – dette er 
politisk ledelse. 

Godt kommunevalg!
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Hvor mange parfymer har du på deg om gangen?

Parfyme kan øke risikoen for allergi. Allikevel fi nner du parfyme i utallige kremer, såper, 
vaskemidler og rengjøringsmidler. Men det er som du vet ikke parfymen som vasker rent, 
gjør huden myk eller pleier babyen din.

Du kan faktisk velge å helt unngå parfyme. Neutral har utviklet en hel serie produkter til 
kroppspleie, vask og baby. De er fulle av gode og virksomme ingredienser som rengjør 
og pleier. Dessuten hjelper de deg og familien din å trygt unngå parfymer og andre 
unødvendige tilsetningsstoffer, som kan øke risikoen for allergi.

Du kan gjøre din egen allergisjekk med det samme. Les mer på www.parfymefrisone.no. 
Der kan du se hvor enkelt du kan utvikle dine egne parfymefrie soner hjemme.

Neutral – holdning til følsom hud

ALLERGI SJEKKET

DE FLESTE AV NEUTRAL’S 
PRODUKTER ER SVANEMERKEDE 



bilderamme

Etter en lang vinter er det endelig 
vår. Sola skinner, trærne blir grønne - og 
snørr og tårer renner. Omtrent sånn for-
toner våren seg for tusenvis av norske 
studenter. Det som for andre oppleves 
som en hektisk, men løfterik innspurt på 
semesteret, drukner i pollenallergiske 
plager for mange. 

I år som i fjor arrangerte Norges 
Astma og Allergiforbund en “pollentur-
né” for å informere studenter rundt om-
kring i landet om pollenallergi og hvilke 
tiltak som kan settes inn mot dette.

Hjelp i en tung vår
Torbjørn Kobberstad var en av de som 
var innom NAAFs stand på Høgskolen 
i Nord-Trøndelag, avdeling Levanger. 
Han studerer til å bli musikklærer, og ble 
akutt nysgjerrig da han så at Pollentur-
néen hadde kommet til hans lærested. 
Han er sterkt plaget av pollenallergi, og 
en av de mange studentene som synes 
det er ekstra tungt med vår.

─ Jeg visste egentlig ikke helt hva jeg 

Mange studenter gruer seg til våren. Ikke bare på grunn av eksamen, men på grunn  
av pollenallergien som setter inn for fullt akkurat når det gjelder som mest. 

NAAF på Norgesturné
tekst / Øystein Mikalsen  foto / NAAF

ville ha greie på da jeg så standen deres, 
men bestemte meg for å ta en titt, siden 
jeg kjenner at allergien er i ferd med å 
feste grepet både i øyne og luftveier, 
sier studenten.

─ Hva fikk du greie på da?
─ Jeg lærte en del om hvilke medisiner 

det kan lønne seg å ta, og så fikk jeg vite 
litt om de rettighetene vi allergikere har 
når det gjelder lenger tid på eksamen. 
Tidligere har jeg aldri fått noen spesial-
forpleining, men nå vurderer jeg å søke, 
sier han.

Torbjørn føler seg veldig svekket når 
“nettene blir korte og støvet setter inn”. 
Selvsagt vil det hjelpe med litt lenger 
tid på eksamen, men hele oppkjørin-
gen med lesing og pugging blir uansett 
tung. Aller helst hadde han sett at hele 
eksamen ble flyttet til en tid på året da 
prestasjonene hans ikke ble påvirket av 
pollen.

Midt i pollensesongen
Pollenturneen ble arrangert på norske 

universitet og høyskoler i måneds-
skiftet april-mai. Tidspunktet var ikke 
tilfeldig valgt. Turneen sammenfalt med 
bjørkepollensesongen, som for alvor 
ble innledet av det fine vårværet store 
deler av landet har hatt i år. 

Turneen er et samarbeid mellom 
Norges Astma og Allergiforbund og det 
forskningsbaserte legemiddelfirmaet 
Glaxo SmithKline (GSK). 

Årets turné startet den 28. april på 
Universitetet i Agder i Kristiansand, 
før ferden gikk videre til studiestedene 
Porsgrunn, Horten, Ås, Halden, Lille-
strøm, Rena, Gjøvik, Levanger og til slutt 
Tromsø den 19. mai. Målet med turneen 
var å informere studentene om  
pollenallergi.

Fornøyd med oppmøtet
Gina Strøm, regionsekretær for Norges 
Astma og Allergiforbund i Region Midt 
var strålende fornøyd etter endt stand i 
Levanger.

─ Vi hadde masse besøk hele tiden, og 
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NAAF på Norgesturné

mitt inntrykk var at studentene følte de 
fikk mye igjen for å besøke standen vår.

Arrangementet i Levanger var godt 
hjulpet av strålende vårsol og kraftig 
vind – reine ekstremværet hva spred-
ning av bjørkepollen angår. Dermed ble 
alle studenter med det aller minste snev 
av pollenallergi minnet om plagene sine, 
noe som fikk mange av dem til å opp-
søke pollenturnéens utsendinger.

─ Jeg tror vi hadde mye å bidra med. 
De som lurte på om de kanskje var 
allergiske fikk hjelp til å fylle ut et kart-
leggingsskjema som de senere kunne ta 
med til fastlegen sin. Studenter som  
visste de var pollenallergikere fikk en 
del viktig informasjon om hvilke medi-
siner som er tilgjengelig. De fikk også 
greie på litt om hvilke rettigheter de har 
til utvidet eksamenstid.

Overrasket over kunnskapsnivået
Bjørn Norstrand fra firmaet Glaxo Smith 
Kline var også med til Levanger. Han ble 
overrasket over hvor lite mange visste 

1. Musikklærerstudent Torbjørn Kobberstad føler seg veldig svekket om våren på grunn av pollenallergi.
2. Folksomt på NAAFs stand.
3.	 Legemiddelfirmaet	Glaxo	SmithKline	var	representert	på	standen,	ved	Dag	Torgersen	og	
 Bjørn Norstrand.
4.	 Pollenforsker	Hallvard	Ramfjord	mener	det	beste	hadde	vært	å	flytte	eksamen	til	en	tid	på	året	der		 	
 studenter med pollenallergi ikke er svekket.
5.	 Regionsekretær	for	Norges	Astma	og	Allergiforbund	i	Region	Midt,	Gina	Strøm	(til	høyre)	hadde	det		 	
 travelt på standen i Levanger.  

om hvilke medisiner pollenallergiske 
studenter kan, og bør, ty til.

─ De fleste hadde kjennskap til tablet-
tene som finnes på markedet, men det 
var de færreste som passet på å bruke 
øyedråper og nesespray i tillegg. Er 
du for eksempel voldsomt plaget med 
kløende og hovne øyne, er det ikke 
nok å ta tabletter. Da er øyedråper et 
must, sier Nordstrand. Etter møtet med 
studentene satt han også igjen med et 
inntrykk av at de i alt for liten grad var 
flinke til å oppsøke lege med plagene 
sine.

─ Flytt eksamen!
Det er en skjebnens ironi at noe så 
hyggelig som forplantning kan ha så 
plagsomme og ubehagelige følger som 
pollenallergi. Nysing, rennende nese 
og øyne som klør er hverdagsplager for 
bortimot 1 million norske pollenallergi-
kere.  

Pollenforsker Hallvard Ramfjord var 
også på plass for å møte studentene i 

Levanger. Han mener det beste hadde 
vært å flytte eksamen. For selv om 
man medisinerer seg aldri så godt og 
skaffer seg lenger tid på de avsluttende 
prøvene, er det fortsatt ingen tvil om 
at allergikere har et stort handicap i 
forhold til sine medstudenter.

─ Er du plaget av pollenallergi, går det 
ut over både konsentrasjon og uthol-
denhet. Det betyr blant annet at den 
hektiske innspurten i ukene før eksa-
men blir langt mindre effektiv enn den 
kunne ha vært, sier Ramfjord.

Når eksamenstid og bjørkepollen-
sesongen er såpass synkronisert, mener 
jeg det mest fornuftige hadde vært å 
flytte eksamen til en tid på året der 
forholdene er like for alle, sier pollen-
forskeren. Dette synet har han garan-
tert støtte for hos tusenvis av norske 
studenter, som i skrivende stund  
forsøker å skimte eksamenspensum 
gjennom slørete og hovne øyne. /

www.naaf.no  /  7
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* Referanse:  Eberlein-Koenig B et al. Department of Dermatology and Allergy  
   Biederstein, Technical University Munich, Germany. 2005. id

GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen  
0319 Oslo  

Tlf: 22 70 20 00

Lindrer alle tegn og symptomer på kløe, tørrhet  
og irritasjon.

Reduserer behov for steroidkremer.*

Mykgjørende krem som trekker hurtig inn i huden.

Uten parfyme, farge, konserveringsmidler, parabener  
og emulgatorer.

Mild og skånsom for spedbarn, barn og voksne  
– både på kropp og i ansikt.

A.I=Anti-Itch  (Anti-kløe)  

Kløestillende
 fuktighetspleie for sensitiv hud
 Reseptfri på apotek
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Spør etter prøve på apoteket!

Physiogel
®     

A.I. (Anti Itch) krem

Spesialkrem for kløende hud

FØR ETTER

Resultater

Studiestart     

Studieslutt

2,0

1,5

2,5

1,0

0,5

Tørrhet Oppkloring Hudfortykkelse Avskalling Rødhet Kløe 
0

*
* *

*
*

*

Evaluering gjort av leger ved hjelp av en 4�poengsskala:   0=fravær av symptomer og 3= alvorlige/uttalte symptomer
*0<0,001 vs studiestart

ATOPA Studie av Physiogel A.I. krem utført mellom november 2004 og april 2005.* 

Variasjon i kliniske trekk og symptomer som ble vurdert av lege.

NO_Physiogel_Annonse_A4_NAAF_21Jan.indd   1 21.01.2011   13:37:53



Burotpollenet har kort sprednings-
vei. Mesteparten av pollenet spres bare 
50 til 100 meter bort fra planten. Hvis 
man klarer å rydde bort pollenet, vil det 
bedre luftkvaliteten i området betrakte-
lig, sier pollenanalytiker Hallvard Ram-
fjord i Norges Astma- og Allergiforbund.

Luk før blomstringen
Buroten er en ”urban” plante som liker 
sol, og som trives langs veikanten der 
det lyst og åpent. Ugresset blomstrer 
fra midten av juli til slutten av august, 
men luking bør skje i god tid før blom-
stringen for å unngå spredning. Viktigst 
er det  å utrydde burotplanter som 
vokser ved skoler, barnehager, idretts-
anlegg, helseinstitusjoner,  bolig- 
områder og andre steder der hvor 
mange oppholder seg.

Planten er flerårig, derfor er det 
bedre å luke enn å kutte, slik at den ikke 
kommer tilbake. Pass på å bruke  
hansker under arbeidet. Buroten røskes 
opp med roten og legges deretter i 
poser slik at den ikke sprer seg.

Buroten kan også klippes eller slås 
på steder der det er vanskelig å luke og 
der plantene finnes i tette forekomster. 
For å hindre frøsetting bør planten også 
slås igjen når etterveksten har startet i 
august. 

Buroten sprer ikke bare pollen. Den 
avgir enorme mengder frø, som ofte blir 
med bilene og spres via dem. Derfor 
dukker den ofte opp langs veikantene, 
sier Ramfjord.

Verst ved fuktig gress
Gresspollen kan også begrenses noe 
ved å holde plenen nede, slik at gresset 
ikke blomstrer. 

Men med gresset har man et tilleggs-
problem – selve bladverket avgir også 
allergener. Derfor er det ikke lurt for al-
lergikere å klippe gresset, sier Ramfjord.

Han anbefaler å vise aktsomhet,  
spesielt ved nedbør. 

Bjørkepollensesongen er på hell, men nå venter gress og burot for allergikerne. 
Disse pollentypene spres heldigvis ikke så langt, og du kan selv hjelpe til med å  
begrense omfanget. Du bør begynne med buroten allerede nå! 

Luk buroten nå!
tekst / Ann Kristin Kjærnli Hanssen    foto / Nina Brun

Burotallergi er blitt et økende problem. Planten finnes i sør og helt opp til Nord-Trøndelag og 
er i ferd med å bli vanligere også i Nordland.

– Plenklipping virvler opp bitte små 
partikler med allergener, særlig hvis  
plenen ennå er fuktig etter regnvær. 
Det er fordi allergenene er svær vann-

løselige. Det er også en fordel å bruke  
gressklipper med oppsamler fordi det 
gir mindre partikkelspredning, sier  
Hallvard Ramfjord. /
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Norske allergikere tilbys mengder av ulike 
produkter og alternative behandlingsmetoder 
som skal hjelpe mot plagene, og mange velger 
dette som eneste behandling eller i tillegg til 
den tradisjonelle medisinske behandlingen.

Pass på ved bruk av pollenprodukter!
tekst / Ann Kristin Kjærnli Hanssen   foto / Colourbox og produsentene Seniorrådgiver Rose Lyngra i NAAF 

råder til varsomhet og sunn skepsis ved 
testing av nye alternativer da det kan være 
vanskelig å vitenskapelig dokumentere 
resultater av alternativ behandling på 
samme måte som ved tradisjonell  
medisinsk behandling.

NAAF kjenner ikke til noen godt doku-
mentert effekt av alternativ eller komple-
mentær behandling for allergiplager, og 
kan derfor ikke gå god for at behandlingen 
virker. Det betyr likevel ikke at den enkelte 

Pollenmaske:
Allergimasken kan 
være til god hjelp 
når du har proble-
mer med luften du 
puster inn. Mas-
ken er laget med 
tanke på personer 
som sliter med 
hypersensitivitet 
overfor pollen, 
støv og andre 
luftbårne partikler 
eller forurensning. Bruksområder kan være for eksempel 
under sykling, friluftsliv, i hagen eller når du må jobbe ute. 
Pollenmasken selges i NAAFs nettbutikk, og du kan lese mer 
på www.NAAF.no

Luftrensere:
Enkelte luftrensere er 
anbefalt av NAAF, og 
disse tar alle partikler 
som rekker bort til inn-
taket og blir sugd inn i 
maskinen. Men ikke alle 
partikler gjør det hvis 
avstanden er for lang, 
eller partiklene er for 
tunge. Man kan derfor 
ikke stole 100 prosent 
på at et rom blir fritt 
for allergifremkallende 
partikler, selv med den 
beste luftrenser. Flere 
tiltak må til.

Pollennett:
Luxaflex reklamerer med at deres nye pollennett stenger ute 
97 prosent bjerkepollen og hele 100 prosent gresspollen, slik 
at allergikere kan lufte også i pollensesongen. Det allergi-
vennlige nettet kan monteres på både i faste ramme som fås 
i forskjellige varianter samt på sving- og skyvedør.

Pollennettet er godkjent av ECARF  
(European Centre for Allergy Research Foundation).

Homeopati
Den homeopatiske løsningen er å stimulere kroppen til selv å 
ta opp kampen mot sykdom, og bygger på det såkalte  
”likhetsprinsippet”. Det betyr at sykdom skal kunne behand-
les med ekstremt fortynnede doser av midler som i større 
doser vil framkalle symptomer på nettopp den sykdommen 
de er ment å kurere. Behandlingen skal virke både forebyg-
gende og behandlende på pollenallergi, og det skal være en 
fordel å starte behandlingen noen uker i forkant av pollen-
sesongen. Det anbefales at homeopaten bærer tittelen 
”Homeopat MNHL” som betyr at vedkommende er medlem 
av Norske Homeopaters Landsforbund.
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Pass på ved bruk av pollenprodukter!
ikke kan oppleve god nytte av slik  
behandling, sier Lyngra. 

Snakk med legen din
Hun påpeker at legen din bør informeres 
dersom du velger å prøve ut slik behandling. 

– En bør ikke slutte med de medisiner 
som er forskrevet av legen selv om man  
søker alternativ behandling,  
sier Rose Lyngra.

Når det gjelder floraen av diverse  
produkter som skal hjelpe mot pollenpla-

gene, er du i hvert fall på den sikre siden 
om du holder deg til de som er godkjent av 
NAAFs eget produktvurderingsutvalg. På 
NAAFs nettsider kan du se under ”anbefalte 
produkter” hvilke firma og hvilke model-
ler som er vurdert og anbefalt. Alle som er 
godkjent skal stå på denne listen

– En del produsenter forleder kundene 
ved å vise til godkjenninger uten å være 
konkrete. Se etter NAAFs logo, be om  
dokumentasjon hvis du tviler eller er  
usikker, sier Lyngra. /

Pollennett:
Luxaflex reklamerer med at deres nye pollennett stenger ute 
97 prosent bjerkepollen og hele 100 prosent gresspollen, slik 
at allergikere kan lufte også i pollensesongen. Det allergi-
vennlige nettet kan monteres på både i faste ramme som fås 
i forskjellige varianter samt på sving- og skyvedør.

Pollennettet er godkjent av ECARF  
(European Centre for Allergy Research Foundation).

Homeopati
Den homeopatiske løsningen er å stimulere kroppen til selv å 
ta opp kampen mot sykdom, og bygger på det såkalte  
”likhetsprinsippet”. Det betyr at sykdom skal kunne behand-
les med ekstremt fortynnede doser av midler som i større 
doser vil framkalle symptomer på nettopp den sykdommen 
de er ment å kurere. Behandlingen skal virke både forebyg-
gende og behandlende på pollenallergi, og det skal være en 
fordel å starte behandlingen noen uker i forkant av pollen-
sesongen. Det anbefales at homeopaten bærer tittelen 
”Homeopat MNHL” som betyr at vedkommende er medlem 
av Norske Homeopaters Landsforbund.

Saltpipe:
Saltpipen re-
klamerer blant 
annet med at den 
hjelper mot lett 
astma og lette 
allergier. Den 
skal nærmest 
fungere som en 
høydehus-variant 
av opphold i 
saltgrotter -  en behandlingsform som skal være velgjørende 
for luftveiene ved at saltet virker slimløsende og dreper 
bakterier: Ved bruk av pipen trenger mikroskopiske salt-
partikler dypt ned i bronkiene. Pipen er CE-merket , noe 
som bekrefter at produktet er i samsvar med alle relevante 
EU-direktiver hva angår produktsikkerhet. Det sier imidlertid 
ikke noe om brukskvaliteten.

Akupunktur:
Akupunktur blir også brukt til både å forebygge pollen-
allergi og behandle symptomer. Akupunktur skal styrke 
forsvarsenergien i kroppen for å forhindre eller redusere 
pollenplagene. Behandlingsmetoden utøves ved at nåler sti-
mulerer spesielle punkter på kroppen. Akupunktur er tilgjen-
gelig de fleste steder i landet, men et godt råd er å sjekke 

at den som 
utfører be-
handlingen 
har grundig 
skolering.

Soneterapi og refleksologi
Refleksologi er en videreutvikling av soneterapi, der man 
bruker behandlingssystemer på hele kroppen. Der en fot-
soneterapeut behandler på føttene, behandler en reflekso-
log på sonepunkter på hele kroppen. Målet med en reflek-
sologisk behandling er å løse opp blokkeringer og ubalanser 
i kroppen. Dette blir gjort som forebyggende behandling 
og/eller som behandling av allerede oppståtte plager og 
sykdommer.

Ayurvedisk medisin
Allergier er blant de plagene som ayurvedisk medisin hevdes 
å kunne hjelpe mot.

Metoden er basert på gammel indisk folkemedisin, og skal 
behandle sykdommer og symptomer gjennom en holistisk 
innfallsvinkel ved hjelp av urter, krydder og eteriske oljer. 
Blant virkestoffene er basilikum, som skal virke smerte-lin-
drende og betennelsesdempende, og gurkemeie, som  
skal lindre kløe og nysing og roe slimhinnene.

Også ingefær, lakrisrot, kanel, timianfrø og urten  
emblica officinalis inngår i allergitilskuddene.
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Mer info:
............................................................                  

l Oversikt over NAAFs 
 anbefalte produkter: 
 www.naaf.no/no/Tjenester/ 
 produktguiden/Produkt- 
 avtaler
l På nettstedet www.nifab.no  
 finner du er mer informasjon  
 om alternativ behandling.
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Amadores-stranda på Gran Canaria er et godt sted 
å være for eksem-rammede Christoffer Myrvold Øverland (8)
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Christoffer Myrvold Øverland 
(8) sitter brun og blid i sofaen. For han 
har sol bedre effekt enn både kremer og 
medisiner. Christoffer er en av mange 
barn i Norge med atopisk eksem, eller 
barneeksem. Det gjør at han er vant til 
å måtte både klø og blø seg gjennom de 
kalde månedene. 

Huden blir som fiskeskjell og sprekker 
opp. På det verste blir det som store 
kjøttsår, sier Lars Øverland, pappaen til 
Christoffer.

Denne vinteren har det atopiske 
eksemet nesten vært helt fraværende. 
Resepten er to lengre opphold på Grand 
Canaria, som byr på alt som skal til for å 
ta knekken på atopisk eksem: Mye sol, 
flotte badestrender og et tørt klima. Det 
ene oppholdet var på Oslo Universitets-
sykehus’ behandlingssenter Los Teques. 

