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ANNONSE

Vasketips spesielt for deg med barn!
Skal man vaske bamser og kosetepper

n igjen! i maskinen også?

Bamse ble re

e meg
Tenk at tøff
ud?
har følsom h

Ja, bamser og kosekluter kan vaskes
i vaskemaskinen, og gjerne inni en
vaskepose. Dyner og puter bør også
vaskes med jevne mellomrom. Dyner
og puter tåler normalt vask ved 60°C.
Benytt flytende Blenda Sensitive når du
vasker sengetøyet i vaskemaskinen.

Visste du at...
Blenda Sensitive
passer til
klesvask for hele
familien?

).

(Magnus 5 år

Hva er det viktigste å tenke på når man skal
velge vaskemiddel til barnas klær og sengetøy?
At det er skånsomt for huden. Barnas hud
er ømfintlig og delikat, så det viktigste er
at vaskemiddelet er parfymefritt og helt
uten fargestoffer. Parfyme og fargestoffer
kan bidra til å irritere huden til barna. Det
er også viktig at tøyet blir rent. Klærne blir
like fine igjen etter en tur i vaskemaskinen
med Blenda Sensitive.

Er det mulig å fjerne barnemat og
fruktflekker fra barnetøyet?
Ja, skyll flekken med så varmt vann som
tekstilet tåler. Deretter heller du litt Blenda
Sensitive Flytende rett på flekken, og lar det
virke en halvtime. Til slutt vasker du plagget
i vaskemaskinen med Blenda Sensitive Hvitt
på så høy temperatur som tekstilet tåler.

Martin (8 mnd
) kose
pyjamas på m r seg i nyvasket
ammas fang.

Hva med nytt tøy, må det vaskes før bruk?
Ja, helt nytt tøy, særlig undertøy og
sengetøy bør vaskes før bruk. Dette
fjerner eventuelle rester av kjemikalier
fra etterbehandling av tekstilene. Dette
er spesielt viktig for tøy som er i direkte
kontakt med barnas sarte hud, siden
de ikke klarer å si i fra hvis det klør.
!
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Med Blenda Sensitive kan du føle deg
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Ragnhild vil
unnen… trygg på at barna har rene klær, samtidig
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Det som ikke i vaskemaskinen!
som det er skånsomt mot huden.
forsvinner

Visste du at...
Blenda Sensitive
er dokumentert
mild mot
huden?

5-11

Spørsmål om vasking?
Ring Lilleborg Forbrukerservice, telefon 800 33 444
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Trygge i barnehagen

INNHOLD

I Brumlebassen barnehage i Oslo er hverdagen
tilrettelagt slik at barn med astma,
allergi og eksem kan leke og utvikle
seg i trygge omgivelser,
også i pollensesongen.

Pollenallergi
på jobben

6

Foto: Tore Fjeld

Richard Østbye har pollenallergi, og
jobber på et hageavfallsmottak. Han
var allergisk i mange år uten å ha fått en
diagnose. Nå går både hverdagslivet og
jobben lettere med riktig medisinering.

Foto: Tore Fjeld
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Nå i sommervarmen er det deilig med litt
lett mat – og hva er bedre enn en frisk og
god salat? AstmaAllergi-kokken Morten
Øverbye har tre forslag til gode salater
som kan spises også av allergikere.

Foto: Morten Øverbye

Salater som smaker
24
Kolsere i toppform
Foto: Colourbox

Boel Voije har kols og trener sykling to ganger i uken
gjennom NAAFs kolstreningsprosjekt i Drammen.
73-åringen måtte tidligere ha pause for å gå opp
trappa, nå sykler hun i 45 minutter uten stopp.

56

Mange opplever at eksem blir bedre om sommeren.
Sol og saltvann kan gjøre godt for en plaget hud.
Les ekspertenes råd om hvordan du utnytter
sommermånedene til å styrke huden.