– Det var mange som hadde mye mer 
eksem enn meg på Los Teques. I løpet 
av de fire ukene vi var der, ble nesten 
alle kvitt det atopiske eksemet, forteller 
Christoffer. 

At sol er bra for atopisk eksem blir be-
kreftet av lege Teresa Løvold Berents på 
Hudseksjonen ved Oslo Universitetssy-

For barn med atopisk eksem er sol og saltvann ofte den beste medisinen,  
forutsatt at de følger gode solråd.

Sol på resept
tekst / Elisabet Høye   foto / Elisabeth Høye og Lars Øverland

kehus. Hun forklarer at de med atopisk 
eksem har en hudsykdom der huden har 
en dårligere barriere enn frisk hud. Hud 
med atopisk eksem slipper lettere ut 
fuktighet, og den blir lettere irritert av 
stoffer utenfra. I tillegg til dette er  
immunforsvaret i huden endret og hu-
den får lettere bakterieoppvekst  
enn det frisk hud har.

Sollyset inneholder UVA og UVB som 
påvirker overhuden og underhuden. UV 
strålende demper immunforsvaret, og 
fører til at eksemet roer seg. Huden vil 
ved soleksponering bli tykkere. Dette er 
med på å bedre hudbarrieren.

UV-stråling virker også bakteriehem-
mende, veksten av gule stafylokokker, 
som de med atopisk eksem ofte har på 
huden, hemmes. Dette er også med på 
å bedre eksemet forklarer Berents.

– Saltvann øker virkningen av UV-
stråler på huden og bidrar til at du blir 
fortere brun, samtidig virker saltvann 
også bakteriehemmende, sier Berents.

Øker livskvaliteten
Siden brunfargen er med å bedre hud-
barrieren, virker opphold i sola fore-

byggende for atopisk eksem. Dette er 
grunnen til at Christoffer var på Grand 
Canaria i én måned i august i fjor: Et  
lengre opphold i sola på sensomme-
ren gjør huden bedre rustet til en kald 
vinter. For Christoffer har ”sol-opphol-
dene” bidratt til at han i nå er mer eller 
mindre kvitt det atopiske eksemet.

– Opphold i sola øker livskvaliteten 
til dem med atopisk eksem betraktelig. 
For mange familier er atopisk eksem en 
stor belastning, og en rekke barn sliter 
med både smerter og komplekser på 
grunn av eksemet,  sier Lars Øverland, 
pappaen til Christoffer.

Gode råd
Under oppholdet på Los Teques fikk 
Christoffer mange nyttige råd som har 
kommet godt med for å mestre og kon-
trollere en hverdag med atopisk eksem.

– Jeg lærte at jeg skal klø med 
knokene, unngå å spise røde frukt- og 
grønnsaker og helst unngå å bade i 
klorvann. 

– Før mente noen av hudlegene på 
Los Teques at det var bra og bli litt 
solbrent, men nå er de litt mer restrik-
tive. Vi brukte faktor 30 hele tiden for å 
unngå å bli solbrente, sier Lars.

15 er høyt nok
For at sol på kroppen skal være sunt, 
er det viktig å følge Kreftforeningens 
solvettregler og ta forholdsregler alt 
ettersom hvilken hudtype du har, råder 
lege Berents. En med veldig lys hudtype 
må være ekstra forsiktig ved solekspo-
nering i forhold til en med mørkere 
hudtype.

– Pass på at du ikke blir solbrent. Det 
vil forverre eksemet og gi økt kløe, sier 
Berents.

På hudområder som ikke er dekket av 
klær er det anbefalt å smøre seg hver 
annen time mellom kl 10- 15.

– Faktor 15 er høyt nok. Faktisk tar 
faktor 15 bort ca 94 prosent av  

Amadores-stranda på Gran Canaria er et godt sted 
å være for eksem-rammede Christoffer Myrvold Øverland (8)

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Solvettreglene:
................................................................................................................................................................                     

1. Ta pauser fra solen - unngå å bli solbrent. Nyt solen, men husk at både å bli 
 solbrent og mye soling øker risikoen for solskader og hudkreft. Det kan også  
 fremskynde rynker. Tar du noen pauser fra de sterke solstrålene mellom klokken  
 12 og 15, er faren for å bli solbrent mindre.
2. Bruk klær, solhatt og solbriller. Vinterblek hud blir lett brent. Sol deg sakte og ta  
 hensyn til hudtypen din. Barn, ungdom og de som har lys hud, trenger ekstra  
 beskyttelse. Lette klær og solhatt beskytter godt.
3. Bruk solkrem med faktor 15. Skygge og klær beskytter best - solkrem er nødvendig
 når huden ikke er beskyttet på annen måte. For norske forhold er faktor 15 med  
 UVA-beskyttelse tilstrekkelig for de fleste. I solrike land er det behov for ekstra  
 beskyttelse. Smør jevnt og rikelig - en håndfull krem til en kropp.
4.  Unngå solarium - det øker risikoen for føflekkreft. Solarium frarådes, spesielt for  
 alle under 18 år. Bruk av solarium øker risikoen for hudkreft. Det gjelder også om  
 solarium brukes som underlag for naturlig soling.

Kilde: Kreftforeningen



strålene. Det er viktig at kremen beskyt-
ter mot UVA og UVB strålingen. Mange 
kremer beskytter for lite mot UVA. Bruk 
solkrem med en blanding av fysisk og 
kjemisk filter, hvis barnet tåler det, sier 
Berents

Miljømerket solkrem
Astma- og Allergiforbundet råder folk til 
å velge solbeskyttelse uten parfyme og 
med minst mulig problematiske stoffer. 

Se etter svanemerkede solkremer, 
anbefaler Kent Hart, rådgiver i Astma- 
og Allergiforbundet. Han mener også 
at det kan være nyttig å se på Grønn 
Hverdags vurderinger av innholdsstoffer 
i solkremer. 

I årets vurdering av solkremer til barn 
var det Greenpeople Organic Children 
med faktor 25 og Cosmica solkrem for 
barn med faktor 30, som kom best ut. 
På nettsiden til Stiftelsen Miljømerking 
ligger det en oversikt over svanemer-
kede solkremer.

Tørt er best
Atopisk eksem forverres ikke bare av 
kulde. Å svette er heller ikke så bra.

– Svette irriterer eksemet veldig, også 
på sommeren, og kan føre til at eksemet 
blusser opp, forteller Christoffer.

– Flere med atopisk eksem har opp-
levd at de får ferien ødelagt fordi de 
reiser til varme land med høy luftfuktig-
het, som for eksempel Thailand, sier 
lege Berents.

Solskinnshistorie
At Christoffer ikke lenger sliter med 
atopisk eksem, er en lettelse for hele 
familien. De har lagt inn to turer fast til 
Grand Canaria i året for å holde  
eksemet i sjakk. Nå som huden ikke 
lenger klør og væsker, kan Christoffer 
fokusere for fullt på sin store lidenskap, 
fotball. 

På reolen i stua står det tett med 
pokaler fra ulike fotballturneringer og 
på bildene av Christoffer som henger 
på veggen stiller han alltid med fotball-
drakt og en ball.

– Jeg spiller minst to timer hver dag, 
sier Christoffer.

– Egentlig vil han spille fotball hele 
tiden. Det er deilig å se at eksemet ikke 
lenger hemmer ham og gir ham bekym-
ringer, sier Heidi Øverland, mammaen til 
Christoffer. /

Behandlingssenteret Los Teques er Oslo Universitetssykehus sitt tilbud til barn med atopisk 
eksem.

Fotballgutten Christoffer er glad for at ekse-
met hans nå er under kontroll og ikke hemmer 
ham i favorittaktiviteten, nemlig fotball.

Mamma Heidi og pappa Lars Øverland har 
erfart at sol og varme har hatt svært positiv  
effekt på hudproblemene til sønnen Christoffer.
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Atopisk eksem:
................................................................................................................................................................                     

l Atopisk eksem er en betennelse i huden som gir kløe. Betennelse skyldes sjelden  
 allergi eller infeksjon, det er ikke smittsomt.
l Dette er den vanligste form for eksem hos barn, også kalt barneeksem. 
 Sykdommen kan være kronisk med et svært vekslende forløp. Eksem kan være en  
 utfordring både for barn, foreldre og behandlere.
l Atopi innebærer at barnet har et medfødt arvelig anlegg for atopiske sykdommer.  
 Atopisk sykdom er blant annet atopisk eksem, astma, pollenallergi (sesongpreget)  
 og helårsallergi i øyne og nese.
l Atopisk eksem kan forekomme hos barn fra tidlig spedbarnsalder og oppover i 
 barneårene. Hos mange barn avtar plagene mot skolealder og hos noen kan de  
 bli borte. Eksem kan imidlertid komme igjen senere, i tenårene eller i voksen alder.  
 Enkelte kan ha atopisk eksem hele livet.
l Utbredelsen av atopisk eksem har fordoblet seg de siste tre tiårene. Så mange som  
 15-30 prosent av barna i industrialiserte land har denne sykdommen.

Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund

MED NEUTRAL FACE CARE FÅR DU ALT DET GODE  
ANSIKTET DITT TRENGER – OG IKKE NOE ANNET

Hver dag utsetter norske kvinner seg for mer enn 8 forskjellige hud-
pleieprodukter med parfyme*. Er det parfyme i et produkt så er det 
også risiko for å utvikle parfymeallergi – og det finnes ikke ”milde” 
parfymer. I ansiktet er huden tynnere og derfor spesielt utsatt. Har 
du først fått parfymeallergi, blir du ikke kvitt den. Det vil Neutral 
gjøre noe med. Derfor lanserer Neutral en ansiktspleieserie som  
inneholder all den pleie som ansiktet ditt trenger, og som er helt 
uten parfyme, farge eller andre unødvendige tilsetningsstoffer.  
Det er Neutrals holdning til følsom hud.

*Kilde: Tranberg Marketing 2009
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Professors Erik Florvaag ved 
Haukeland Universitetssykehus.

Som en opp-
følging av nasjonal 

strategi for astma- og 
allergisykdommer ga Helse- og 

omsorgsdepartementet fra nyttår de 
regionale helseforetakene i oppdrag å 
etablere tverrfaglige regionale kompe-
tansemiljøer for astma og allergi. Disse 
skal gi rådgivning og opplæring til den 
lokale helsetjenesten for å sikre et best 
mulig behandlingstilbud til den enkelte 
pasient, og målet er at kompetanse-
miljøene etter hvert skal utvikle seg til 
egne sentre.

Skritt i riktig retning
– Det er et steg i riktig retning for å 
styrke allergologi som fagområde i 
Norge. Vi har blitt tappet for allergolo-
gisk kompetanse de siste 20-30 årene, 
og det er ganske spesielt for Norge i 
forhold til land det er naturlig å sam-
menligne oss med. Allergologi har vært 

tekst / Sissel Fantoft   foto /Sissel Fantoft og Colourbox

Norge har blitt tappet for allergologisk kompetanse de siste 20-30 årene, 
noe som har ført til en forvitring av faget. Men nå ser det litt lysere ut.

Allergologi
- et forsømt felt

et forsømt felt her til lands, sier profes-
sor Erik Florvaag ved seksjon for klinisk 

spesialallergologi 
ved Haukeland 

Universitets-
sykehus. Det 

er i dag landets 
eneste formelle 

seksjon for tverrfaglig 
allergologi ved helseforetak 

i Norge.
– Allergologi er et litt vanske-

lig fag, fordi det dekker så mange 
spesialiteter, som for eksempel pediatri, 
øre-nese-hals, lungemedisin, indreme-
disin og yrkesmedisin. Dessuten fins 
det allergiske sykdommer som faller 
mellom de andre etablerte spesialite-
tenes ansvarsområde, som anafylaksi 
(allergisk sjokk), legemiddelallergi og 
matoverfølsomhet. Den norske model-
len, hvor spesialistene har ansvar for 
egen allergologi, fører til en oppsplitting 
av feltet, og det fins ingen overordnet 
instans som har et helhetlig fagansvar, 
sier Florvaag.

Allergologi som fagspesialitet
Med etableringen av de regionale  
kompetansemiljøene ser framtida for  
allergologi lysere ut enn på lenge,  
mener Erik Florvaag.

Det andre viktige steget som må til 
er at allergologi blir en egen fagspesia-
litet. Det har vært tatt to initiativer fra 
fagmiljøene i løpet av de siste 10-20 
årene for å få til det, men det har ikke 
vært mulig å gjennomføre. Tidligere var 
det Legeforeningen som hadde ansvaret 
for medisinske fagspesialiteter, men nå 
er det Helse- og omsorgsdepartemen-
tet som håndterer det. Hvis vi får til en 

organisering av faget, med utdannings-
løp og sluttstillinger slik at nye leger kan 
gjøre karriere innen allergologi, vil det 
hjelpe betydelig på. Da kan spesialister 
i relevante kompetanseområder ta et 
toårig påbygningsstudium innen  
allergologi, sier Florvaag.

Også generalsekretær i NAAF Geir  
Endregard mener at det ikke er satset 
nok på en faglig oppbygging av  
allergologi-feltet her i landet.

Det å få allergologi anerkjent som en 
faglig disiplin er helt avgjørende. Nå er 
det endelig bevegelse på dette om- 
rådet, og det gir vi vår fulle støtte til, 
sier Endregard.

Ikke overbevist
Geir Endregard er også svært fornøyd 
med etableringen av de regionale  
kompetansemiljøene.

– Det må til både for å forebygge 
og behandle, og er et viktig bidrag for 
å bygge opp allergologi som en faglig 
disiplin, fastslår Endregard.

Seniorrådgiver og lege Anders Smith 
i Helsedirektoratet er imidlertid ikke 
overbevist om at det å gjøre allergologi 
til en egen fagspesialitet er den eneste 
veien å gå.

– Vi har merket oss det som Erik 
Florvaag og andre sier om at dette er 
et savn, og ser betydningen av det. 
Men jeg tror også at det er viktig å få 
de forskjellige gruppene av klinikere til 
å tenke allergi, slik at noen ikke føler 
seg fritatt fordi allergologi er en egen 
fagspesialitet. Vi ønsker at kunnskap om 
allergologi skal være alle legers eie, og 
nå er det først og fremst viktig at vi får 
på plass de regionale kompetanse- 
miljøene, sier Anders Smith. /
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Nina er alle
rgisk 

mot gluten 

Jon erklærte sin kjærlighet 
ved å kjøpe glutenfritt brød hos 

Ultra, slik at de kunne spise 
frokost sammen

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. 
Hos Ultra, Jacob´s og  Centra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med 
allergi eller matintoleranse. Se også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og 
produkter innen personlig pleie. Vi sees!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER MATGLEDE!

Generalsekretærens

HJØrne

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF

Det er skoleplikt i Norge. I mange tilfeller kan 
verken foreldre eller barn velge hvilken skole 
barna skal gå på. Det burde være selvsagt at 
det offentlige påser at den skolen barna blir 
henvist til ikke har helseskadelig inneklima.

Likevel finnes det per dags dato ingen tyde-
lige nasjonale krav til definisjon av hva som er 
godt inneklima. Man har diffuse forskrifter og 
retningslinjer, men disse kan enkelt fortolkes 
i forskjellige retninger av dem som er pålagt å 
følge dem. En undersøkelse foretatt av NAAF  
og Utdanningsforbundet i fjor høst viste at 
inneklimaproblemet i norske skoler har alvor-
lige konsekvenser for både voksne og barn. 
NAAF har dokumentasjon på hvordan dårlig 
inneklima gir hodepine og trøtthet, at det påvir-
ker mestring og sykefravær, for å nevne noe. 

I valgkampene snakker flere partiledere om 
hvor viktig det er å fokusere på kvalitet i skolen. 
Vi er enige med dem. Det både kan, og bør, skje 
en opprustning på mange områder i utdan-
ningssektoren. Men slik er nå engang politik-
ken; hvordan man skal møte utfordringene har 
like mange løsninger som vi har partier. Det 
er enkelt å foreslå økte bevilgninger til dette 
og hint, men minst like viktig er det vel å se på 
hvordan pengene rent faktisk brukes?

Vi føler oss rimelig sikre på at de fleste par-
tier likevel er enige om én ting; at man for å nå 
målene om opprusting i utdanningssektoren 
også må ta inneklimatematikken med i bereg-
ningen. Det vi da lurer på er hvordan man skal 
kunne være kostnadseffektive på dette feltet 
når det som nevnt ikke engang finnes en klar 
standard for hva godt inneklima er.

Sammen med ledende nasjonale eksperter 
på området, har NAAF utviklet et sett med 

kriterier for å definere godt inneklima. Åtte 
avgjørende parametre med minimumsverdier 
og kontrollmetoder. I mai 2009 sendte vi våre 
foreslåtte kriterier for definisjon av et godt 
inneklima til departementet. Vi tar mer enn 
gjerne en konstruktiv faglig diskusjon med dem 
hva gjelder de forskjellige parametrene og 
verdiene, men enn så lenge venter vi fortsatt på 
svar. Ett og et halvt år etter…

Vi er inneforstått med at papirmøllen bruker 
tid. Selv det helt innlysende må selvsagt også 
gå den lange veien gjennom de rette kanaler. Vi 
etterlyser likevel politiske ledere som tør å gå 
rett på sak. Et ledende lys i valgkampens diffuse 
skjær av bortforklaringer. En stemme som er 
visjonær og modig nok til å kalle en spade for 
en spade og være enige med oss i at man først 
er nødt til å definere hva godt inneklima er før 
man overhodet kan ha en sjanse til å forbedre 
det i landets skoler og barnehager. 

Vi står bak mugne vegger og roper. Vi leter i 
radonholdige kjellere. Vi klatrer opp på gamle 
ventilasjonsanlegg og skuer utover med solen i 
øynene. På det mørke loftet som ble utelatt fra 
renholdsbudsjettet graver vi frem det nedstø-
vete flagget og vifter det i avgasser fra bygge-
materialer og gammelt inventar. 

Vi vil ha oppmerksomhet for barnas og lærer-
nes helse. 

Er det noen som hører oss?

Bryr de seg om inneklimaet?
Fo
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Hege og Truls Kuhle fra Bærum 
tok med seg barna, Carl-Fredrik (14), 
Anna Sofie (13) og Johanne (10) til Sval-
bard før jul i fjor, og skal etter planen 
bo der til og  sommeren. Da Pappa Truls 
i slutten av sommeren fikk vite at han 
hadde kommet inn på universitetet på 
Svalbard for å bli Arctic Nature Guide, 
bestemte familien seg for at han skulle 
reise opp først, og mamma og de tre 
barna skulle komme etter til jul.

Mamma Hege har skrevet litt om 
familiens erfaringer – som hun gjerne 
deler med Astma Allergis lesere:

Mange var skeptiske
Bosette oss på Svalbard med en tenår-
ing med alvorlig hjertefeil, kuldeastma 
og dårlig lungekapasitet? Det var mye 
som talte i mot. Anbefalingene om å 
skrinlegge planene var mange; dette 
ville aldri gå. Vi har bevist det motsatte.

Carl-Fredrik er 14 år og født med den 
alvorlige hjertefeilen HVHS. Etter flere 
større og mindre hjerteoperasjoner 
fungerer han fint, men kulden er en 
utfordring. Han blir fort kald på hender 
og føtter, og blir raskere kald på hele 
kroppen enn andre med god sirkulasjon. 
I tillegg merker han at pusten blir tung 

Stortrives på Svalbard
14-åringen Carl-Fredrik har alvorlig hjertefeil, kuldeastma og dårlig lungekapasitet. Er det da noen god idé at familien bosetter seg på Svalbard?

tekst og foto /Hege Lundin Kuhle

og det stikker i brystet når han er i kald 
luft.

Derfor krevde et opphold på Svalbard 
mye tilpasning, tilrettelegging, kunnskap 
og positiv innstilling.  Vi brukte mye tid 
i forkant på å orientere oss om hva som 
fantes av varmehjelpemidler og ellers 
produkter som gjorde et opphold i  
arktisk klima bra for gutten vår.

Nok et skolebytte
Avgjørelsen om å reise var ikke enkel. Vi 
måtte bryte med skole, venner og hjem. 
Selv var jeg så heldig å få drive min jobb 
derfra, ved hjelp av de tekniske hjelpe-
midler som finnes i dag og som gjør et 
fjernkontor mulig. Men det var ikke et 
lite lett valg å skulle ta Carl-Fredrik ut 
av Voksentoppen skole – en skole med 
meget god oppfølging, som han hadde 
gått på i kun et halvt år. Som foreldre 
vil man jo alltid det beste for sine barn, 
og vi var redde for at slike brudd ville 
bli for vanskelige. Men igjen lokket jo 
en spennende livserfaring der oppe, en 
mulighet vi nok aldri ville få igjen.

Varmehjelpemidler
Etter å ha sjekket på internett etter  
produkter som kunne hjelpe  

Carl-Fredrik i kulda, tok vi kontakt med 
Hjelpemiddelsentralen. Der fikk vi  
bestilt Minitech varmesåler og votter 
med varmetråder innsydd i ullforet.  
Disse hjelper å holde hender og føtter 
varme. Gjennom Astma- og Allergifor-
bundet fikk vi tak i Jonasmaske, som 
varmer opp luften man puster inn.  
Er luften ute -20 grader, blir den du 
puster inn + 9,5 grader. 

Å ha med seg riktige klær ble også en 
utfordring. Vi kjøpte inn ull under og 
vindtett over, skinnluer med øreklaffer 
og varme støvler.  Vi testet det hjemme 
i minus 17, en god forberedelse som 
gjorde innkjøpene enklere. Likevel 
skulle det vise seg at det vi trodde var 
varme nok klær for et arktisk klima, ikke 
var bra nok.

Møte med Svalbard
En dag i desember var vi klare for reisen 
mot polarlandet, Longyearbyen, 78 
grader nord. Det været som møtte oss 
da vi ankom Svalbard, kan nesten ikke 
beskrives. Storm og minus 25 grader.  
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Stortrives på Svalbard
14-åringen Carl-Fredrik har alvorlig hjertefeil, kuldeastma og dårlig lungekapasitet. Er det da noen god idé at familien bosetter seg på Svalbard?

I stummende mørke ble vi fraktet til der 
vi skulle bo. Vi kunne ikke engang skim-
te konturene av fjellene, det var umulig 
å få noe inntrykk av Svalbards mektige 
natur, annet enn et ekstremt vær.

Det ekstreme  været skulle vise seg å 
være ganske normalt, i blant. Men bare 
noen dager senere steg gradestokken 
til minus 8, og det ble vindstille.  Slik 
varierer det fra dag til dag, men kulden 
er og blir en realitet man skal ha respekt 
for. 

Vi forsto etter kort tid at dunjak-
kene, boblebuksene og de nye GoreTex 
vottene ikke holdt mål. Dermed ble 
det innkjøpt såkalte Svalbarddresser til 
hele familien. I tillegg tovet vi votter, 
det viste seg at kun ren ull og vindvot-
ter fungerte til kalde fingre. Vi fikk tak i 
gode ullprodukter fra Brynje, blant  
annet ullbalaclava som er helt nødven-
dig under scooterhjelmen. Denne  
fungerer også bedre med Jonasmasken 

enn bomullsbalaclavaen som følger 
med. Bomull blir fort vått, stivt og kaldt. 

Carl-Fredrik var heldig med sine  
varmeprodukter, men etter et par 
utflukter forsto vi raskt at batterilevetid 
på et par timer ikke holder. Derfor  
måtte vi igjen kontakte Hjelpemiddel-
sentralen med søknad om ekstra bat-
teripakker og ladere. Egentlig ganske 
innlysende at det burde vært levert som 
standard, så lenge batteriene holder 
såpass kort.  

Mørketid og fullmåne
Natt og dag går i ett i mørketiden her 
opp, det som skiller lys og mørke er  
månen. Når det er klarvær og fullmåne, 
ser man tydelig de mektige og flotte 
fjellene rundt Longyearbyen. Med ny-
innkjøpte snøscootere kunne vi komme 
oss ut i Svalbards mektige natur. Men 
turene ble ikke lange, og med  
Carl-Fredrik som raskere ble nedkjølt 

enn oss andre, forsto vi at dette ville 
begrense oss. 

Det var da vi fant frem til Alta-pulken, 
et fantastisk hjelpemiddel som ville 
gjøre det mulig å tilbakelegge mangfol-
dige iskalde mil i Svalbards fantastiske 
natur. Pulken har varmeapparat og god 
plass til både voksne, barn og hund. Her 
finner man varmen når det er for kaldt 
bak på scooteren. Store vinduer gjør at 
man får med seg de flotte omgivelsene. 
Carl-Fredrik veksler med å sitte på scoo-
teren, få kjøre litt selv og så få varme 
seg i pulken.

Solens tilbakekomst
Tiden her på Svalbard blir bare bedre og 
bedre. I mars er solen tilbake og fjellene 
bader i lys på klare dager. Opplevelsene 
står i kø foran oss, og med god tilpas-
ning gjøres det umulig mulig, slik at vi 
virkelig får oppleve dette fantastiske 
polarlandet, skriver mamma Hege. /

Storebror Carl-Fredrik tar styringen på scooteren, 
med søstrene Johanne og Anna Sofie bak.

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Pollenallergi har økt voldsomt i 
omfang i Europa de siste årene.  
I Storbritannia så man en økning på over 
30 prosent fra 2001 til 2005. I Sverige 
er omlag en femtedel av befolkningen 
rammet. Her til lands antas det at ca. 
1 million nordmenn plages av pollen-
allergi, eller høysnue som det ofte  
kalles på folkemunne.

Eksperter har lenge pekt på at klima-
endringer må ta mye av skylden for at 
flere blir rammet av pollenallergi, og at 
pollenallergikere får flere symptomer og 
plager over lengre tid. FNs klimapanel 
har regnet ut at CO2-innholdet i lufta vil 
fordobles og at temperaturen vil stige 
med 2-4 grader frem mot år 2100.  
Varmere klima fører blant annet til at 
nye planter og trær slår rot, og at  
pollensesongen forlenges. 

Høyere temperaturer
Man har tidligere antatt at høyere 
temperaturer i seg selv har ført til at 
planter og trær produserer mer pollen. 
En fersk rapport som nylig ble lagt frem 
under årsmøtet til European Geoscien-
ces Union tilbakeviser imidlertid dette. 
Rapporten er et resultat av en omfat-
tende undersøkelse der forskere fra 13 
europeiske land studerte 25 forskjellige 
veksters pollenproduksjon over flere 
tiår.

Som en del av undersøkelsen  
sammenlignet forskerne pollenmeng-
den i lufta i løpet av varme år, og rela-
tivt kaldere år. Det ble konkludert med 
at det ikke var noen direkte sammen-
heng mellom høy temperatur og økt 
pollenproduksjon.  Etter å ha eliminert 
andre mulige faktorer som arealbruks-

Stadig flere rammes av pollenallergi. En ny forsknings-
rapport avdekker nå en direkte sammenheng mellom 
økningen av pollenallergiplager og CO2-utslipp i 
europeiske byer.

CO2-utslipp gir mer pollenallergi
tekst / Camilla G. Laxton  foto / Colourbox

endringer, fant forskerne derimot ut 
at pollenproduksjonen i et flertall av 
artene korrelerte med CO2-nivåer i 
lufta:

– Vi vet fra eksperimenter i natu-
ren og i klimakammere at CO2 frem-
mer plantenes pollenproduksjon, 
uttalte Dr Annette Menzel i forbin-
delse med årsmøtet i april. Hun er 
en av forskerne bak undersøkelsen, 
til daglig tilknyttet Universitetet i 
München.

Plantenes drivstoff
Selv om ikke alle de 25 artene viste 
samme tendens, ble det i følge rap-
porten påvist at hele 60 prosent av 
artene hadde hatt en økning i pollen-
produksjonen over flere tiår. Dette 
inkluderte ni arter som produserer 
allergifremkallende pollen. Mange 
av disse artene vokser også i Norge, 
som hassel, sølvbjørk, ask, eik, or, 
selje, vier og pil, for å nevne noen.

– At en økning av CO2 i luften gir 
plantene energi til økt pollenproduk-
sjon, kan vel sees i sammenheng 
med at CO2 er "bensinen" planter 
trenger for fotosyntesen, som er 
sentral i vevsbygging generelt, sier 
seniorforsker og pollenekspert  
Hallvard Ramfjord.

Han forklarer at hvis man over-
fører det til dyreriket, kan det  
sammenlignes med at økt oksygen-
opptak gir høyere yteevne.

Lokalt ansvar
Et oppsiktsvekkende funn som Dr 
Menzel og hennes kolleger gjorde, 
var at mens pollenmengden generelt 
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CO2-utslipp gir mer pollenallergi
har økt i takt med CO2-mengden i 
byene, er dette ikke tilfelle utenfor 
urbane områder. Forskerne påpekte at 
ozonmolekyler har lengre levetid uten-
for byområder og at dette kan være en 
mulig forklaring. Ozongass virker nemlig 
forstyrrende på plantevekst. 

Med utgangspunkt i de nye funnene, 
påpeker Menzel at byplanleggere bør 
tenke seg nøye om før de planter trær 
med allergifremkallende pollen:

– Ofte bruker de bjørketrær, for 
eksempel, på grunn av den fine sølvfar-
gen, uten at de er klar over at de der-
med skaper problemer for allergikere.

Dette er også tilfelle i Norge. Her har 
bjørkeskogen blitt fordoblet på noen få 
tiår, i følge Norsk institutt for jord- og 
skogkartlegging.

CO2 i ubalanse
Også i en global sammenheng, har for 
store mengder av CO2 en innvirkning på 
pollenproduksjonen. 

– CO2 er hovedgassen i forhold til 
klimaendring når vi snakker om  
menneskeskapte klimaendringer, sier 
forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved 
CICERO Senter for klimaforskning i Oslo. 
Han forklarer at det er bruken av fossile 
brensler som har skapt en ubalanse i 
naturen:

– Man har tatt karbon fra kull, olje og 
gass som har vært “pakket vekk” og ute 
av systemet, og så hentet det frem og 
sluppet det ut igjen i en hastighet som 
er høy i forhold til naturens fjernings-
mekanismer. Naturen klarer ikke å ta 
unna all den ekstra CO2’en som slippes 
ut av fossile brensler. Dermed akkumu-
lerer den i atmosfæren, sier han.

CO2 påvirker strålingsbalansen og øker 
den naturlige drivhuseffekten. Det fører 
til en forsterket drivhuseffekt, som igjen 
vil sette i gang klimaendringer.

Vi vet ikke hvor følsomt klimasyste-
met er, men det vil sette i gang klima-
effekter som vil påvirke temperatur, 
nedbør, tørke og hvordan vekstfor- 
holdene blir, sier Fuglestvedt.

Pollensesongen forlenget
I tillegg til CO2-utslipp, fokuserer den 
europeiske forskningsrapporten også på 
den stadig forlengede pollensesongen:

– I Tyskland er det bare i november at 
vi ikke finner spor av allergent pollen, 
så sesongen som gir høysnueplager er i 
ferd med å bli mer alvorlig, uttalte  
Dr Menzel under årsmøtet.

Også i Norge er det skjedd en  
merkbar forandring.

Økning i temperatur over tid gir 
lengre vegetasjonsperiode, altså lenger 
tid av året med muligheter for pollens-
predning. Rent konkret ser det ut til at 
fra 1997 og frem til i dag har den totale 
perioden med vindspredd pollen blitt 
forlenget med en kalendermånded, sier 
Ramfjord.

Han vil likevel ikke bare legge vekt på 
det negative:

Selv om innvandring av nye allergi-
fremkallende arter kan aktualiseres, er 
det også muligheter for at eksisterende 
allergifremkallende vegetasjon som 
bjørk kan fortrenges av mer varmekjære 
arter som diverse edelløvtrær. /

Ofte bruker de bjørke-
trær, for eksempel, 
på grunn av den fine 
sølvfargen, uten at de 

er klar over at de dermed skaper 
problemer for allergikere.
                                       Dr. Annette Menzel”



Sverre Karmhus Steinsvåg 
er spesialist i øre- nese- halssykdom-
mer ved Sørlandet sykehus i Kristian-
sand. Han ser med bekymring på den 
økende bruken av kortisonsprøyter som 
forebyggende behandling før pollen-
sesongen.

Bør aldri brukes forebyggende 
Mange fastleger velger å gi korti-
sonsprøyter til pasienter med diag-
nosen pollenallergi, allerede før disse 
har begynt å få symptomer. Ofte skjer 

Advarer mot kortisonsprøyter

Leder Sverre Karmhus Steinsvåg i NAAFs legeråd advarer mot å bruke  
kortisonsprøyter for å forebygge plager som følge av pollenallergi.

tekst / Bjørnhild Fjeld  foto / Colourbox

dette etter press fra pasienten selv, tror 
Steinsvåg.

Kortison er ikke noe ”sukkertøy”. 
Dette er et middel som kun skal brukes 
til pasienter med sterke pollenallergi-
plager, og aldri forebyggende, mener 
lederen i NAAFs legeråd.

Han mener veldig mange av de som 
får kortisonsprøyter, ville fått like god 
effekt av vanlige allergimedisiner, som 
antihistaminer og nesespray.

– Det viktigste for å redusere sympto-
mene på pollenallergi, er at man begyn-

ner å ta allergimedisinen før pollen- 
sesongen, og fortsetter å ta den hver 
dag til sesongen er over. Mange  
tar allergimedisinen bare av og til, og  
opplever derfor at den ikke virker så 
godt, sier Steinsvåg.

Gir komplikasjoner
Han betegner kortisonsprøyter som 
en lettvint behandling som kan føre til 
store skadevirkninger.

For det første kan det gi komplika-
sjoner på stikkstedet, ved at vevet dør. 
Dette er fordi sprøytene ofte settes for 
overflatisk. Dessuten kan binyrebark-
funksjonen bli skadet ved lang tids bruk 
av kortison, forklarer han.

Effekten av kortisonsprøyter mot 
pollenallergi er heller ikke langvarig – 
mange opplever at de trenger å få satt 
ny kortisonsprøyte allerede etter et par 
uker for å holde allergisymptomene i 
sjakk.

Det finnes pasienter som er så sterkt 
plaget at pollenallergien at de kan ha 
behov for kortison, men dette gjelder 
noen svært få. Og disse bør heller ikke 
få kortison i form av sprøyter, men 
tabletter, påpeker Steinsvåg. /
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Dette er kortison
........................................................................                     

l Tilhører en medikamentgruppen   
 som kalles steroider eller korti-  
 kosteroider. Dette er medika-  
 menter som demper kroppens   
 immumreaksjoner.
l Kortison brukes i behandlingen   
 av mange tilstander: Hormon-  
 forstyrrelser når kroppen
 ikke klarer å produsere nok av sitt  
 eget kortison, samt immunsyk- 
 dommer og allergiske tilstander 
 som leddbetennelser, lupus, 
 alvorlig psosiasis, alvorlig astma,  
 ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.
l Kortison svekker kroppens 
 immunforsvar og bør derfor ikke   
 tas uten i samråd med lege.

1.5 millioner midd lever i sengen din!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig og varmt. 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 MiteBlock™ hindrer du at midd 
og dens avføring kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock-madrass og putetrekk refundert av NAV (jfr. Folketrygdeloven 
§ 5-22). MiteBlock™ sengetrekk er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

MiteBlock™ sengetrekk kan bestilles i Alliance Apotekene, i Bandagistkjedens butikker  
og på tlf. 67 11 03 17. For mer informasjon, se www.MiteBlock.no.

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

ANBEFALT AV
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ASTMA? Det å ha astma betyr ikke at man ikke kan leve et godt og aktivt liv.  
Astmaen skal ikke prege hverdagen, og det meste skal være mulig 
med god astmakontroll. Vi i Apotek 1 kan gi deg gode råd om riktig 
bruk av din astmamedisin. Spør oss!

Bruker du astmamedisinen din riktig?  
God kunnskap om sykdommen og riktig bruk 
av astmamedisiner er avgjørende for hvordan 
hverdagen vil arte seg. Bruk gjerne oss i Apotek 
1 som støtte spillere. Å gi råd om riktig bruk av 
legemidler er en av våre viktigste oppgaver. 

Kom til oss med generelle spørsmål om astma
medisiner, astmakontroll og inhalasjonsteknikk. 
Det tar ikke mer enn 2–3 minutter å se om du 
bruker inhalasjonsutstyret ditt riktig – vel  
anvendt tid når man tenker på at riktig 
bruk gir god astmakontroll?

Besøk også vårt temasenter om astma 
og allergi på www.apotek1.no for  bl.a. å  
se demonstrasjonsvideoer om riktig bruk  
av astmamedisin, og melde deg på vårt  
nyhetsbrev for deg med astma!

astma

Astma er en kronisk sykdom i 
luftveiene som fører til anfall med 

tung pust eller hoste. 
Målsettingen med behandling av 

astma er at du skal kunne leve et 
normalt liv uten symptomer og 

begrensninger i daglige aktiviteter.

Gode råd:
Bruk sykdomsforebyggende 

medisiner hver dag, også i perioder 
når du føler deg bra. Ha anfalls- 

medisinen din lett tilgjengelig, i 
tilfelle du blir tungpustet.Skyll munnen og gurgle halsen 

etter inhalasjon av sykdoms- 
forebyggende medisin. Dette 

reduserer faren for heshet og  
soppinfeksjon i munnen.Bruk av smertestillende medisiner 

av typen NSAIDs kan gjøre deg 
tungpustet. Spør Apotek 1 om hva 

du kan bruke. 
Fysisk aktivitet er fint for deg som 

har god kontroll på din astma. Velg 
en aktivitet du trives med og start 

forsiktig.
Sigarettrøyk kan forverre astma. 

Astma.indd   1
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Temabrosjyre om astma

GRATIS

MAGASIN

God astmakontroll

– hva betyr det?

Aktiv med 

astma
– tips og råd

Barn og astma

– ingen hindring

Riktig inhalasjonsteknikk

– nøkkelen til kontroll Få med 
gratis brosjyrer

neste gang du er
på Apotek 1!

1.5 millioner midd lever i sengen din!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig og varmt. 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 MiteBlock™ hindrer du at midd 
og dens avføring kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock-madrass og putetrekk refundert av NAV (jfr. Folketrygdeloven 
§ 5-22). MiteBlock™ sengetrekk er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

MiteBlock™ sengetrekk kan bestilles i Alliance Apotekene, i Bandagistkjedens butikker  
og på tlf. 67 11 03 17. For mer informasjon, se www.MiteBlock.no.

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

ANBEFALT AV



Morten Jenssens stiftelse 
støttet 15 familier fra Nord-
land, Troms og Finnmark med 
behandlingsreise til NAAFs, 
Valle Marina på Gran Canaria i 
september i fjor. 

Turen ble arrangerte i 
samarbeid med NAAF Region 
Nordland og Region Nord. 63 
personer satte seg på flyet 15. 
september og skulle være i 14 
dager på Gran Canaria. Men 
streik i Spania gjorde at de ble 
3 dager lengre enn planlagt.  
Tilbakemeldingene fra delta-
kerne var veldig positive og alle 
barna hadde godt utbytte av tu-
ren. Noen av ungene reduserte, 
andre kunne kutte astmamedi-

sinen. De med eksem opplevde 
også bedring. Deltakerne følte 
seg godt tatt vare på av de 
som jobbet i resepsjonen på 
Valle Marina. På bildet ser dere 
gjengen samlet til felles  
middag.  Glade og fornøyde 
kom alle seg hjem etter 17 
dager i sol og varme. 

Og det arrangeres ny familie-
tur 4.-18. november 2011. For 
informasjon, se Nytt fra NAAFs 
Regioner under Region Nord på 
side 55.

Bjørg Molander
Styreleder Morten Jenssens 

stiftelse

Pølseentusiastene i Leiv Vidar 
har utviklet en ny og mer 
lettspist wienerpølse spesielt 
beregnet for barn. Wiener Jr. er 
uten skinn, og helt frie for de 
vanligste allergifremkallende 
stoffene. 

Koller har fått flere henven-
delser fra småbarnsforeldre 
som kvier seg for å servere tra-
disjonelle wienerpølser, fordi 

barna kan risikere 
å sette pølsebiter i 
halsen. 

– Derfor er nye 
wienerpølse er 
helt uten skinn, og 
dessuten tynnere 
og kortere enn en 
tradisjonell wiener-

pølse. Alt for at pølsene skal 
være enklere å spise, sier han. 

Pølsene er i likhet med Leiv 
Vidars øvrige hovedsortiment 
utviklet i samarbeid med NAAF, 
og er fri for de vanligste allergi-
fremkallende stoffene.  

– Pølsene fra Leiv Vidar er 
helt trygge, uten at det har gått 
utover den gode smaken vi all-
tid har hatt, sier Asbjørn Koller. 

Godværsreiser as viste at de 
mener alvor og lempet kraftig 
på de vanlige avbestillings-
betingelsene. Var været umulig 
kunne man gebyrfritt avbestille. 
De hadde rettet sine øyne på 
de mange pollenallergikerne i 
en noe stillere periode på våren 
før sommerturistene gjør sitt 
inntog. Man lokket med pollen-

fri rorbuferie med muligheter 
for gode restaurantbesøk og 
billeie for den som vil oppleve 
Lofoten før prisen ryker opp og 
de store turistbesøkene setter 
inn. Flere la turen nordover 
mot Stamsund og Nusfjord og 
fikk oppleve et spektakulært 
et stykke Norge – velsignet 
pollenfritt.

www.godvaersreiser.no

Nyt en pollenfri  

ferie i Lofoten!
Mer informasjon finner du på www.godvaersreiser.no 

 
Eller du kan ringe:

Line på Skjærbrygga Tlf: 76 05 46 00

Jim i Nusfjord  Tlf: 76 09 30 20

Vinn en pollenfri familie-
weekend på Skjærbrygga i 
Stamsund eller i Nusfjord

www.godvaersreiser.no/pollenfri
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Skjærbrygga Stamsund

Nusfjord

Nettstedet Min Guide er også 
en ny nettside fra Astma- og 
Allergiforbund og den gir over-
sikt over rettigheter og mulige 
stønader ved varig sykdom. 
Fokuset er astma, allergi, kols 
og/eller eksem.