FORSIDE

foto / MARIE SJØVOLD
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SETT HUDEN FRI
SI NEI TIL PARFYME OG ANDRE
UNØDVENDIGE TILSETNINGSSTOFFER

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
hudpleieprodukter med parfyme*. Er det parfyme i et produkt er det

Face wash

Makeup remover wipes

Face cream

Skin tonic

også risiko for å utvikle parfymeallergi. 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 har Neutral lansert 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

www.neutral.no
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Kollektivt hjertesukk...
På den daglige kollektivreisen til og fra jobb får man solide
innblikk i folks gjøren og laden. Alt privat er ikke like
fascinerende, det er så. Flertallet av oss fomler med mobiltelefonen, noen leser, mens atter andre legger til rette for
fremtidige tinnitusplager gjennom høylydt musikkinntak.
Samtalene er de mest interessante. De som foregår på
mobilen kan være trøttsomme. Intimitetstyranniet enkelte
serverer kjenner ingen grenser. Andre har større underholdningsverdi. Slik går nå holdeplassene…
Forleden morgen fikk jeg, med flere, et interessant innblikk
i en ung manns eksamensopptakt. Han snakket høyt og uredd
så her var det ikke snakk om lytting, men snarere mangel på
mulighet til ikke å delta. Først kom et følt hjertesukk over
forestående eksamen i nynorsk.
– Jeg trodde jeg hadde sikret en femmer i nynorsk, men det
hadde jeg ikke…
Medfølende blikk og små, skjulte smil fra medpassasjerer.
Kameratene var mindre empatiske.
– Gikk skikkelig dårlig på tentamen. Fikk for liten tid
til å slå opp.
– Jeg vet det!
– Jeg vet det!
Ivrige synspunkter på denne velkjente problemstillingen
etterfølges av noen heftige nys og et durabelig snufs.
– Er du forkjølet, spør kameraten.
– Allergisk! sier vår mann, med ettertrykk. Skikkelig kleint
på eksamen.

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

Det redaksjonelle arbeidet er avsluttet
29. mai

Trykk
Ålgård Offset

Neste utgivelse
AstmaAllergi 4/12 kommer i september, uke 36
Materialfrist for annonser er 22. august

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

AstmaAllergi har 67.000
lesere pr. utgivelse.
Fagpressens leserundersøkelse 2008

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsskap
kr. 350. Kun abonnement koster kr. 375
Redaksjonene forbeholder seg retten til å
redigere og forkorte innlegg.
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet
i annonsene, med mindre de er merket:
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
Stoff fra AstmaAllergi kan bare gjengis
med tillatelse fra redaktøren og med
kildehenvisning.
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Tidsskrift for Norges Astma- og Allergiforbund

– Får du ikke mer tid da?
Redaktør
– Hjelper ikke noe særlig – er helt
Tonje Waaktaar Gamst
ferdig etter fem timer uansett.
Vi skjønner at det ikke er eksamensbesvarelsen han sikter
til. Han legger ut om tett nese, rennende øyne, dårlig søvn –
trøtt, slapp og sliten. Han har fått los nå! Forteller om medisiner og drar frem en nesespray fra lommen og demonstrerer:
– Vanlige nesesprayer har ofte trykkemekanismen her oppe,
men denne har den på siden.
Han gir et instruktivt puff med sprayen. Nå følger alle i
denne delen av vognen med.
– Er du allergisk mot mer enn pollen, spør vennene.
– Hest! Skikkelig ille. Og andre dyr…
De nærmer seg sin destinasjon. Hilser farvel og ønsker
hverandre lykke til med en serie tidsriktige grep for den slags.
Vår venn stikker sprayen i lomma, slenger sekken på ryggen og
klapper neven rundt hånden på den døsig utseende jenta ved
siden av ham – kjæresten, må vi formode.
Den unge eksamenskandidaten deler skjebne med én million
nordmenn, men ikke alle skal opp til artium i nynorsk.
Tvi, tvi!
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Hos Brumlebassen barnehage i Oslo tas det individuelle hensyn til hvert barn i pollensesongen. Og d

Positiv barnehageh
tekst / Sissel Fantoft foto / Tore Fjeld

Martin og Cecilie Reiersen
sammen med noen av Brumlebassenbarna. Fra venstre: Ole, Cecilie, Mees, Philip,
Adrian, Sander, Rafael, Ebba, Martin, Sam og Frida.

Brumlebassen barnehage er den

eneste private barnehagen på hele
Østlandet som er tilrettelagt for barn
med moderat til kraftig astma, allergi
eller eksem, og én av ni slike barnehager i hele landet. Helt siden oppstarten
i 2005 har en viss andel av plassene i
Brumlebassen vært avsatt til barn med
astma, allergi eller eksem.