Målet er at nettsidene skal 
gjøre hverdagen litt enklere for 
kronisk syke med astma, allergi 
og eksem. På sidene  
finnes informasjon og tilskudd 
og rettigheter, behandlingssen-
tre, boligtilskudd, reisestøtte, 
skattefradrag og litt om tilret-
telegging i barnehage og skoler.

Utgangspunktet har vært 
stadige tilbakemeldinger fra 
medlemmer i Astma- og Allergi-
forbundet om at nettinforma-
sjon på dette området fremsto 
som en ”jungel umulig å finne 
frem i”. NAAFs erfaringer tilsier 

at dette særlig gjelder når man 
er syk, sliten og ikke har det 
nødvendige overskuddet til å 
lete frem den informasjonen 
man trenger.

Nettsiden og dens innhold 
er utarbeidet etter innspill fra 
en brukergruppe i Trondheim. 
Deltakerne har vært foreldre 
av barn med astma, allergi og/
eller eksem.

Videre er alt materiell på 
nettsiden kvalitetssikret av en 
sosionom tilknyttet Rikshos-
pitalet, som har lang erfaring 
med NAAFs målgrupper. 
Forbundet retter en stor takk til 
dem alle for deres bidrag! Min 
Guide-prosjektet er finan- 
siert av ExtraStiftelsen  
Helse og Rehabilitering.

Besøk Min guide:  
www.naaf.no/minguide
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Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.

Allergitrygg og barnevennlig  
wienerpølse

Oversikt over trygderettigheter  
og stønader

Pollenfritt i Rorbua

Familier fra Nord-Norge  
på behandlingsreise



SMAKSRIK SAFTIG SJOKOLADEBUNN 
TOPPET MED MYK OG DEILIG 

SJOKOLADEKREM
 

HÅNDLAGET KAKE

ALLERGIKOKKEN

SAFTIG & LUFTIG
SJOKOLADEKAKE
UTEN MELK, HVETE, GLUTEN, 
NØTTER, SOYA & EGG

Møt Allergikokken på facebook eller 
www.allergikokken.no. Her finner 
du mer informasjon om hvor du 
kan få kjøpt kaken.

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT 
OG ÅRETS NYSKAPER!

SE ETTER KAKEN I FRYSEDISKEN

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.



Astma- og Allergiforbundet 
lanserer nye sider som skal gi 
ungdom kunnskap om å fore-
bygge arbeidsrelatert sykdom, 
som astma, eksem og allergi. 
Det handler om riktige valg, 
men like mye om tilrettelegging 
på arbeidsplassen. Sammen-
hengen mellom astma, eksem 
og allergi og arbeid blir ofte 
oversett, og først forstått når 
en arbeidstaker er i ferd med 
å slutte i arbeidet på grunn av 
helseplager. Derfor er det viktig 
at unge kjenne litt til poten-
sielle helseskadelige faktorer 
innefor ulike yrker.

På sidene finnes informa-
sjon om hva den enkelte 
arbeidstaker selv må gjøre på 
arbeidsplassen for å ta vare på 
helsen sin, som å melde i fra 
ved mistanke om helseskadelig 
forhold og etterfølge vernetil-
tak som for eksempel bruk av 
verneutstyr.

Nettsidene beskriver også 
hva arbeidsgiveren har ansvar 
for, som plikt til å sørge for at 

arbeidsplassen skal 
være et helsevennlig 
sted for alle.

Yrkesveilederen 
inneholder også 
informasjon som 
kan være nyttig for 
de som allerede er i 
arbeid og mistenker 
yrkesrelatert syk-
dom. Selv den minste 
mistanke fortjener 
å bli tatt alvorlig, 
slik at personer i 
arbeid ikke forverrer 
helsetilstanden sin 
eller blir arbeidsufør. 
Da er det også viktig 
å kjenne til lovverket 
og vite hvem man skal kon-
takte. Yrkesrelatert skade eller 
sykdom på grunn av forhold på 
arbeidsplassen kan gi rett til 
ytelser fra det offentlige/NAV 
og rett til yrkesskadeerstatning 
fra arbeidsgivers forsikrings-
selskap.

I tillegg til ungdom som 
skal velge framtidig yrke, vil 

Vi vil sende en forsinket gra-
tulasjon til vår flinke sekretær 
Grete Utsi, som fylte 50 år den 
25. mars. Grete har vært vår 
faste sekretær siden 1996, og 
fra 1997 har hun vært styre-
medlem i Finnmark Fylkeslag. 
I Region Nord har hun vært 
styremedlem helt fra starten 
av, og de siste to årene har hun 
vært varemedlem. Hun er en 
meget dyktig dame som er om-
gjengelig og lett og samarbeide 
med. Vi ønsker henne lykke til 
fremover og håper alt godt i 
årene som kommer. Porsanger 
AAF gratulerer henne hjerte-
ligst med den store dagen.

I april hadde NAAF Region Øst-
fold invitert til Allergifagdag. De 
mange påmeldte viste at dette 
var det stor interesse for. Man 
innledet med en allergi-ABC og 
snakket om mulige årsaker til 
stadig økende allergiforekomst, 
behandling og mulig forebyg-
ging. Hva kan den enkelte selv 
gjøre og hva må hele samfun-
net ta tak i?  

 Deltaker dr. Joshua Adam 
Kalla (bildet) synes kurset ga et 
viktig innblikk i det vi får i oss 
av farlige kjemikaler. Han lærte 
ting om forskjellige merkeord-
ninger og forskjellene mellom 
de to, eks. NAAFs vs Svanemer-
kingen Det var også nytt for han 
at dieseleksos var så skadelig. 
Som lege fikk han nyttig kunn-
skap om behandlingstilbud for 
allergiker mhp testing og vaksi-
nering. Han synes det var viktig 
at NAAF tok opp kortisonsprøy-
tebehandling og ville gjerne ha 
mer informasjon ut til pasien-
tene om dette. Mange ber om 

nettsidene også være nyttig 
for foresatte og lærere. En stor 
takk til ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering som har finan-
siert prosjektet og alle som 
har bistått med faglig stoff og 
vurderinger til utarbeidelse av 
nettsidene.

Besøk nettsiden: www.naaf.
no/yrkesveilederen

slik behandling og tror ham ikke 
når han påpeker farene ved en 
slik behandling.   

Deltaker Annika Kieding er in-
formatør i NAAF Region Østfold 
konstaterer at hun har lært mye 
på kurset: – Det viktigste var at 
jeg innså at jeg selv er ansvarlig 
for å ta tak i mine egne al-
lergier, og lære meg å leve med 
dem og forholde meg til dem.

Kieding synes det var mye tan-
kevekkende i forhold til klima 
– Det som er bra for miljøet, er 
ikke nødvendigvis helsemessig 
bra for en allergiker. Nå rengjør 
hun huset sitt med miljøkluter 
og lunkent vann, fremfor meng-
der med rengjøringsprodukter 
med godlukt. – Innser at det 
blir like rent uten, lukten bare 
skaper en illusjon om at det blir 
renere med rengjøringspro-
dukter. Hun er også blitt mer 
bevisst på å medisinere seg 
jevnt og trutt, og ikke lure seg 
selv ved å hoppe over medisi-
neringen på en regnværsdag.

– Kunnskap er også i dette 
tilfelle, ren makt i forhold til 
sitt eget liv, og sin egen helse, 
mener Annika Kieding.

Det var tellende kurstimer for 
Norsk sykepleierforbund som 
meritterende for godkjenning 
til klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie med totalt 6 
timer. Kurset var også godkjent 
fra Fagforbundet: som tellende 
i program for klinisk fagstige 
for helse- og omsorgspersonell 
med utdanning fra videregå-
ende skole og høyskole nivå 
med 6,5 timer. 
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Nigaard Pharma AS, Postboks 410, 1471 Lørenskog, 
tlf: 67 98 01 90, faks: 67 98 01 91, post@nigaard.com, 
www.nigaard.com.

• Kan benyttes uten maske
• Kan vaskes i oppvaskmaskin
• Passer alle inhalasjonssprayer
• Refunderes på blå resept (§ 3.7)

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

OptiChamber og masker inneholder ikke latex.
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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?

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?

Forsinket  
gratulasjon

Allergifagdag i Region Østfold

Yrkesveiledning for ungdom med astma og allergi
Ny adresse  
i Buskerud

Region Østafjells avd.  
Buskerud har fått ny 
adresse, og nytt kontor i 
Drammen på samme sted 
som Drammen AAF.  
Ny postadresse er: 
NAAF region Østafjells avd. 
Buskerud, 
Postboks 4019, 
3005 Drammen 

Besøks- og leveringsadresse: 
Øvre Eikervei 14, 3048 
Drammen. Tlf. 32 83 69 10. 
Kontoret vil bli bemannet  
1 dag i uken frem til som-
merferien, men p.g.a.  
aktiviteter og en regions-
sekretær som også skal 
bemanne kontoret i Skien, 
vil kontor dagene variere. 
Regionsekretær  
Mona H. Larsen er å treffe 
på 92 08 08 63.
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Nigaard Pharma AS, Postboks 410, 1471 Lørenskog, 
tlf: 67 98 01 90, faks: 67 98 01 91, post@nigaard.com, 
www.nigaard.com.

• Kan benyttes uten maske
• Kan vaskes i oppvaskmaskin
• Passer alle inhalasjonssprayer
• Refunderes på blå resept (§ 3.7)

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

OptiChamber og masker inneholder ikke latex.
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pollensesongen.
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bilderamme

Enkelt sagt kan man si at det er to 
faktorer som er problematiske i forhold 
til allergi og beplantning i hagen: Pollen-
spredning og duft. Enkelte planter kan 
også være problematiske for personer 
med astma eller overømfintliget. Og til 
slutt er det noen planter som kan være 
irriterende på huden ved nærkontakt. 

Marianne Bjerke var tidligere region-
sekretær i Norges Astma- og Allergi-
forbund i Sør-Trøndelag, nå rådgiver i 
Helsedirektoratet. Hun har utgitt boken 
”Gode råd er grønne” sammen med 
Hallvard Ramfjord som er seniorforsker 
i NAAF. Denne boken handler nettopp 
om hvordan du kan skape et allergi-
vennlig grønt miljø.

Forfatterne mener at kontakt med 
grønne og blomstrende planter repre-
senterer en viktig dimensjon i tilvær-
elsen og nærhet til naturen – og trolig 
også fysisk og psykisk helse. De ivrer 
derfor for at hensynet til allergikere skal 
ivaretas når man velger planter, enten 
det er til privathager eller offentlige 
uterom. 

OBS: Allergiske reaksjoner på planter 
kan være svært individuelle, så vi kan 
ikke utelukke at plantesorter som er 
omtalt i denne artikkelen, i noen  
tilfeller kan føre til ubehag hos noen  
få mennesker. 

Planlegging av hagen
Enten du har en helt ny tomt som skal 
beplantes, eller en gammel hage, er det 
uansett mulig å skape din egen allergi-
vennlige oase. Her er noen råd det er 
viktig å følge når du planlegger hagen:

l Planter og trær som avgir duft og  
 pollen plantes lengst vekk fra  
 soverom og uteplasser.

l Ha mulighet for å spyle sitteplass  
 og hagemøbler for å minske  
 polleninnholdet i lufta.

l Unngå gressplen (alternativer 
 lenger ned i saken)

l Ikke bruk bark som bunndekke  
 i bed – dette sprer muggsopp- 

Pust fritt i hagen
Allergi trenger ikke å bety slutten på hagelivets gleder. Se hvilke planter du skal velge  så alle kan få puste fritt.

tekst: Bjørnhild Fjeld   foto: Tore Fjeld

 sporer, samt at noen kan reagere  
 på lukten. I stedet kan du bruke  
 dekorstein, eller bunndekkende  
 planter.

l Fontene, fuglebad og dammer 
 anbefales ikke, da dette kan gi   
 problemer for de som er allergiske  
 mot alger eller muggsopp.

l Bruk planter som 
 ”grønn vegg”   mot  
 trafikk og pollen  
 (sorter senere i artikkelen).

l Unngå løkplanter, for 
 eksempel tulipaner,  
 påskeliljer og andre liljer. 

l Skal du ha kompostbinge: Velg  
 varmkompostbinge  
 (lukket binge), som  
 plasseres lengst  
 mulig vekk fra  
 vinduer,  
 dører og  
 sitteplasser, gjerne skjermet med  
 en ”grønn vegg”. Bruk arbeids- 
 maske eller tett munnbind når du 
 rører i komposten, og pass på at du  
 har  vinden i ryggen.

l Noen allergikere kan reagere ved  
 opphold i drivhus, og bør unngå  
 dette. 

Pollentrygge trær
Rundt om i det ganske land finnes 
mange bjørkealleer, til fortvilelse for 
de flere hundre tusen som er allergiske 
mot bjørkepollen. Andre treslag som 
bøk, eik og selje/pil (salix) er også påvist 
å gi allergiske reaksjoner hos noen. Det 
finnes imidlertid flere allergivennlige 
alternativer, enten du skal plante trær i 
hagen eller langs en vei.

Lønn (Acer): Alle lønneartene blir 
insektspollinerte, og spres lite med 
vinden. Kan gi høysnuespymptomer hvis 
du tar med blomstrende lønnekvister 
innendørs, men er regnet som meget 
allergivennlig i et utemiljø.

Hestekastanje (Aesculus hippocasta-
num): Blir også insektspollinert, og kan 

anbefales, med samme forbehold som 
for lønn, altså at du ikke tar med kvister 
inn.

Ask (Fraxinus exelsior): Stort treslag 
som er mye brukt i parker. Har beskje-
den pollenspredning samtidig som 
spredningen 

av bjørkepollen – men det er få som er 
allergiske mot askepollen.

Rogn/asal  (Sorbus): Har et pollen 
som ikke gir allergi, flott blomstring og 
spiselige bær. Kan derfor fint erstatte 
bjørk i mange utemiljøer, for eksempel 
ved lekeplasser og skoler.

 Lind (Tilia cordata): Blir insektspol-
linert og har svak duft. Kan derfor anbe-
fales i et allergivennlig utemiljø. 

Nåletrær: Gran (Picea)og furu (Pinus) 
har store pollenkorn som faller raskt til 
bakken. Lerk (Larix)har små, lette pol-

Fuchsia er en vakker, blomstrende plante som 
egner seg godt i den allergivennlige hagen.
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Pust fritt i hagen
Allergi trenger ikke å bety slutten på hagelivets gleder. Se hvilke planter du skal velge  så alle kan få puste fritt.

lenkorn, men gir ikke allergi. 
Einer (Juniperus)har kraftig 
duft og bør ikke brukes til 
borddekorasjon innendørs 
der allergikere ferdes, men 
regnes som trygg å bruke til 
utendørs beplantning.

Frukttrær er også trygge for pol-
lenallergikere, blant annet fordi de blir 
insektspollinert. Det samme gjelder 
bærbusker.

Skjermplanting
En hekk er kjekk måte å skjerme privat-
hagen mot innsyn fra gata eller naboen. 
Men visste du at skjermplanting også 
kan fungere som ”filter” mot pollen, 

sporer og eksos fra utsiden? Best skjer-
ming gir en stor, frittvoksende hekk. 

Kornell (Cornus) finnes i mange farger 
og sorter som trives i værhardt norsk 
klima. Mispler (Cotoneaster) er også 
velegnet, det samme gjelder alperips 
(Ribes alpinum), snøbær (Symphocarpus 
albus), svartsurbær (Aronia melano-
carpa) og nyperose (Rosa rugosa). Alle 
disse er trygge i forhold til allergi, og har 
ufarlige bær.

Busker
Det finnes mange typer prydbusker, 
både blomstrende, grønne og vinter-
grønne, som fint kan plantes i en  
allergivennlig hage. Generelt gjelder det 

å unngå de sortene som har sterk duft. 
Du må også finne planter som er 

tilpasset klimaet på ditt hjemsted – 
altså hvilken herdighetssone de har 
(klimasone). Dette står vanligvis merket 
på plantene du kjøper i hagesenteret. 
Du finner også disse opplysningene i 
Hageselskapets Sortsliste. (Kan bestilles 
på www.hageselskapet.no). Geografisk 
klimasonekart finner du også på nett, 
for eksempel www.bogront.no/klima-
sonekart

Rhododendron blomstrer i en kort periode 
på våren og er allergivennlig.

Bærbusker som rips og solbær er et nyttig og 
flott innslag i hagen.

Rogn kan erstatte bjørk, både langs veier og i 
privathager.

Lønn, som denne japanske blod-
lønnen, gir lite pollenproblemer.

Ustoppelig ballerina
fra side 21

www.naaf.no  /  31



Her er noen eksempler på  
allergivennlige busker til hagen:
Buksbom (Buxus), klokkebusk (Weigela), 
hagtorn (Crataegus), eldkvede (Chaeno-
meles), kranstopp (Stephanandra), mure 
(Potentilla), rognspirea (Sorbaria),  
Stjernetopp (Deutzia), Mahonia  

Svartsurbær, også kalt aronia, har spiselige 
bær og egner seg godt til skjermplanting.

Takløk er en nøysom steinbedsplante som 
ikke gir noen problemer for allergikere.

Klatrerosen Flammentanz er både vakker og hardfør, og allergivennlig.

(Mahonia), Rhododendron (noen sorter 
kan dufte).

Alternativ til plen
Tradisjonelt skal en hage ha et visst 
areal med gress, altså plen. Men i en  
allergivennlig hage, er plen et dårlig 

valg. Ergo blir hagen din dårlig egnet 
som fotballbane, men til gjengjeld  
slipper du å slå gresset.

Her er noen alternativer til gressplen: 
l Hellelagt plass eller terrasse som du  
 kan bruke til en flott uteplass.  
l Bruk arealet til dyrking av bær og  
 grønnsaker, med hellelagte stier i  
 mellom. 
l Plant markdekkende urter, for 
 eksempel: Engnellik (Dianthus  
 deltoides), hasselurt (Asarum  
 europeum), kløver (Trifolium),   
 lammeøre (Stachys lanata), marikåpe  
 (Alchemilla), timian (Thymus) 
l Bunndekkende/krypende busker:   
 Eføy (Hedera helix)egner seg godt,  
 det samme gjelder krypmispel  
 (Cotoneaster horizontalis).

Roser
Mange synes roser er noe som hører 
med i en hage. Men du som skal lage 
en allergivennlig hage, bør unngå roser 
med sterk duft. 

Her er eksempler på sorter som både 
er vakre og har svak duft:

Elshorn 
Mozart 
Ingrid Alexandra 
Dronning Margrethe (Klaserose) 
Hurdalsrosen (Buskrose) 
Nina Weibull (Klaserose) 
Karen Blixen 
Schneewittchen  
The Fairy (bunndekker) 
Rosa rugosa (buskrose)
Flammentanz (klatrerose) 
Polstjärnan (hardfør klatrerose)

Stauder og sommerblomster
Enten du har hage eller balkong,  
har du sikkert lyst til å plante noen  
blomst-rende stauder og sommer- 
blomster i krukker og bed.

Fuksia (Fuchsia) er et meget godt  
valg i så måte. Denne er både vakker,  
blomstrer lenge og trives godt i allslags 
vær, både sol og skygge. Noen  
kaller planten for blodsdråpe eller tåre. 
Andre planter du kan prøve er: Lobelia, 
stemor, flittig lise, bethlehemsklokke, 
nemesia, løvemunn, verbena, fredløs, 
forglemmegei, hortensia,  løytnants-
hjerte, skogskjegg og sildre. /
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For de fleste er sykehuset et sted der 
man kommer for å bli frisk. Derfor er 
det et paradoks at det ved mange 
norske sykehus fortsatt er tillatt å 
dekorere med blomster og plan-
ter som i verste fall kan gjøre 
allergikere sykere.

Astma- og Allergiforbundets 
ungdomsorganisasjon, NAAFU, 
troppet før jul i fjor opp på 
Ullevål sykehus og samlet inn 
julestjerner og julegleder som sto 
plassert rundt i fellesarealene. Etter 
dette har ledelsen ved Oslo Univer-
sitetssykehus lovet å ”gå gjennom 
rutinene og sørge for at alle kan ferdes 
som normalt ved sykehuset”. 

Ja- og nei-blomster
Fra før har Sykehuset Østfold og Dia-
konhjemmet sykehus i Oslo innført nye 
rutiner der de informerer pårørende og 
andre om hvilke blomster som er ”ja-
blomster” og ”nei-blomster” i forhold til 
allergikere.

– Vi ønsket ikke noe blomster-
forbud ved sykehuset, men ville 
informere pårørende og andre 
om hvordan de kan ta de rik-
tige valgene.  Mange har sterke 
tradisjoner med å gi og motta 
blomster ved sykdom, da kan det 
være greit å fortelle om 
at noen blomster 
kan skape 

Friske blomster
- som ikke gir allergi

Det er hyggelig å ta med en blomstrende gave til en som er innlagt på sykehus. 
Dessverre gir mange vanlige inneblomster store plager for allergikere.

tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld og Colourbox

sterkt ubehag på grunn av allergi 
eller overfølsomhet, men samti-
dig fokusere på at det finnes gode 

JA-blomstene
Asalea
Guzmania
Julekaktus
Gloriosa
Ildtopp
Kristtorn
Alpefiol

NEI-blomstene
Juleglede
Julestjerne
Liljer
Løkplanter (for eksempel svibel)
Tulipaner

alternativer, forteller Hilde Sofie Hamre, 
leder for brukerutvalget ved Diakon-
hjemmet sykehus.

Det er nemlig mange typer inne-
blomster som er helt uproblematiske i 
forhold til allergi. /

Julestjerne

Kristtorn

Asalea

Alpefiol

Svibel

Tulipaner
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 Ekte
følelser

 

Unik Sensitiv produkter er grundig 
testet og anbefalt av Norges Astma- 
og Allergiforbund som et godt valg 
for barnefamilier og andre som har 

følsom og sensitiv hud.

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

Med Blenda Sensitive 
slipper du å velge

 Uten parfyme og fargesto�er
 Tar selv vanskelige fl ekker

Skånsom mot huden

OG
vasker helt rent

Med Blenda Sensitive  
slipper du å velgeMed Blenda Sensitive 

slipper du å velge
 Uten parfyme og fargesto�er
 Tar selv vanskelige fl ekker

www.puls-norge.no  

 

www.puls-norge.no  

 

www.puls-norge.no  

 

STERISOL
SENSITIVE SYSTEM

®

For deg som er bevisst på sunn  
hud- og hårpleie.

HØIE VEVD NATURKREPP
• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen, 
   og ikke fremstilt kjemisk 
• Høie vevd krepp i farge 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!
Anbefalt av:

Her er pakken som både gir 
deg et skinnende rent hus, og 
holder orden på vaskerommet. 
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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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!

1 million nordmenn drikker
IKKE kumelk!

Naturli’ anvendes på lik
linje med kumelk, morgen,
middag og kveld - også til
matlaging og bakverk.

NNaturli’ Soya Cuisine er 
markedets eneste 100 %
vegetabilske og kolesterolfrie
alternativ til matfløte.

Naturli’ kjøpes i dagligvarebutikker

Kolesterolfri

Laktosefri

Umettede fettsyrer

100 % vegetabilsk

Markedsføres av Brynildsen AS
www.brynildsen.no
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Sunt alternativ 
til melk!

Anbefalt av

fyller huset med frisk “fjelluft” og fjerner 
plagsomme forurensningspartikler. 
De fleste av oss tilbringer 90 prosent av 
tiden innendørs, i luft som ofte er verre enn 
den ute. Med Nikkens patenterte luftfilter-
system kan du nå imidlertid få både renere 
og friskere luft hjemme.

VÅRTILBUD!

Ta kontakt med

uavhengig nikken 

konsulent  

Hanne Indrebø 

tlf: 959 39 185

Ordinær pris 6675,-

NÅ 5990,-

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende  
legemiddelkrem for tørr hud.

www.aconordic.com

s e n s i t i v  s i d e

Sens er utviklet i samarbeid med:

Sens er den mest helsevennlige 

malingen på markedet og den eneste 

malingsserien som er anbefalt og 

godkjent av Norges Astma- og 

Allergiforbund. Med Sens kan du trygt 

male rommet uten å tenke på malings-

lukt eller skadelig avdamping.

www.jotun.no/sens

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 
basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

1-3_JotunSens_AstmaAllergi.indd   1 24.01.11   15.39
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tekst / Morten Øverbye  foto / Vidar Nordli-Mathisen/NRK

Hannah Marie Øien 
(17) var så plaget 
av astma at hun 
måtte velge: 
Enten slutte 
med fotball 
eller innta 
buret. I dag 
er hun en av 
Norges beste 
keepere. 

Satser alt i målet
– Målet mitt e å bli den aller bæste!
Hannah Marie Øien fra Levanger har i 
våres vært en av deltakerne i NRK- 
programmet ”Nummer 1”. Fotball- 
spillerne Frode Grodås og Stig Inge  
Bjørnebye har jaktet på Norges beste 
keepertalent, og Øien var en av de 
håpefulle som konkurrerte om den 
gjeve tittelen. Det holdt lenge: Av 350 
påmeldte var Hannah Marie den siste 
jenta som forsvant, og det i episode 8. 
Pallplassen glapp i siste liten, men  
Hannah depper ikke over exiten. Hun 
trener videre i håpet om å bli den aller 
beste.

Vil bli proffspiller 
– Drømmen er en dag å få reise til 
utlandet og prøve meg som proff. Men 
først vil jeg bli den beste her hjemme, 
sier hun. 

Målet er innenfor rekkevidde. Keep-
eren på toppserielaget til Trondheims 
Ørn er allerede helt i toppsjiktet av 
norsk fotball, og jobber knallhardt for å 
bli enda bedre. Hun vet hva som må til.

– Jeg har gode kvaliteter på enkelte 
områder, men mangler mye på andre 
ferdigheter. Men har jeg virkelig lyst, så 
er jeg ikke så langt unna å bli den beste. 
Og jeg har lyst! Så jeg må bare fort-
sette, trene og trene, og gjøre de riktige 
tingene. Jeg må øke litt for hver dag, og 
være målbevisst. Da når jeg målet mitt. 

Spilte med gutta 
Hannah Marie har spilt fotball siden 
hun kunne gå. Hun elsker fotball, har 
gjort det hele livet. Men som 12-åring 
vurderte hun å slutte med idretten. Ikke 
fordi hun var lei, men fordi det ble for 
tungt. Hun hadde slitt med astma hele 

livet, men nå ble det et hinder. Hun fikk 
anfall hver gang hun økte tempoet. 

– Det ble problematisk å spille, for jeg 
kunne jo ikke springe. Det var frustrer-
ende. Men så ble jeg anbefalt å stå i mål 
i stedet for, folk ville at jeg skulle bli i 
laget. Så da prøvde jeg det, sier hun. 

Talentet viste seg med en gang. For 
allerede som 12-åring ble hun spurt om 
hun kunne tenke seg å spille for Jenter 
16 år. Det var da hun skjønte at hun 
kunne satse på keepertilværelsen. 

– Jeg fikk også tilbud om å spille 
sammen med guttelaget. Jeg skjønte at 
det var lurt å takke ja om jeg skulle bli 
god, sier hun. 

Ganske raskt var hun fast keeper for 
Jenter 19 år også. Utfordringene ble 
raskt større, og nå etter bare fem år 
foran nettet, i en alder av 17 år, er hun 
altså keeper på Trondheims Ørn. Laget 
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Sølepytter er ingen unnskyldning for ikke å 
slenge seg – keepertalentet Hannah Marie 
Øien (17) er ikke redd for å bli møkkete.

Ustoppelig ballerina
fra side 21

Fra NRK-serien ”Nummer 1”

Satser alt i målet
som for øvrig ligger i toppen og kjemper 
om pallplass i eliteserien for kvinner. 

– Vi håper på en tredjeplass. Men det 
er fortsatt muligheter for å klatre på  
tabellen. Det skal ikke være umulig, 
smiler den optimistiske jenta. 

Vil bli bilmekaniker
Å være toppidrettsutøver høres lukra-
tivt ut. Men for Hannah Marie er det 
også viktig med en utdannelse, så hun 
satser på flere arenaer. 

– Jeg har lyst til å bli bilmekaniker. Jeg 
har alltid vært en guttejente, jeg liker 
best å gjøre det man tenker som gutte-
ting. Biler er veldig spennende når man 
setter seg inn i det, det er interessant. 

Det er utfordrende å skulle kombinere 
både fotballkarriere og utdannelse. 

– Jo da, det er vanskelig. Men jeg må 
ha utdannelse, så jeg prøver faktisk å 

prioritere skolen. Heldigvis får jeg hjelp 
til å klare begge deler, skolen tilrette-
legger sånn at jeg også får med meg 
fotballtreningene, sier hun.  

Hannah er den eneste jenta i klassen, 
men det er helt greit. Sånn var det de 
siste gangene i tv-serien også, Hannah 
og gutta. 

– Jeg hadde akkurat det samme 
presset og de samme konkurransene. 
Jeg opplevde at gutta så på meg som 
en sterk konkurrent på lik linje med de 
andre, det var veldig bra, sier hun. 

Men når fløyta har blåst og de skal 
ut i den virkelige verden, er det store 
forskjeller. De fleste gutta som hevder 
seg på banen kan leve av bare fotballen. 
Det er nesten en umulighet som kvinne-
spiller. 

– Jeg tenker ikke så mye på akkurat 
det, pengene har ingen betydning. Det 

er kun fotballen som betyr noe, at det er 
artig å spille. Jeg vet jo at det ikke går an 
å leve av det, så jeg trenger en jobb ved 
siden av. 

Hun tror ikke endringen er nær, heller. 
Hannah Marie Øien ser ikke at kvinne-
fotballen skal få det nødvendige løftet for 
å bli like populært som herrefotballen. 

– Vi hører mye om det, Fotballforbun-
det styrer med det og sier at kvinnefot-
ballen skal bli så bra. Men det skjer aldri 
noe. Så vi må nok bare smøre oss med 
tålmodighet. Mange av klubbene sliter 
med penger, og det blir nok ikke bedre 
med det første. Dessuten er herre- 
fotballen så stor i Norge at det ikke er 
mulig å komme fram med kvinne- 
fotballen, sier hun. 

 
Foretrekker herrefotball 
Selv foretrekker hun også å se på  
herrefotball. 

– Ja, det er jo ikke like spennende å se 
på kvinnefotball, jeg innrømmer det. Med 
herrene går det fortere og det er bedre 
teknikk. 

I tillegg til all egentrening, er det også 
tid til å se på andre spiller. 

– Så klart! Jeg ser mye fotball på tv, jeg 
følger med på Liverpool og Barcelona. 
Og så heier jeg selvfølgelig på Rosenborg 
på hjemmebane. Så det blir noen timer i 
uka. En 8-9 timer, kanskje, ler hun. 

Og det er altså i tillegg til skole. Og 
venner. 

– Jeg har dessverre liten tid til venner, 
det er en ting som jeg bare må legge inn 
her og der. Men vil man bli god, så må jeg 
prioritere. Heldigvis har vennene mine 
forståelse for det. De følger med og heier 
på meg, gir meg støtte og ros og ser på 
kampene mine. Det er godt å ha sånne 
venner, sier hun. 

Kanskje er det nettopp derfor det er 
verdt all treningen. Hannah Marie Øien 
trener minst to øker om dagen, 10-12 
øker i uka. 

– Vi trener hver morgen og hver kveld 
alle hverdager. Av og til trener vi også på 
ettermiddagen. Pluss kamper. 

Keepertalentet ler. 
– Vi prøver jo å bli gode! /
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Drømmen er en dag å 
få reise til utlandet og 
prøve meg som proff.”
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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
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NÅ ER DET LETT Å VERVE

NYE
MEDLEMMER!

Du kan registrere nye medlemmer 
direkte på www.naaf.no

e-post: medlem@naaf.no, eller 
ring oss på 23 35 35 35

Vi gjør Norge friskere

Se flere vervepremier  
på www.naaf.no

For medlemsfordeler og  
informasjon se www.naaf.no

Hvorfor er du medlem av NAAF? 
Jeg fikk mye god informasjon gjennom lokalfore-
ninga her i Surnadal da jeg fikk et barn med allergi og 
astma. Etter mange år som leder her i Surnadal AAG, 
ser en hvor viktig det er å drive med opplysnings- 
arbeide innen skole og barnehage.

Hva leser du med størst interesse i bladet? 
Bladet har mange og bra innlegg. Det er mye bra 
forskning på enkelte sykdommer for alle aldre. Og at 
bladet belyser mange forskjellige tema som omhand-
ler inneklima, I mange av våre kommunale bygg og 
anlegg må høy standard på inneklima prioriteres 
høyt. Forskning innen matintoleranse er interessant.

Har du en hjertesak knyttet til astma- 
og allergisykdommer? 
Behovet for opplysning innen barnehage og skole for 
matintoleranse og astmaproblemer for foreldre og 
lærere.

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år? 
Bedring av inneklima i kommunale og offentlige bygg.

Kunne du tenke deg å bruke en time (gjerne mer) 
av din tid på NAAF? 
Jeg er turleder her i distriktet for en trimgruppe, vi 
treffes en kveld hver uke. Turene er basert på voksne 
i alle aldere, turene går på forskjellige plasser i distrik-
tet. Vi tar en liten matpause underveis og praten går 
lett.

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt 
engasjement på? 
Det er mange interessante saker å ta tak i. Vi har  
arrangert matkurs for ungdom og voksne.  
Vi arrangerer trimgrupper på vår og høst for voksne. 
Arrangement på helsestasjonen som astmakafé,  
eksemkafé for foreldre og barn fra 0-6 år.  
Vi arrangerer i år Aktiv med astma tour på to skoler  
i distriktet.

Navn: Inger  Merethe Mogstad
Bosted: Surnadal

der!
Hallo



Mette er i dag glad for endelig å ha fått 
satt punktum for en lang saksgang. Hun 
er fornøyd med erstatningsoppgjøret. 
Men god helse får hun neppe noen gang 
tilbake. 

Livskvaliteten er sterkt redusert. 
Lungekapasiteten er dårlig, og stemmen 
har endret seg. Mette greier ikke lenger 
å løpe. Selv å gå raskt over skolens gårds-
plass eller forsere noen trappetrinn, 
merkes på pusten. Hun forteller det er 
vanskelig å bære tyngre ting, for eksem-
pel bøker, og det føles umulig å skynde 
seg i trapper. Som lærer trenger Mette 
god tid, og arbeidsdagen fungerer best 
når hun har kontor i samme plan som 
klasserommet. Hun kan heller ikke lenger 
ha sangundervisning i klassen. Stemmen 
holder rett og slett ikke mål.

Lavvo som klasserom
Det hele begynte i 2005. Etter fire års 
undervisning ved Sem skole, ble Mette 
tildelt et nytt klasserom. Hele høsten 
stusset hun over at hun stadig følte seg 
forkjølet. Lufta i klasserommet virket tørr 
og varm, og temperaturen steg gjerne 
mot 30 grader. Hun hadde jevnlig behov 
for å gå ut for å trekke frisk luft. Allmenn-
tilstanden hennes ble dårligere og dår-
ligere. Også foreldre til elever i klassen 
klaget på at barna slet med hodevondt i 
og etter skoletiden. 

Etter en slitsom høst valgte Mette å 
oppsøke fastlegen. Hun fikk beskjed om 
at det trolig var astmatiske problemer.  
Etter cirka 40 års undervisning i grunn-
skole, en god helse og fornuftig livsstil, 
ikke-røyker og uten kjent arvelighet, 
hadde hun altså fått astma omtrent over 
natten. 

Den erfarne læreren meldte fra om 
sykdommen til sin arbeidsgiver, Tønsberg 
kommune. Hun fikk også en lege- 
erklæring der det ble bedt om at hun fikk 
flyttet sin arbeidsplass av helsemessige 
årsaker. 

Plasskapasiteten ved skolen var 
sprengt, men arbeidsgiver tilbød henne 

For fem år siden ble Mette Bjørndahl, lærer ved Sem skole i Tønsberg syk av å være på jobb.   Nylig ble hun tilkjent erstatningsoppgjør 
for astma som yrkessykdom - likestilt med yrkesskade.

Syk av kommunens forfall
tekst og foto / Vigdis Askjem Dahl

en lavvo på skolens område som midler-
tidig klasserom. Lavvoen fungerte fint 
både for Mette og elevene. Men Mettes 
helse ble ikke bedre for det. 

Klasserommet rehabilitert
Så snart Mette og elevene var ute av 
klasserommet, ble det iverksatt en total 
rehabilitering. Hun ble overrasket over 
denne snarrådige handlingen, og ønsket 
derfor å komme til bunns i om det var 
klasserommets inneklima som var årsak 
til diagnosen kronisk astma. 

Mette var beredt på å ta denne 
kampen for å få klarlagt årsakene til 
helseproblemene. Hun tok derfor kon-
takt med Astma- og Allergiforbundets 
advokater. Der fikk hun den hjelpen hun 
hadde behov for. 

– Hvis arbeidsplassens inneklima var 
årsak til at jeg hadde fått en kronisk syk-
dom, synes jeg det er viktig å synliggjøre 
at årsaken henger sammen med  
kommunens forfall av deres  
eiendomsmasse, sier Mette. 

Skolebygg fra 1950-tallet
Like under Mettes klasserom, lå skolens 
fyrrom. Dette rommet ble blant annet 
brukt til å tørke mopper etter rengjøring 
av skolens lokaler. I ettertid har kommu-
nen bekreftet at det var problemer med 
utvikling av svartsopp i kjelleren.

Sem skoles bygning er fra 1950- og 
1960-tallet, med støpte vegger og him-
linger, samt siporexplater og perforerte 
gipsplater. Kommunen erkjenner også at 
rengjøringen kunne vært bedre. Trolig 
har Mette og elevene vært utsatt for 
materialstøv.

Daglig leder ved Tønsberg kommu-
nale eiendom KF, Tor Espnes, forteller 
at han kjenner ikke saken. Etter graving 
i arkivene finner han heller ikke noe 
som tyder på verken dispensasjon eller 
at kommunen på noen måte har vært 
involvert i saken.

– Vi har imidlertid hatt et etterslep når 
det gjelder vedlikehold på alle bygninger. 

Spesielt gjelder dette ventilasjon. I løpet av de 
siste fem årene har kommunen, med unntak 
et av et bygg, fått alle godkjent i forhold til for-
skrift om miljørettet helsevern, sier Espnes. 

  
Fem år lang kamp
I fem år har Mette Bjørndahl slåss med byråkrati-
et - med NAV, forsikringsselskap og arbeidsgiver 
Tønsberg kommune. Hun har vært til utredning 
hos allmennlege, avdeling for lungesykdommer 
Sykehuset i Vestfold, seksjon for arbeidsmedisin 
på Sykehuset Telemark og avdeling for miljø- og 
yrkesmedisin ved Oslo Universitetssykehus. 

Det er Gjensidige Nor og NAV som har dekket 
opp Mettes skade. Erstatningsoppgjøret ble til 
sammen cirka 130.000,- pluss dekning av advo-
katutgifter. 

– Det har vært en lang og slitsom kamp. Takket 
være NAAFs advokat har jeg fått hjelp å støtte 
til å gjennomføre saken på en god måte – og 
med et resultat jeg kan se meg fornøyd med, sier 
Mette. Hun forteller at NAAF-advokaten hjalp 
henne med å opprette kontakt med forsikrings-
selskapet, og fulgte med prosessen, som ble 
ledet av NAV. Hun fikk veiledning i forbindelse 
med det økonomiske og hva hun kunne søke om. 

– Advokaten har rett og slett fulgt hele proses-
sen. Det ville vært ganske umulig uten denne 
hjelpen,mener Mette, som ville ta kampen mot 
det som kjentes som en umulighet. Hennes redu-
serte helse i kombinasjon med lang saksgang, et 
utall saksbehandlere ispedd lite engasjement og 
rot i papirer, har krevd tålmodighet og møy-
sommelig oppfølging.  

– Bitter?
– Det har jeg ikke rukket å kjenne på 

ennå. Saken har krevd all min energi 
og krefter. Det er ingen tvil om at 
livskvaliteten min er betydelig 
redusert. Dette er noe jeg må 
leve med resten av livet. Skolen 
legger godt tilrette for meg og 
derfor kan jeg nok holde ut i 
100 prosent stilling en stund til. 
Jeg vet ikke når jeg skal slutte 
eller redusere. Det bestemmer 
helsa. /
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(øverst fra venstre) Vidar Storvik, Jon Worren,  
Carl-Fredrik Setsaas og Odd Kristian Johansen  
som alle arbeider med mangler i boliger med mer.  
(nederst fra venstre) Thomas Benestad, Gøril Karlsen, 
Caroline Heien Gjelsten og Nils Munch-Møller som alle arbeider 
med yrkessykdomssaker med mer.    

NAAF ønsker å bidra til at de medlemmene som har krav 
på yrkesskadeerstatning skal få dette. Undersøkelser viser 
at mange ikke melder yrkessykdom til Nav og arbeids-
givers forsikringsselskap – og mister derved rett til  
erstatning og trygdeytelser. 

NAAF setter derfor i gang et prosjekt for å sikre  
medlemmenes rettigheter. I prosjektperioden tilbyr  
forbundet, i samarbeid med NAAF-advokatene som  
er spesia-lister på yrkesskadeerstatning, utvidet gratis 
bistand til alle medlemmer. 

Medlemstilbud
I tillegg til en gratis førstegangsvurdering vil advokatene 
også kostnadsfritt melde sakene til forsikringsselskapene, 
slik at medlemmene får sine saker behandlet og vurdert i 
forhold til erstatning. 

Det er viktig også å melde saker som gjelder kortere 
tapsperioder, for eksempel vil de som går på omskolering 
eller attføring i 1–3 år kunne ha rett til betydelig  
erstatning. Forsikringsselskapene bruker lang tid på å  
behandle slike saker – derfor er det viktig å få meldt 
sakene så raskt som mulig.

Dersom du har en yrkessykdomssak, eller mistanke  
om dette, ikke nøl med å ta kontakt for en uformell,  
uforpliktende og gratis samtale og vurdering.

HAR DU YRKESSYKDOM
– eller mistanke om dette?

Slik går du frem:
l All kontakt går gjennom Astma- og Allergiforbundets 
 rådgivningstjeneste
l Åpen alle dager (ikke onsdag) kl 9–11 og 12–14 tlf. 23 35 35 35
l Rådgivningstjenesten er åpen for alle men kun medlemmer får  
 assistanse av NAAF-advokatene
l Er du ikke medlem? Meld deg inn og få del i dette 
 spesialtilbudet fra NAAF. Det koster 350 kroner per år.  
 Gratis medlemskap ut året ved innmelding nå.

Gratisvurdering for  medlemmer!

Sem skole er fortsatt Mette Bjørndahl arbeidsplass. Etter 
arbeidstid og en kort sykkeltur skal hun videre til fysioterapi for 
trening. Det reduserer medisineringen av kronisk astma.
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Jotuns Sens-maling er utviklet i 
samarbeid med NAAF og selges også i 
England og Nederland.

– Vi har mye strengere kriterier enn 
for eksempel vår svenske søsterorga-
nisasjon, og nå vil vi avvente litt og se 
hva slags erfaringer Jotun gjør seg for 
å se om det er mulig å gå inn på andre 
markeder som ikke har slike ordninger 
som vi har utviklet i Norge, sier Geir 
Endregard, generalsekretær i NAAF.

– Vi har en helt annen tilnærming enn 
kommeriselle aktører, og har vedtatt 
som en grunntanke i vår handlingsplan 
at vi bevisst skal jobbe med helse og 
være en del av løsningen. Vi vil ikke ha 
spesialprodukter og spesialtilpasning for 
våre medlemmer. Vi vil jobbe for å finne 
produkter som er helsefremmende for 
alle, allergi eller ikke, sier Endregard.

Nybrottsarbeid
I Norge har NAAF fått en solid forank-
ring som en faglig aktør innen helse-
feltet, og står bak nybrottsarbeid som 
også blir lagt merke til internasjonalt.

– Vi bygger opp noen prinsipper som 
er helt annerledes i Norge enn interna-
sjonalt. Vi er dobbelt så store som vår 
svenske søsterorganisasjon, og har en 
mye sterkere rådgivningsrolle overfor 
myndigheter og næringsliv. Vi fyller rett 
og slett et hull, og har et sterkt fagmiljø 
i ryggen. Hvis vi sier at et produkt er 
bra, hvem skal overprøve det? sier 
Endregard.

NAAF er svært bevisst på å forvalte 
sin sterke posisjon med varsomhet.

– Det er en fantastisk rolle å ha, og 
som også kan gi oss gode inntekter. Det 
blir et positivt selvforsterkende hjul hvis 
det fungerer. Men vi er svært strenge 
på hvilke prosjekter vi går inn på. Hver 
eneste uke sier vi nei til ting som kunne 
gitt oss penger rett på konto. Og når vi 
først sier ja til noe, tar vi oss såpass godt 
betalt at det blir et lite overskudd som 

Helse er en internasjonal megatrend, og NAAF er i ferd med å bli en aktør også 
utenfor Norges grenser. Nylig ble Jotuns Lady Sensitive-maling lansert i Sverige  
i samarbeid med NAAF.

NAAF ut i verden
tekst / Sissel Fantoft  foto / NAAF

holder oss i gang videre, sier Endregard.
Han mener at tida var overmoden for 

at en aktør som NAAF gikk inn og fylte 
hullene som hittil har vært der.

Vi har fått enormt mye positiv  
respons fra både myndigheter og  
næringsliv.

Trygge produkter
Mens mange av NAAFs europeiske 
søsterorganisasjoner er tradisjonelle 
interesseorganisasjoner for astmatikere 
og allergikere, er NAAF i ferd med å bli 
en samfunnsaktør med et mye bredere 
perspektiv.

– Det vi gjør i dag, er å være med og 
utvikle produkter som er helt trygge. 

Ikke bare for våre medlemmer, men 
også for å redusere eksponeringen 
for folk som ikke har plager. Det er en 
grunn til at Blenda Sensitiv vaskepulver 
er så populær: Det er ikke bare våre 
medlemmer som kjøper det, men andre 
som tenker at ”hvis det er trygt for dem, 
så er det vel bra for meg også”. Jotuns 
Sens-maling er et produkt som alle som 
er opptatt av helse bør bruke hvis de 
vil unngå å eksponere barna sine for 
maling som er full av kjemikalier. Og på 
dette området ser vi at det ligger et  
potensial også internasjonalt, sier  
NAAFs generalsekretær.

Svensk reklamekampanje
Produktsjef interiør hos Jotun Sverige, 
Kristina Tunegård, er svært fornøyd 
med samarbeidet med NAAF. I Sverige 
pågår nå en massiv reklamekampanje 
for Lady Sensitiv, som Sens-malingen 
heter der.

– Vi har hatt et nært samarbeid med 
Norges Astma- og Allergiforbund og har 
fått mye støtte og hjelp derfra. De har 
vært tilgjengelige for oss hele tiden og 
stilt opp hvis vi har hatt spørsmål eller 
ønsket en diskusjon. Geir Endregard har 
vært her og hatt forelesninger for oss 
og våre selgere for at vi skal forstå hvor 
fantastisk denne nyheten er, forteller 
Tunegård.

Kriteriene som stilles av NAAF er mye 
strengere enn de som stilles av den 
tilsvarende svenske organisasjonen.

– Utfordringen vår er at vi må ”ut-
danne” alle svensker slik at de forstår 
forskjellen. Men jeg tror at flere og flere 
svensker kommer til å forstå hvor mye 
dette betyr. Nylig malte vi for eksempel 
om en førskole for barn med astma 
og allergier med Lady Sensitiv. Det var 
utrolig gøy – de har ikke kunnet malt om 
på mange år, sier Tunegård. /

NAAFs generalsekretær Geir Endregard, er 
svært fornøyd med at den allergivennlige 
malingen Jotun Sens nå lanseres i Sverige – i 
samarbeid med Astma- og Allergiforbundet.
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En ny Neutralserie med parfyme-
fri ansiktspleie fra Unilever HPC 
Norge AS (tidligere Sara Lee) 
lanseres i løpet av mai måned. 
Hele serien er utviklet i sam-
arbeid med Norges Astma- og 
Allergiforbund og godkjent av 
miljømerket Svanen. 

Det har vært mye fokus i media 
i den senere tid om at man bør 
være varsom med kopimedisiner 
fordi mange inneholder laktose 
som hjelpestoff. De aller fleste 
pasienter kan imidlertid bruke 
legemidler med laktose som 
hjelpestoff. Dette skyldes at 
mengde laktose er for lavt til å gi 
symptomer hos pasienter med 
primær laktasemangel.

RELIS er det offisielle informa-
sjonssenteret for produktuav-
hengig legemiddelinformasjon 
ved helseregionene. De påpeker 
videre at laktoseintoleranse ikke 
er en allergi. Laktoseintoleranse 
er overfølsomhet overfor melke-
sukker som skyldes at tarmens 
evne til å bryte ned laktose er 
nedsatt pga lav konsentrasjon av 
enzymet laktase som er ansvarlig 
for denne nedbrytningen.  
Laktoseintoleranse er  
ubehagelig, men ikke farlig.

Parfymefri ansiktspleieserie  
anbefalt av NAAF

Laktoseintoleranse og legemidler
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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

En ny Neutralserie med parfyme-
fri ansiktspleie fra Unilever HPC 
Norge AS (tidligere Sara Lee) 
lanseres i løpet av mai måned. 
Hele serien er utviklet i sam-
arbeid med Norges Astma- og 
Allergiforbund og godkjent av 
miljømerket Svanen. 

Det har vært mye fokus i media 
i den senere tid om at man bør 
være varsom med kopimedisiner 
fordi mange inneholder laktose 
som hjelpestoff. De aller fleste 
pasienter kan imidlertid bruke 
legemidler med laktose som 
hjelpestoff. Dette skyldes at 
mengde laktose er for lavt til å gi 
symptomer hos pasienter med 
primær laktasemangel.

RELIS er det offisielle informa-
sjonssenteret for produktuav-
hengig legemiddelinformasjon 
ved helseregionene. De påpeker 
videre at laktoseintoleranse ikke 
er en allergi. Laktoseintoleranse 
er overfølsomhet overfor melke-
sukker som skyldes at tarmens 
evne til å bryte ned laktose er 
nedsatt pga lav konsentrasjon av 
enzymet laktase som er ansvarlig 
for denne nedbrytningen.  
Laktoseintoleranse er  
ubehagelig, men ikke farlig.

Parfymefri ansiktspleieserie  
anbefalt av NAAF

Laktoseintoleranse og legemidler

En undersøkelse viser av 60% 
av norske kvinner ikke ønsker 
parfyme i ansiktsprodukter og 
nærmere 90 % ønsker å benytte 
allergivennlige produkter. Derfor 
har Neutral utviklet en ansikts-
pleieserie uten parfyme og 
andre unødvendige tilsetnings-
stoffer.

Serien består av Makeup 
Remover wipes, Face cream, 
Face wash og Skin tonic. Hele 
serien er dermatologisk testet 
og utviklet i samarbeid med 
NAAF. Dette er første produkt-
serie innen ansiktspleie som er 
godkjent av NAAF og de fås kjøpt 
i dagligvarebutikker.

Skilpadder
Gulli og Tommeliten er to norskfødte  rødøyede  
terrapinskilpadder. Familiens barn har blitt ungdommer og 
mindre interessert i kjæledyr. Vi ønsker å gi  skilpaddene til 
en annen familie med allergi. Akvarium, pumpe og lysrør 
mm. følger med. 
 
                                                          Østlandet. Tlf: 33 31 37 26

For de som opplever 
symptomer selv ved inntak 
av små mengder laktose, kan 
imidlertid laktosefritt preparat 
vurderes. Det kan også være 
gunstig å ta laktoseholdig  
preparat samtidig med mat 
hvis det er mulig. Samtidig 
inntak av tilskudd med laktase-
enzym kan også vurderes.
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Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

som et godt valg for barne-
familier og andre som har 

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

FAKTA:
Andelen barn og  
unge med astma, 
allergi og eksem 
er økende.

Barna er det kjæreste vi har, og studier viser at barn og 
unge med astma, allergi og eksem er økende. Det er 
ekstra viktig at barn blir beskyttet mot stoffer som kan 
være allergifremkallende. Men det er mye du kan gjøre 
for å forebygge eller redusere alvorlighetsgraden av 
allergi, intoleranse, overømfintlighet, eksem og astma.
En begynnelse er å bruke Unik Sensitiv-serien. 

ANNONSE

Svanemerket
er det offisielle nordiske 
miljømerket,  innført i 1989 
av Nordisk Ministerråd.  

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

1/3 av alle barn risikerer å utvikle 
allergi. Barns hud er ekstra følsom for 

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

En enkel måte å 
vise kjærlighet 
og ekte følelser 
for sensitiv hud.
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Barna er det kjæreste vi har, og studier viser at barn og 
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miljømerket,  innført i 1989 
av Nordisk Ministerråd.  
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merket med miljømerket 
Svanen.

1/3 av alle barn risikerer å utvikle 
allergi. Barns hud er ekstra følsom for 

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

En enkel måte å 
vise kjærlighet 
og ekte følelser 
for sensitiv hud.

Advarer mot leke-tatovering Sopp i munnen av astmamedisin
Er du som astmatiker 
plaget av svie og ømhet 
i munnen, sår og hvitt 
belegg på tungen og på 
innsiden av kinnene? Det 
kan skyldes sopp, forår-
saket av astmamedisinen. 
Det er ikke uvanlig å få 
soppen Candida albicans 
i munnen av astmaspray 
som inneholder kortison. 
Munnfloraen består av både 
sopp og bakterier som skal 
være i likevekt. Kommer denne 
likevekten i ubalanse, kan det 
oppstå soppinfeksjon. 

Svært mange mennesker med 
astma og kols benytter nettopp 
inhalasjonsspray med kortison i 
sin daglige behandling og da er 
det noen enkle, men  

De kommer i bølger, leketato-
veringer til barn. De følger med 
andre produkter man kjøper som 
blader, godterier og leker. Vann 
og et trykk på huden og så er 
de på plass. Men de kan skape 
problemer og det advares mot 
ukritisk bruk. 

Slike leketatoveringer, oftest 
beregnet på barn, brukes rett 
på huden og kommer derfor inn 
under lovgivning for kosmetikk. 
Dermed skal produktene merkes 
godt med innhold og farge- 
stoffende må være tillatt for 
denne typen bruk. Uten slik 
merking er omsetningen ulovlig. 
Dette er av hensyn til allergikere, 
slik at de kan velge bort  
produkter de ikke tåler. 

Unngå å påføre huden noe du 

l Gratis personlig rådgivning, fagpersoner svarer på dine  
 spørsmål. Vår rådgivningstjeneste er bemannet av  
 sykepleiere, inneklimaekspertise. Via dem kommer du også  
 i kontakt med 
l NAAF-advokatene som gir juridisk bistand, trygderett og  
 forsikringssaker. Kontaktes via rådgivningstjenesten.
l AstmaAllergi bladet 6 ganger i året er inkludert i 
 medlemskontingenten
l Tilgang til kunnskapsbanken Allergiviten for alle hvor 
 medlemmer kan stille spørsmål til dr. Kjell Aas
l Tilbud om kurs og møter i ditt lokalmiljø 
l Medlemsrabatt på helse- og rehabiliteringsopphold på   
 NAAFs Valle Marina på Gran Canaria
l Rabatt på forsikringer i if Rabatt på noen av NAAFs 
 anbefalte produkter. Besøk vår nettbutikk og se om det er  
 noe du kan ha nytte av: www.naaf.no/nettbutikken  

l Kjøp Jonas varmemaske til bruk i kulda med medlemsrabatt
l Eller kjøp Pollenmasken til medlemspris…
l Du får rabatt på innemiljøsjekken fra Anticimex – les mer 
 på våre hjemmesider
l Gunstige opphold på Beitostølen i pollensesongen, enten  
 som ren ferie eller jobbe derfra i tilrettelagte omgivelser i  
 forståelse med arbeidsgiveren din!
l NAAF har hotellavtale med flere hotellkjeder – undersøk  
 om noe passer med dine reiseplaner 
l Du vil bli knyttet til en region og et lokallag som medlem 
 der du vil få tilbud om lokale arrangementer og kurs av  
 faglig og sosial karakter 
l Via NAAF-skolen får du tilbud om skolering som tillitsvalgt,  
 likemann eller informatør. 
l For deg mellom 15–36 år er det en egen ungdoms-
 organisasjon, NAAFU med egne tilbud til din aldersgruppe.

ikke vet hva er, råder Astma- og 
Allergiforbundet. Dette gjelder 
særlig for barn med følsom hud. 
Og dersom man skal male seg 
med teatersminke eller påføre 
juksetatoveringer, dekk et så 
lite område som mulig, og fjern 
dekorasjonene raskt.

viktige forholdsregler for å 
unngå munnsopp:
l Skylle munnen godt etter at  
 du har inhalert medisinen
l Eventuelt kan du også pusse  
 tennene
l Er du veldig plaget av 
soppinfeksjon kan bytte til et  
annet inhalasjonssystem i  
samråd med legen.

Som NAAF-medlem får du en rekke  
medlemsfordeler. Sjekk om det er noe 
som er nyttig for deg. Og husk at med 
et par nyttige rabatter kan faktisk hele 
medlemskontingenten være spart inn! 
Du finner oss på 
www.naaf.no e-post: naaf@naaf.no 
og tlf. 23 35 35 35
Kontaktinformasjon til dine lokale  
NAAF-tilbud, 
se www.naaf.no/lokalesider  
eller ring tlf. 23 35 35 35 så hjelper vi deg.
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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.



* 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.

2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 87 90

Comfort Fagernes Rør AS
2900 FAGERNES  -  Tlf. 61 35 78 00

Vedlikehold, Modernisering, Nyanlegg, Kamerakjøring
Vakttelefon mobil 916 29 105

Vallersund
S-Marked

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

Kvitsund
Gymnas NLM
3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

Husfliden
Tønsberg AS
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 35 63

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Coop Mega - Hagan
1481 HAGAN

Tlf. 67 07 90 35

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

Bøn Sykehjem
2073 BØN

Tlf. 63 95 11 56

Centrum Bil DA
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Scandic Ålesund
6001 ÅLESUND
Tlf. 21 61 45 00

Byens flotteste konferanselokaler!
Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud

www.scandic-hotels.com

0181 OSLO
Tlf. 02 390

Vestbase AS
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 57 22 00

Drammen’s
Autolakk A/S
3043 DRAMMEN
Tlf. 32 81 19 00

Hornindal
Rekneskapslag

6761 HORNINDAL
Tlf. 57 87 84 40

Solheimhus A/S
3724 SKIEN

Tlf. 35 52 29 15

Chatlet Sport
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 13 71

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Hole Gård
2450 RENA

Tlf. 62 44 00 26
www.holegard.no

3580 GEILO
Tlf. 32 09 12 30/50

Autolakk A/S
1529 MOSS

Tlf. 69 26 28 50

4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 92 00

Moelven Løten AS
2340 LØTEN

Tlf. 62 54 75 00

Glassmester
Dag-A.Kvamme
6713 ALMENNINGEN

Tlf. 57 85 09 89

- SPAR
Johan R. Sunde  AS

6037 EIDSNES - Tlf. 70 19 07 03

Sagbakken Hjemmebakeri
og Gårdscatering

3474 ÅROS - Tlf. 31 28 81 14

6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 28 95

8301 SVOLVÆR   - Tlf. 76 06 79 90

Vitusapotek
Florø

6900 FLORØ
Tlf. 57 75 81 05

6783 STRYN
Tlf. 57 87 28 80

Jordheim
Fysikalske Institutt
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 14 25

Eidsberg
Regnskapslag

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Norsk
Protein AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 24 60

7809 NAMSOS
Tlf. 74 21 69 00

Byggmester
Lars Olav
Bergsvåg
5590 ETNE

Tlf. 53 75 65 27

Hetland
videregående skole
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Veggli
Handelsforening A/L

3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 61 08

ProsjektPartner
Bodø AS
8006 BODØ

Tlf. 75 55 13 00

6419 MOLDE
Tlf. 71 24 91 60

Oras
Nordland AS

8012 BODØ
Tlf. 75 58 68 00

4809 ARENDAL
Tlf. 37 01 73 00

Mosserødhjemmet
3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

Odd Gleditsch
Fargehandel AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 44 83 20

Midtre Gauldal
ASVO AS
7290 STØREN

Tlf. 72 40 30 00

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

4004 STAVANGER
Tlf. 51 86 94 00

Wollenbergs
Ortopediske AS

3718 SKIEN
Tlf. 35 91 53 91

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

3400 LIER
Tlf. 32 84 80 95

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Kongsberg
Trafikkskole A/S

3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 55 90

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

Klippoteket
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Skolt Pukkverk
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 11 65

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Brumunddal
Fysikalske Institutt
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 12 39

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Sibelco
Nordic AS
6146 ÅHEIM

Tlf. 70 02 49 00
www.sibelconordic.com

Abena
Hygiene AS

1065 OSLO
Tlf. 22 80 43 10

Monica’s
Hårsalong

3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 32 76 66 11

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING
Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf. 63 96 43 80 - Mobil 951 91 421

Finn og Albert
Egeland A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Våler Vekst AS
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 11 28

Elcom AS
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 39 33

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 52 29 79

Trefelling
Trepleie - Treråd

www.hogsogrydding.no
3580 GEILO

Tlf. 32 08 71 00

Forfatter
Kjersti Scheen

1160 OSLO
Tlf. 22 28 91 05
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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.



... for et bedre inneklima

Steigen
kommune

psykisk helsearbeid
www.steigen.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Balsfjord
kommune

Enhet psykiatri og rehabilitering
www.balsfjord.kommune.no

Vestby
kommune

Helsestasjonen for ungdom
www.vestby.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Sula
kommune

www.sula.kommune.no

Bremanger
kommune

www.bremanger.kommune.no

Ambulansetjenesten
i Ørland/Bjugn
7160 BJUGN

Tlf. 72 52 41 29

Eigersund
kommune

Psykisk Helsetjeneste
www.eigersund.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Åfjord
kommune

www.afjord.kommune.no

Løten
kommune

Helse og Familie
www.loten.kommune.no

Holtålen
kommune

www.holtalen.kommune.no

       Nedre Eiker
                            kommune

www.nedre-eiker.kommune.no

Sigdal
kommune

www.sigdal.kommune.no

Ruten Fjellstue
2658 ESPEDALEN

www.ruten.no    -    61 29 73 20   -   post@ruten.no

Høstweekend, Juleferie, Vinterferie

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

Våler
kommune

www.valer.kommune.no

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)

Sigvald Bergesen D.Y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Medi
Buskerud AS

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Hedmark
Transportarbeiderforening

2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

ANONYM
STØTTE

På ferietur i Sverige?
Da kan du som NAAF-medlem ta inn på 
vandrerhjemmet, Södergården til det 
svenske Astma- och Allergiförbundet 
som ligger rett utenfor Åre. Det er 
mer enn et vandrerhjem forteller vår 
søsterforening: Her er det forholdene 
tilpasset astma- og allergibehov, ingen 
røyking eller dyr er tillatt, parfyme 
likeså og enkelte matvarer kan man 
heller ikke spise her så som nøtter, egg 
og fisk. Prisene er svært overkomme-
lige, hyggelige rom, dusj og sengetøy 
inngår. Mange ulike fritidsaktiviteter i 
området, året rundt. Stengt i fellesfe-
rien 24/6-14/7 2011.   

 Les mer på: www.astmaoallergifor-
bundet.se/sodergarden
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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.

???
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Sliter du i pollensesongen?
Da kan du ha glede av Pollenmasken Respro!

Masken beskytter deg mot pollen til og fra jobb eller 
andre gjøremål. På tur, ved trening eller nødvendige 

opphold utendørs i pollensesongen.  

Masken er laget av et myk og føyelig tekstil-
materiale og sitter lett og behagelig på  
ansiktet. Ventilene sikrer at masken ikke  
gjør deg varm og forhindrer at det dannes  
karbondioksid eller vanndamp på innsiden  
av masken, selv under trening.  
Pollenmasken rengjøres på 40°.

Pollenmasken Respro beskytter også mot støv 
og andre luftbårne partikler eller forurensning. 

Den leveres med to ulike filter som kan fjerne 
partikkelstøv helt ned til 0,3 micron. Maske og filter 

leveres i 3 ulike størrelser: Large, medium og small.

Pollenmasken med filter kan du bestille direkte fra Astma- og Allergiforbundets nettbutikk:  
www.naaf.no/nettbutikk eller kontakt oss på tlf. 23 35 35 35 og naaf@naaf.no

Pris kr 499 for 
masken og kr 249 
for partikkelfilter  
(partikkel- og kjemi-
kaliefilter kr 279)
Medlemspris kr 399 
og kr 199 (og kr 229)

Hei alle NAAFere

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

Vennlig hilsen

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 www.naaf.no

NAAF sin side på Facebook er meget 
populær og delta gjerne du også i 
debattene der. Vi har allerede 2340 
medlemmer, besøk oss på ASTMA-  
OG ALLERGIFORBUNDET. 

Det er stor aktivitet i organisasjonen 
om dagen, mange bruker våren til å 
fronte NAAF og våre brukere. Det er 

stands, brukermedvirkning, opplysningsarbeid, avisinnlegg m.m. 
Kjempebra! 

Aktiv med astma tour er i gang i år vil man besøke ca 20 skoler 
over hele landet. Sjekk med ditt lokallag om det kommer til en 
skole nær deg.

Verdens tobakksfrie dag blir gjennomført den 31.mai med stor 
innlevelse og mange spennende gjester. På NAAFs arrangement i 
Bergen denne dagen har Helseministeren varslet sin ankomst!

NAAF har også mange gode reise tilbud til vårt fantastiske 
Valle Marina i sommer, sjekk www.naaf.no/vallemarina for 
medlemstilbud.

Mange av landets kommuner og fylker forsømmer  
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 vaktbikkjer i nærmiljøene, 
bruk våre dyktige ansatte i NAAF hvis dere trenger råd 
og veiledning. Slå dere sammen med FAU, verneombud, 
lokalavisene og andre som måtte ha interesse av å få dette 
på dagsorden. 

Sommeren er også en kjærkommen tid, lek, grilling,  
bading, tur i skog og mark, samvær med familien. Ta vare  
på de gode dagene, bruk medisiner riktig og kos dere mellom 
slagene.

Jeg vil på vegne av forbundsstyret få ønske dere alle en 
riktig god sommer.

lederen
har ordet

Forbundsleder
Pål Johansen



bilderamme

Barnelege og 
forsker Astri M. 
Lang har i ett nytt 
doktorgradspro-
sjekt studert astma 
hos barn i skoleal-
der.

Hun har i samar-
beid med norske 
og svenske forskere 
sett spesielt på 
den gruppen barn i 
skolealder som på 
tross av høye doser 
anti-astmatisk behandling, opplever 
vedvarende og alvorlige symptomer på 
sin sykdom. 

Avhandlingen viser at det foreløpig 
ikke finnes objektive mål som alene kan 
gradere alvorligheten av astma. Når 
alvorligheten skal bedømmes, vekt-
legges derfor barnets sykehistorie og 
responsen på den pågående behand-
lingen. Dette er vanskelig fordi sykdom-
men svinger i forløp og har mange ulike 
presentasjonsformer.

Verst med daglige symptomer
Symptomer på alvorlig astma kan grovt 
sett deles inn i to grupper: 

• Enkeltstående, alvorlige forverri- 
 ger av sin astma som medfører   
 behov for akutt legekontakt. 

• Kroniske symptomer som påvirker  
 barnets mulighet til å delta i daglige  
 aktiviteter.
I studien til Astri Lang viste det seg at 
pasientene med dagligdagse sympto-
mer, hadde dårligst lungefunksjon og 
livskvalitet. Barna opplevde for eksem-
pel at de måtte droppe gymmen, slutte 
med sport, begrense fysisk aktivitet 
eller slet med forstyrret søvn.

Barn som hadde sjeldnere, men 
alvorlige astmaanfall, derimot, hadde 
lungefunksjon og andre objektive mål 
på linje med barn med mild astma. 

For å avdekke kroniske symptomer av 
astma må vi stille de rette spørsmålene. 
Jeg tror at man som lege er veldig flink 
til å spørre om de akutte forverringene, 

Leger som behandler barn med astma, bør i større grad spørre etter astma- 
symptomer som påvirker barnets dagligliv, og ikke bare de akutte, alvorlige anfallene. 

Leger spør feil om astma
tekst / Ann Kristin Kjærnli Hanssen    foto / Colourbox

som når barnet sist var sykt og borte fra 
skolen. Derimot er vi nok ikke så flinke 
når det gjelder daglige symptomer, sier 
Astri Lang til AstmaAllergi. 

Store forskjeller
Hun tror en løsning kan være å utar-
beide standardiserte spørsmål til bruk 
når legene får astmatiske barn inn til 
kontroll.

Veldig mange astmatiske barn tilpas-
ser livet etter sykdommen, men tenker 
kanskje ikke over det. De forteller ikke 
om det før du spør.  Det betyr ikke at 
det er akseptabelt å ha det slik. Det bør 
være vår målsetting å behandle dem, 
slik at de kan delta i livet sitt på linje 
med friske barn, sier Lang. 

Om lag fem prosent av alle barn med 
astma har alvorlig astma. Avhandlingen 
viser at disse barna generelt har dårli-
gere lungefunksjon, oftere har allergier, 

og har større grad av overvekt enn barn 
med midlere astma.

Hva dette skyldes er vanskelig å si. 
Hva som er høna eller egget vet vi ikke, 
men man kan jo tenke seg at mange 
som har astmaplager ikke klarer å være 
så fysisk aktive, sier Lang.

Hun fant store forskjeller innad i 
gruppen av barn med alvorlig astma. 
Årsaken synes å være sammensatt. Hos 
noen kan mangel på astma kontroll skyl-
des det sosiale forhold, som trangbodd-
het og dårlig inneklima. Andre sliter 
med manglende behandling og oppfølg-
ning, og andre barn har rett og slett et 
hissigere sykdomsbilde. Noen barn har 
også tilleggssykdommer som forverrer 
helsetilstanden. 

– Bildet er uensartet. Det virker som 
om det er mange medvirkende årsaker, 
sier Astri M. Lang. /

Mange barn med astma opplever at det er vanskelig å holde følge i fysisk aktivitet.

Overlege Astri M. 
Lang har skrevet dok-
torgrad om alvorlig 
astma hos barn. 
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Mer info:
........................................................................                     

Har du barn med astma? Her kan du 
finne mer relevant informasjon:
www.naaf.no/astma
www.naaf.no/fersking
www.aktivmedastma.no
Les, skriv ut eller bestill aktuelt brosjyre-
materiell på: www.naaf.no/bestill

På facebook: 
Astma- og Allergiforbundet
Aktiv med astma Tour

LLøsningen:
Raycop - UVC Anti-Allergi renser.

*  Eliminerer 93 % av støvmidd.
*  Dreper 99 % av bakterier - E Coli,
    Staphylococcus og Candida.
*  Fjerner mugg og sopp.
*  Deaktivere influensa A-viruset
    H1N1 (svineinfluensa).

           * Spesielt for rengjøring av
               senger, møbler, barnesenger,
                   puter, stoff-leker, gardiner.

Trinn 1:
Vibrasjon.
Patentert pute vibrerer 3000
ganger i minuttet og rister frem
støvmidd og andre allergifrem-
kallende stoffer.

Trinn 2:
UVC Sterilisere.
Dreper støvmidd med høy-
effektiv 253,7 nano meter
bølgelengde UVC lysrør.
Levetid på 6000 timer.

Trinn 3:
Suger og Filter.
Et dobbelt filter system med
HEPA Micro Allergifilter sørger
for at selv ikke de minste
partikler kommer ut i rommet.

Raycop er tildelt "British Allergy Foundation's
"Seal of Approval"

Raycop er godkjent av offentlige og forbruker
organisasjoner flere plasser I verden.

Hver natt deler du seng med
1,5 til 2 millioner støvmidd.

• Avfallet fra disse inneholder et
   kraftig allergen som kan forårsake
   kløende hud, svie i øynene, hosting
   og nysing.

Hvis du lider av astma
eller andre puste-
problemer, kan disse
symptomene være
enda sterkere.

Skeptisk? - gå til www.raycop.no - se videoer og les testrapporter fra mange ulike laboratorier.

Dr. Sung Jin Lee har vært adm.
dir. i Bukang Sems Health &
Home Appliance, Korea, siden
mars 2008. Han hjalp til med å
introdusere Raycop som et
internasjonalt merke som tar
seg av folks behov for et sunt
hjemmemiljø.

 Kun Raycop bruker original UV-C lysrør produsert av Sankyo og Phillips.
 og garanterer over 6000 timers levetid.
 Kun Raycop bruker original HEPA Micro allergifilter.
 Kun Raycop kan dokumentere effektiviteten ved hjelp av rapporter

 fra anerkjente laboratorier fra mange plasser i verden.
 Kun Raycop leverer reservedeler, lysrør, filter og lignende, tilgjengelig på

 www.raycop.no

Raycop markedsføres og distribueres i Skandinavia av:

       Postboks 1339, 2406 Elverum
       For mer informasjon kontakt oss:
       T: 6242 5550 - F:6242 5551 M: post@raycop.no

Fjerner det usynlige
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Dersom du drømmer om et lite 
avbrekk fra rennende nese, røde øyne 
og bankende hode er det faktisk ingen 
umulighet. Astma- og Allergiforbundet 
har nemlig inngått et samarbeid med 
Beitostølen Resort som gjør at du kan 
booke deg inn i en leilighet på fjellet for 
å få et avbrekk i pollensesongen. Det 
legges også til rette for at du kan ta med 
deg jobben.

Leilighet og kontorplass
– Du får tildelt en leilighet med senge-
plass til fire, og en kontorplass dersom 
du ønsker det, sier markedssjef Arild 
Kjærnli i NAAF. 

 Du kan velge mellom et stillerom 
eller en kontorplass i et landskap. Om 
arbeidsgiveren tillater det, og du har en 
mobil jobb, kan du tilbringe en uke ved 
porten av Jotunheimen. 

– Vi ser at mange som jobber selv-

Sykdomsfrie dager på fjellet
Pollenplager hjemme eller late dager på Beitostølen? Du kan faktisk velge. 

tekst / Morten Øverbye  foto / Beitostølen Resort

stendig har benyttet seg av tilbudet. 
Men vi har også noen som har gjort 
avtale med arbeidsgiveren. Vi er godt 
fornøyde med oppslutningen, det er 
Beitostølen også, sier Kjærnli. 

Tilbud til alle medlemmer 
Tilbudet gjelder i hele pollensesongen, 
helt frem til 1. september. Og det er 
altså ikke slik at du er nødt til dra med 
deg jobben for å nyte fjellet. 

– Du kan dra til Beitostølen av hvilken 
som helst grunn, du kan til og med ta 
med deg familien på fjellferie. Å innlo-
sjere seg i en leilighet er en fin måte å 
komme seg unna pollenet i lavlandet for 
en stund, sier Kjærnli.  

I tilknytning til leilighetene ligger det 
også et lite kjøpesenter. Det meste kan 
kjøpes på stedet, så det er enkelt for 
alle å reise til fjells uten alt for mange 
forberedelser.  

– Beitostølen er et glitrende utgangs-
punkt dersom man ønsker å bevege seg 
ut i Jotunheimen. Det er en helårsdesti-
nasjon med kort vei til Besseggen, gode 
turmuligheter og fine sykkelveier, sier 
Kjærnli. 

Oppholdet som tilbys gjennom 
Astma- og Allergiforbundet gjelder både 
helger og hverdager. For 550 kroner 
døgnet kan hytta benyttes som utgangs-
punkt for et hyggelig avbrekk. Enten 
alene eller sammen med gode venner. 

– Dette er et tilbud til alle våre  
medlemmer, men det er ikke nød- 
vendigvis slik at du må være allergisk 
mot pollen. Medlemskapet hos oss  
koster 350 kroner i året, og da  
kan man benytte seg av disse  
leilighetene, sier Kjærnli. /



REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: (Fra 15. sept.) kl. 10-14 
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
E-post: gina.strom@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

Se Region Midt

Se Region Midt

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

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Sykdomsfrie dager på fjellet

Utsikten i området kan man ikke klage på. Reise til fjells i pollensesongen? På Beitostølen Resort kan du leie 
både leilighet og kontorplass for en billig penge gjennom NAAF.

Syklister kan finne fine sykkelveier i et nydelig turterreng.



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

    E-post: naafvest@online.no 

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

    Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

 E-post: ane@naaf.no

Velkommen til

Valle Marina
Seniortur 50 + til det sol fylte Gran Canaria,  
NAAF sin “perle” Valle Marina” høsten 2011
Det er reservert 12 leiligheter fra den  
28. september til den 19. oktober.
Turen er for medlemmer over hele landet, ring  
og bli med på en kjekk tur med sosialt samvær  
utflukter, div. foredrag, diskusjoner, gode  
mennesker, god og spennende mat.

Ring Torild for å vite mer om tur og pris.

Tlf: 56 51 48 25 / 906 28 588
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NAAFU er i gang med å forberede årets “jakten på 
julestjernen” vi har sendt ut 810 mail til våre medlem-
mer. Hvis du ikke har mottatt mail fra styret og ønsker 
dette er det bare å ta kontakt med styret. For at årets 
jakt skal bli vellykket er vi avhengig av hjelp og enga-
sjement fra våre medlemmer. Hold av datoen 
19. november da vil det bli “kick- off” på denne 
kampanjen. Gleder oss til årets jaktsesong. Håper å 
se mange av dere under “kick-off´n” 

Er du ny i NAAF og lurer på informasjon om hva 
NAAFU er, send oss en mail på naafu@naaf.no

Håper våre medlemmer kom seg trygt og nysefritt 
gjennom pollensesongen. Ønsker alle en riktig god 
sommer. 

Med vennlig hilsen NAAFU 
– styret v/ Hege, Linn og Kine 

Årets jaktsesong  
nærmer seg

Vellykket julestjernejakt i fjor – nå planlegges neste sesong!



NYTT FRA NAAFS R E G I O N E R
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 AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: agder.naaf@hotmail.com

REGION BUSKERUD

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-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: region.nord@naaf.no

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Se Region Østafjells

Se Region Midt

REGION MIDT

REGION MØRE OG ROMSDAL

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Org.nr: 975 689 751.

Aust-Agder Storlag 
Lillesand/Grimstad og omegn lokallag 
og Risør/Arendal og omegn lokallag 
er slått sammen til et storlag, det 
nye navnet er Aust-Agder Storlag.

Svømming i Arendal - varmtvannsbas-
senget på Bjorbekktunet kl.17–18 fre-
dag i partallsuker. Påmelding til Tone 
Karlsen, tlf: 37 06 02 40, fordi det kun er 
lov med 15 stk. i bassenget. Svømming 
i Risør - varmtvannsbasseng på ons-
dager kl.18–19 på Kjempesteinsmyra. 
Gratis for medlemmer.

Kristiansand lokallag
Gratis tid i svømmehallen i byen hver 
torsdag kl. 19–20. Ta kontakt med 
lokallag for info om hvor, da svøm-
mehallen er under oppbygging. For 
medlemmer.

Flekkefjord og Kvinesdal AAF 
Bading i oppvarmet basseng i helsehu-
set i Kvinesdal. Alle medlemmer er 
hjertelig velkomne onsdager kl. 18–20. 
Den første timen er for de minste.

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
Medlemstur planlegges, dato og sted 
kunngjøres seinere.

God sommer!

Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Kontortid: Tirs. kl 9 – 12 og 13.30 – 15, 
tors. Kl 9 - 15, fre. Kl 11 – 15
Regionsekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no

Sør-Trøndelag
Telefon 72 83 10 04 / 922 87 146
Kontortid: Man. – fre. Kl 9 – 15
Regionsekretær: Gina Strøm
E-post:  gina.strom@naaf.no

Nord-Trøndelag
Regionsekretær: Karoline Sunde 
Storflor
Fødselspermisjon fram til 17. august.

AKTIVITETER
Familieseminar på 
Dovrefjell Hotell 
Region Midt arrangerer i samarbeid 
med storlagene familieseminar på 
Dombås 9. – 11. september 2011. Her 
blir det som vanlig full fart fra fredag 
til søndag, med aktiviteter for barna, 
undervisning for de voksne, familie-
konkurranser med flotte premier og 
mye god mat.

Vi har med våre faste kokker Britt Randi 
og Svein Magnus som har hoved-
ansvaret for maten hele helgen, og 
hotellet er rundvasket før vi kommer. 
Prisen per familie er kr 2 500 for hele 
helgen. Påmelding til regionkontorene 
innen 31. august, men gjerne så snart 
som mulig. Velkommen til fjells.

For å få oppdatert informasjon om 
våre aktiviteter kan du gå inn på 
www.naaf.no/no/Lokale_sider/ 

Vi ønsker alle medlemmer i Region 
Midt en god og frisk sommer.

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
Vadsø AAF org.nr: 995 13 1765

Vi ønsker å kunne nå medlemmer per 

e-post. Lokalforeninger/storlag har 
ikke alltid mulighet til å annonsere 
eller sende ut brev om sine arran-
gementer. Fint om du kan gå inn på 
www.naaf.no. Min side, og registrere 
e-postadressen din. 

Familiesamling
Det vil bli arrangert familiesamling i 
Alta til høsten. For mer informasjon, ta 
kontakt med regionskontoret eller se 
naaf.no/nord.

Søke støtte til behandlingsreise
Familier fra landets tre nordligste 
fylker, Nordland, Troms og Finnmark 
kan søke støtte fra Morten Jenssens 
Stiftelse til behandlingsreise til NAAFs, 
Valle Marina på Gran Canaria. Turen er 
lagt til tidsrommet 4.-18. november 
2011. Tre barnefamilier fra hvert fylke 
kan reise. Familien må ha astma, og/
eller allergi, eksem og være ikke-røy-
kere. Økonomiske og sosiale forhold 
vektlegges ved tildeling av støtte. 
Overnatting i Oslo på returreisen dek-
kes ikke. Stipend på inn til kr 15 000 
per familier kan tildeles dersom den 
teller tre personer eller flere. For ytterli-
gere informasjon og søknadsskjem se 
www.naaf.no/nord eller kontakt: Bjørg 
Molander, tlf. 90 96 91 23 bjmolander@
gmail.com. Søknadsfrist 24. juni. 

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag kl. 19–20. 

Årets vakreste eventur – fottur fra 
Gargia – Sautso i august 2011. Mer info 
se naaf.no/nord. 

Porsanger AAF
Time i varmebassenget Lakselv Ung-
domsskole hver søndag kl. 19–20. 

Trimturer
Sommerløyper til: Porsvannshøyden, 
Langporsvannshøyden, Caskil, Ham-
bukt, Hambuktfjellet og Handelsbukt-
fjellet. 
Det foretas trekning for løypene hvert 
år. Info kan fås hos leder Miriam Karl-
sen, mobil: 92681639 

Sør-Varanger AAF
Lokalforeningen har tilgjengelige 
to kort til Barentsbadet til disposi-
sjon for medlemmer. Ta med gyldig 
medlemskort.

Harstad og omegn AAF
For informasjon om arrangementer, 
kontakt Eirin Merete Wallervand, tlf: 
97 60 61 53, eirin.merete.wallervan@
netcom.no

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

Flere opplysninger på www.naaf.no/
nord. Her finner du også telefonnr og 
e-post adresse til lokalforeninger og 
storlag.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 971 57 6634
 
Regionen foreleser på og samarbeider 
med flere av sykehusenes lærings- og 
mestringssentre (LMS) vedrørende 
astma, allergi og kols. Vi informerer om 
vår organisasjon og om sanering av 
inneklima.

For informasjon om våre ulike arrange-
menter, se våre lokale sider på www.
naaf.no/nordland

Vi mangler en del e-postadresser til 
våre medlemmer. Hvis du vil dele din 
e-post med oss vil du kunne motta 
relevant informasjon litt oftere.

Har du ønske om arrangement eller 
aktivitet i vår region, ta kontakt med 
oss, tlf: 95 55 26 90 eller send e-post til 
region.nordland@naaf.no

Kontakt våre likemenn for 
samtale
Astma, kols og eksem, Kari Berg,  
tlf: 75 52 08 96.
Astma og allergi, Inger Åndebakk,  
tlf: 75 64 33 36, eller Bente Johansen, 
tlf: 95 97 63 11.
Eksem for voksne, Aase Lill Waage,  
tlf: 97 79 07 99.
Atopisk eksem, matvareallergi,  
May V. Johansen, tlf: 99 58 94 95.
Fruktosemalabsorpsjon, Mariann Karo-
liussen, tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83. 
Fruktosemalabsorpsjon / Fruktoseinto-
leranse, Liv Marit Schjem,  
tlf: 92 08 82 79.

Se Region Midt

REGION NORD-TRØNDELAG
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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. 23 35 35 32 / 416 70 057
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940 

    E-post: regionosloogakershus@naaf.no 

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug, Bergen                                                      

                Ubesatt, Stavanger 
    E-post: region.vest@naaf.no

Se Region Midt

Se Region Østafjells

Se Region Østafjells

REGION ØSTAFJELLS

REGION SØR-TRØNDELAG

REGION TELEMARK

REGION VESTFOLD

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

Regionen planlegger mestringskurs til 
høsten – og kommer tilbake med flere 
detaljer. 

Vi ønsker alle våre medlemmer en 
riktig god sommer!

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 882 801 012
”Friske småtroll” har kapasitet til 
flere oppdrag! Målet er å spre kunn-
skap for å forebygge astma, allergi og 
eksem. Kontakt Ane Heiberg  
(41 67 00 57) 
 
Røykfrie inngangspartier. Regionen 
samarbeider med Håndballforbundet 
Region Øst (Oslo, Akershus og Østfold). 
De har startet og vil jobbe for dette 
gjennom hele høsten ved alle hand-
ballhaller! Oslo Universitetssykehus er 
også interessert i å få dette til i praksis. 
Vi er med og gir råd!
Familiehelg med kursing for voksne 
og aktiviteter for barna. Helgen 22.–23. 
okt på Vettre Hotell, Asker. Start kl 11 
lør, avslutning med lunsj søn. Subsidi-
erte priser for medlemmer. Detaljert 
info kommer senere. Kontaktperson 
eva.hoili@naaf.no (23326991).
Matkurs, høst (12.okt teori og 19. okt. 
praksis). Påmelding til ane.heiberg@
naaf.no. Pris kr 300 (medl) / 1000.
Juleforestilling for barn: ”Snehvit 
og den allergiske Prosit!” Barnebal-
lett 7.–10. des. Bærum Kulturhus. 
Barnemedlemmer får gratis billett.  
Er du interessert i kursing på NAAF-
skolen? Regionen eller ditt lokale lag 
dekker egenandelen. Snakk med en av 
regionssekretærene, så hjelper de deg 
å finne frem.

Øvre Romerike storlag 
naaf.ovre.romerike@gmail.com
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager 
kl. 12-14. Ikke i skolens ferie. Barn og 
barnefamilier. Pris kr 20/10. Husk med-
lemskort. Påmelding på hjemmesiden 
eller tilkontaktperson Espen Mørk,  
tlf: 988 18 892.
Burotaksjonen er i gang. Luk mellom 
10. juni – 10.juli. Vi håper mange vil 
være med å luke i sitt nærområde. Pre-
mier (4000,- / 3000,- / 2000,-) trekkes ut 

blant dem som sender inn rapport til 
naaf.ovre.romerike@gmail.com innen 
25.aug 2011. 

Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com
Stand på Lillestrømdagene med 
blant annet spirometrimåling. 
Svømming på Sørvald Sykehjem 
i Lørenfallet. Man: kl. 18.00 – 
20.00, fre: kl. 16.00 – 18.00.  
25,- pr pers pr time. Påmelding til 
Mette Bergman Mette@bergmanfam.
net  tlf: 21 68 18 45 
Ledige plasser – ta kontakt for å 
få fast badetid!

Groruddalen astma- og allergi-
forening 
gaaf@getmail.no

Oslo Astma- og Allergiforening
”På tå hev”-ballett. Mandager i Trik-
kehallen på Kjelsås og tirsdager i 
Grenseveien 32A. 17.30/18.15/19.00, 
4 – 10 år. 25 % rabatt for NAAF-medl. 
Påmelding www.dnbs.no
 
Follo Storlag
naaf.follo@gmail.com

Region Vest har fokus på fysisk aktivitet, 
medisinbruk og kosthold. For informa-
sjon om likemenn og informatører i 
ditt nærmiljø, kontakt regionskontoret 
eller se liste på vår lokale hjemmeside 
på www.naaf.no.

Bergen og omegn AAF
Bruk vår hjemmeside www.baaf.no 
eller meld dere inn i vår Facebook-
gruppe: Bergen og omegn Astma- og 
Allergiforening. Vi ønsker alle våre 
medlemmer en riktig god sommer.

Familiedag på Herdla
Vi inviterer herved alle våre medlem-
mer og andre som tenker på å bli 
medlem hos oss til Familiedag på 
Herdla lørdag 27. august kl. 13–18.
Hver familie tar med seg egen mat 
og drikke. Vi har griller, ketchup og 
sennep.
Vi vil ha mange gøye aktiviteter for 
store og små, det blir også aktiviteter 
som er tilpasset de under 6 år. Husk 
redningsvester, hvis dere har.
Påmelding innen 19. august til Mette 

Warolin på e-post: mette.warolin@
getmail.no 

Familiehelg på Voss
Hold av helgen 16.–18. september, 
da blir det familiehelg på Voss med 
rafting som hovedaktivitet for de over 
6 år. Det vil også bli en aktivitet som er 
tilpasset de minste.
Vi dekker overnatting og halvparten 
av prisen på rafting per person. Dere 
har med egen mat. Det kommer mer 
informasjon på vår hjemmeside rundt 
skolestart: www.baaf.no. Det er viktig 
at det blir en voksen fra hver familie 
med på de forskjellige aktivitetene der-
som det er barn under 16 år påmeldt 
til aktivitet.

Det blir to alternativer for aktivitet 
denne helgen: 

Rafting eller juvvandring, dersom det 
er lav vannstand i elven er det ikke 
mulighet å tilby vanlig rafting. En 
vanlig rafting/ juvvandring tur tar ca. 4 
timer totalt inkl. innsjekk, omkledning, 
transport, instruksjon, rafting og dusj. 
Aldersgrense 15 år. Pris per person kr. 
1100 inkl. varmt måltid etter turen. 
Dere betaler kr 550

Familierafting tar ca. 3 timer totalt 
inkl. innsjekk, omkledning, transport, 
instruksjon, familierafting og dusj. Al-
dersgrense 6 år. Pris per person kr 600 
for voksne, dere betaler kr 300 og kr 
420 for barn under 15 år,  dere betaler 
kr 210. Dersom dere ønsker varmt 
måltid etter turen kommer et tillegg 
på kr 150 per person.

Det er viktig at dere gir beskjed om 
hva dere skal være med på og hvor 
mange det er i hver familie. Påmelding 
innen 31. august på e-post: ber-
genaaf@gmail.com

Voss og omland AAL 
Basseng- og aktivitetsgrupper i Kvam 
(Norheimsund). Bading for astmatikere, 
mandager kl 17 og 18. Aktivitetsgrup-
pe i sal, torsdager kl 11. Informasjon og 
påmelding, Marit Heidi Seim, tlf: 91 59 
85 82. Se:  www.kvam.no

Vi arrangerer familietur til Valle Marina 
27. juli til 17. august. 2–3 uker. Pris pr. 
uke pr. familie er kr 2 800. Rabatter 
på uke 2 og 3. Turen er åpen for alle i 
Region Vest. Kontakt Torild, tlf: 56 51 
48 25 /90628588 for en uforpliktende 
ferieprat. 

Regionene Vestfold, Telemark og 
Buskerud er nå slått sammen til Region 
Østafjells. De opprinnelige regions-
kontorene vil imidlertid bestå, ledet 

av de respektive regionssekretærene 
med ansvar for hvert sitt fylke. Disse 
vil samarbeide for å betjene lokallag 
og medlemmer på best mulig måte. 
Sammen er vi sterke og står klare til å 
ta imot utfordringer fra samfunn og 
medlemmer. Bruk oss!

Aksjon Burot 2011  
med store premier!
Burot avgir pollen 15. juli–30. aug. 
men spres bare 100–200 m og lar seg 
derfor utrydde langs veier, sykkelstier 
og der hvor folk bor, arbeider og går 
på skole. Dersom man luker og slår 
burotplantene før skolen slutter og 
gjentar dette etter en måned, kan man 
slippe å bruke medisiner og kunne 
delta på skolen, gymtimer og jobbe 
uten å bli syk. 
Vi har sendt ut informasjonsmateriell 
til alle skolene og barnehagene i de 
3 fylkene, og alle klassene som luker 
og gir oss beskjed om det, får være 
med i trekningen om 3 premier på kr 
4000,  kr 2000 og kr 1000. (OBS! Vin-
nersjansene er gode for det er ikke så 
mange som gir oss beskjed om at de 
har luket.)

Årsmøte i region Østafjells
Ble avholdt 27. mars. Harald Bregner 
sitter som leder.

Helsereise til Valle Marina
for barnefamilier 27. aug–10. sept. 
Gode priser. Kontakt Anita K. Olsen, 
tlf. 99 04 38 32. Det er fortsatt noen 
leiligheter ledig, men vær rask!

Bading
på Quality Resort Skjærgården, 
Langesund for alle NAAF-medlemmer 
i Norge. 3,5 time  for barn, 3–15 år kr. 
70. Voksne kr 90. Ta med medlemskort. 
Det holder at én i familien er medlem, 
så blir det rabatt for alle.

BUSKERUD
Regionsekretær Mona H. Larsen, tlf: 32 
83 69 10, mona@naaf.no.
Vi har nytt kontor i Øvre Eiker vei 14, 
Drammen

Drammen og omegn AAF
Leder, Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 
17 /92 25 59 28, khalv2@online.no
Ta gjerne kontakt med oss på medlem-
streff, kafétreff eller telefon. 
Vi har en fin og allergivennlig hytte 
som alle medlemmer av NAAF kan 
leie rimelig. Hytta har innlagt strøm. Se 
www.daaf.no for priser.

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

Kongsberg og omegn AAF 
ble i mars slått sammen med Dram-
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REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62/ 92 27 82 20
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

    E-post: monam@naaf.no

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

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

Kontoret kan være ubemannet til tider, 
på grunn av møter/ kurs. Regionsleder 
Thomas Bræck er å treffe på  
tlf: 48 04 01 66, thomas.b@getmail.no

men og omegn AAF, under navnet 
Drammen og omegn AAF.  Alle med-
lemmer er velkommen til å ringe eller 
stikke innom lokallagets kontor i Øvre 
Eiker vei 14 i Drammen.

Hallingdal AAF
Leder, Gunnar Ola Ørjansen, 
tlf: 45 05 26 20,  g-oerj@online.no 

Ringerike og Jevnaker AAF
Leder, Bodil Linderud, tlf: 45 23 00 14 

TELEMARK
Regionsekretær Mona H. Larsen, tlf: 35 
52 15 00, mona@naaf.no
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1, 
sammen med FFO.
Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 288

Mersmak i Skien
NAAF region Østafjells skal ha stand på 
Mersmak i Skien 26.-27.august. Kom 
og besøk oss!
Vi trenger flere frivillige til å stå på 
stand. Ta kontakt med Mona.

Kurs i Langesund
Familiekurs på Quality Resort Skjærgår-
den i Langesund 15.-16.oktober.
Temaer som Trygderettigheter, Aktiv 
med Astma og treningstips.
Påmelding til kontoret eller mona@
naaf.no

Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg, tlf. 35 52 79 
07 / 98 64 12 51 
Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 350

Tur til Valle Marina  
uke 7 og 8 – 2012
Storlaget arrangerer tur til Valle Marina 
uke 7 og 8. Interesserte bes ta kontakt 
med 
Turid Grane Odberg på  
tlf. 35 52 79 07 /  98 64 12 51

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

VESTFOLD
Regionsekretær Ellen Sørby, tlf: 33 06 
39 50, ellen@naaf.no.
Kontoret ligger i Næringsbygget på 
Revetal.

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Region Østafjells, 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

Larvik AAF 
Leder Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08 
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. (ikke i 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
Leder Eldbjørg Steensma,  
tlf. 33 47 29 29 
Treningstilbud for medlemmer på 
Thorøya Helsepark. Alle dager kl. 6–24. 
Kr 540 for tre måneder, tlf: 33 44 82 05. 
Bading for voksne i varmtvannsbas-
seng og anledning til bruk av vanlig 
basseng i Svømmehallen i Bugården 
hver tirsdag kl. 14.45–16. Påmelding, 
tlf: 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på 
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig 
Eidhamar. Onsdager kl. 10.30–11.30 
og kl. 11.30–12.30. Henvendelser til 
Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis hvis du har 
rekvisisjon fra lege.
Lungetrening for de litt mer spreke 
på Fysioklinikken i Gleditschgården 
mandag og torsdag kl. 10.30–11.30.  
Tlf: 92 23 53 56. Gratis hvis du har 
rekvisisjon fra lege.

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20 
Treningsgruppe for voksne med lun-
gelidelser på Activ Fysioterapi,  
tlf: 33 32 36 70. 
Formiddagstreff på Midtløkken.   
Se annonse i Tønsbergs Blad.

Horten og omegn AAF 
Leder Harald Bregner, tlf: 97 51 95 80 

Nordre Vestfold AAF
Leder Anita Kolseth Olsen,  
tlf: 99 04 38 32 
Ta kontakt med henne dersom det er 
behov for informasjon i skoler og bar-
nehager. Vi har informatører som kan 
stille opp på foreldre- og ansattemøter.

Ungdomstilbud
Region Østfold ønsker å starte et tilbud 
for medlemmer 15–35 år. Vi arrangerer 
faglige kurs og sosiale aktiviteter med 
det formål at medlemmer skal lære 
mer om sin egen sykdom og bli kjent 
med andre på samme alder med 
tilsvarende plager. Alle regionens 
medlemmer i denne aldersgruppen 
bes kontakte regionskontoret for mer 
informasjon.

Informatører 
Ta kontakt med regionskontoret der-
som det er behov for informasjon til 

skoler og barnehager m.m. Regions-
kontoret kan stille opp på foreldre-  
og ansattemøter.

Frivillighetsgrupper 
Vi ønsker å komme i kontakt med per-
soner som kunne tenke seg å gjøre en 
frivillig innsatts for regionen, det kan 
være alt fra å fronte gode saker, stå på 
stand, hjelpe til med gjennomføring av 
kurs og tiltak etc. Har du lyst til å stille 
opp med litt av din tid, ta kontakt.  
Alle er velkomne.

Støtt arbeidet for barn med astma

www.naaf.no  /  57

Du er kanskje en av de som 
har mottatt brev fra oss nå 
på forsommeren? Her får du 
muligheten til å bidra til NAAFs 
arbeid slik at barn med astma 
skal kunne leve et aktivt liv! I 
tilsendte brev møtte du Julie (8 
år) fra Verdal som sier: “Astma 
er en fiende” Hun strever med 
å delta i gymtimene på grunn 
av astmaen og det dårlige 
inneklimaet i gymsalen. Astma- 
og Allergiforbundet vil ha alle 
barn med. Aktivitet er en viktig 
ingrediens i livet - og kanskje 
særlig barn med astma. 

NAAF har i 3 år reist rundt til 
skoler, medbringende en gym-
time for alle. 3 000 elever har 
til nå fått være med på touren 
og kapprodd med hverandre og 

med vår støttespiller - olym-
pisk mester i roing, Olaf Tuftes 
rekordtider som inspirasjon. 
Han er en mann som selv kjen-
ner astma- og allergiplager på 
kroppen. Barnas lærere har fått 
kunnskap om tilrettelegging og 
relevant undervisningsmateriell 
fra NAAF. 

Du kan lese mer om Aktiv 
med astma på: www.naaf.no/
aktivmedastma og på face-
book: Aktiv med astma tour 
2011. I neste utgave av bladet 
kommer det en reportasje fra 
turen.

  Har du alt gitt din støtte sier 
vi mange takk! Og for deg som 
skulle ha lyst, og anledning, når 
eventuelle feriepengene kom-
mer så er det alle muligheter.
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Ingen helsevurderIng 
Det er ingen helsevurdering knyttet til å tegne 

denne forsikringen. Det betyr at den kan 
tegnes av alle, til faste priser uavhengig 

av sykdommer/helse.
For å tegne forsikringen eller vite mer, 

kontakt if på 02400 og spør etter 
NAAFs familieforsikring. 

hvA BeTYr MedIsInsK InvAlIdITeT? 
Tap av eller nedsatt funksjon i 

kroppsdeler eller sanser.  
* Invaliditetsgraden fastsettes av lege 

etter samme retningslinjer som Helse- og 
omsorgsdepartementet har bestemt for 
fastsettelse av medisinsk invaliditet ved 

trafikk- og yrkesskader. NB: Har du et risikofylt 
yrke, gjelder forsikringen var i fritiden.

FOrsIKrIngsvIlKÅr
 - Hele familien er dekket (barn under 20 år)
- Kan tegnes opp til 74 år, og varer livet ut.

- Forsikringssum 500.000 med dobbel erstatning 
ved invaliditetsgrad over 51%

- Ingen erstatning ved invaliditetsgrad under 10%
- Behandlingsutgifter 

- 50.000 ved dødsfall for hvert familiemedlem 
(også barn).

hvA KOsTer deT? 
hele familien: 

1121,- pr år (94,- pr mnd) 
Medlem med ektefelle/samboer: 

631,- pr år (53,- pr mnd) 
enkeltmedlem:

350,- pr år (30,- pr mnd) 

Nytt medlemstilbud:

nAAF familieulykkesforsikring

70 % av alle ulykker skjer i tilknytning til hjem, bolig og fritid. Bare 
1 av 3 norske barn har en personlig ulykkesforsikring utenom  
skole- og barnehagetid. 

If lanserer nå en spesiallaget familieulykkesforsikring for  
medlemmer i Astma- og Allergiforbundet. 

Forsikringen er med på å sikre både medlemmets og familiens 
økonomisk trygghet etter en ulykke. Dersom det oppstår en alvorlig 
ulykke, kan det medføre store ekstrautgifter for en familie. Denne 
forsikringen er laget for å gi mest ved de alvorligste ulykkene,  
hvor man virkelig behøver gode erstatninger.

Forsikringen heter nAAF familieulykke men kan også tegnes av 
enkeltpersoner. 

Forsikringen dekker medisinsk invaliditet som følge av ulykke,  
og kan tegnes frem til og med 74 år. Kan beholdes livet ut. 

If er det eneste selskap som tilbyr denne type tilpasset  
familieulykkesforsikring uten øvre aldersgrense for opphør.

 ”NAAF jobber hele tiden for å få på plass flere medlemsfordeler 
som bidrar til trygget og helse for medlemmene. Vi er svært  
fornøyde med denne forsikringen.”

 Medlemsansvarlig Kristin Daly i NAAF

hvA er en ulYKKe? 
Plutselig og uforutsett ytre påvirkning som 

fører til en fysisk skade i form av varig medisinsk 
invaliditet eller død, eller en fysisk skade som 

fører til behandlingsutgifter. 
MerK: Ulykkesforsikringen gir ingen utbetaling 

ved skader etter sykdom, heller ikke 
psykiske skader.

visste du at de færreste 
av oss har forsikret 
familien? nå kan du 

forsikre hele familien 
for kr 94,- pr mnd. 



Med Blenda Sensitive 
slipper du å velge
� Uten parfyme og fargestoffer
� Tar selv vanskelige fl ekker

Skånsom mot huden
OG

vasker helt rent 

3-10

Lilo1393_Blenda_Sensitive_3-10_210x297+.indd   1 28.09.10   12.51

Det er et faktum at de færreste av oss forsikrer familien. 
Derfor har vi laget et nytt produkt: NAAF familieulykkes-
forsikring. Kort fortalt er dette et produkt som for 94  
kroner måneden forsikrer voksne og hjemmeboende 
barn under 20 år mot skader som følge av en ulykke, 
uansett hvor stor familien er.

Forsikring handler om å vite at noen hjelper deg 
når uhellet er ute. Vi vet hvor viktig det er at skade- 

oppgjøret går fort, og at du blir rettferdig behandlet.   
Derfor sørger vi for å løse mer enn halvparten av alle 
saker innen 24 timer. 

I tillegg får du som medlem i NAAF gode rabatter på dine 
privatforsikringer.
 
Vil du vite mer? Ta kontakt på telefon 02400 eller besøk 
www.if.no. Husk å oppgi avtalenummer 639.

Rolig, vi hjelper deg.

DEKKER HElE FAMIlIEn TIl En FAST PRIS.

I samarbeid med:

nYHET!  
FAMIlIEUlYKKES- 
FORSIKRInG FOR 

nAAF-MEDlEMMER.
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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.

Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?
INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Sens er den mest helsevennlige malingen på markedet og den 

eneste malingsserien som er anbefalt og godkjent av Norges 

Astma- og Allergiforbund. Med Sens kan du trygt male rommet 

uten å tenke på malingslukt eller skadelig avdamping.

Sens – den helsevennlige malingen

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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