− Vi har to avdelinger, med plass til
totalt 28 barn. I utgangspunktet ønsket
vi å være et tilbud til de største barna,
men siden det er størst etterspørsel
blant de minste har vi nå barn fra ett til
fem år, forteller styrer Martin Reiersen,
som sammen med kona Cecilie eier og
driver Brumlebassen.
Cecilie har selv hatt kraftig astma helt

siden fødselen, og har bodd til sammen
12 år på Gran Canaria og Hawaii på
grunn av det.
− Da jeg traff Martin, som er utdannet
førskolelærer, fant vi ut at vi hadde lyst
til å kombinere kompetansen vår
og starte en barnehage som Brumlebassen. Vi har tre barn som alle har
astma. Begge sønnene våre har en kraf-
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ngen. Og det er slett ikke slik at pollenallergiske barn må tilbringe dagene innendørs.

ehverdag

Dukken får også bli med ut, sammen med
Frida, Emily, Ole og Ebba og Cecilie Reiersen.

Alvin og Sam har et graveprosjekt
på gang i sandkassa.

tig grad, mens datteren vår har astma i
moderat til kraftig grad, forteller Cecilie.
Da vi skulle lete etter barnehageplass
til eldstemann syntes vi ikke at det
virket særlig oppløftende. Det var
vanskelig å føle seg helt trygg på at
det ble tatt nok hensyn til inneklima,
medisinering og så videre. Her hos oss
kan foreldre med astmabarn dra på

jobb uten å behøve å bekymre seg for
at barnet deres ikke blir tatt nok hensyn
til, sier Martin.

Brukte inneklimaekspert

og det gjør det fremdeles ikke.
Da Brumlebassen startet fantes det inVi brukte vi en inneklimakonsulent
gen etablerte standarder for hvordan en med erfaring fra en tilsvarende barnebarnehage best mulig kan tilrettelegges hage i Bodø, og så ﬁkk vi god oppfølging
for barn med astma, allergi eller eksem, og veiledning fra Voksentoppen. Kjell
www.naaf.no / 7
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Aas var min lege da jeg var barn, og vi
følger hans kuldegrenser og så videre til
punkt og prikke, sier Cecilie.

Mest mulig utetid

Og hos Brumlebassen er det ingen som
stigmatiseres eller blir behandlet annerledes fordi de har astma, allergi eller
eksem. Filosofien er å være mest mulig
ute, samtidig som hvert enkelt barns
behov tas hensyn til.
Vi snakker om astmaproblematikk
og utfordringer, ikke om sykdom. Ingen
barn skal behøve å føle seg sykere enn
nødvendig, de skal ha en positiv hverdag og være mye ute, sier Cecilie.
Dette gjelder også i pollensesongen.
− Det er ikke slik at pollenallergikerne
er inne når det er pollen ute. Men vi
følger med, og hvis vi ser at noen er
plaget og sitter mer rolig mens de er ute
tar vi inn små grupper som leker inne
i én eller to timer midt på dagen når
det er som varmest. Da blander vi barn
både med og uten pollenallergi slik at
ingen føler seg annerledes, sier Martin.
− Vi følger med på pollenvarslene
hver dag, passer på at dører og vinduer
er lukket, at uteleker ikke blir med inn
og omvendt. Det er også viktig at hvert
barn får sin medisin, enten det er nesedråper eller øyedråper, til bestemte
tider. Når de er ute, bruker de solbriller,
det er et enkelt, men veldig effektivt
tiltak, sier Cecilie.
Når barna skal ha medisin tas de med
inn på et eget medisinrom.
− Det kan gjerne ta 10-15 minutter,
så da får de ta med seg en kompis inn
på medisinrommet slik at de kan leke
samtidig. Vi forsøker å gjøre det så lystbetont som mulig, noen av disse barna

Før maten må selvsagt alle hender vaskes. Her er det Frida, Kristian, Rafael, Adrian, Mees og
Sam som venter pent i kø.

har jo tatt medisiner 3-5 ganger per
døgn siden de var fire måneder gamle,
sier Martin.

Cateringmat

Hver eneste dag serveres barna i
Brumlebassen varm mat, som leveres
av et cateringfirma.
− Hvis noen er allergiske mot visse
matvarer så bare kutter vi ut dem slik at
alle spiser det samme, sier Cecilie.
Verken personalet i Brumlebassen
eller barnas foreldre bruker tobakk eller
har husdyr.
− Vi fikk Røykfriprisen for bedrifter i
2010, og den er vi veldig stolt av. Vi er
også sertifisert som Grønt Flagg-barnehage, forteller Martin.
Brumlebassen har dessuten sin egen
grønnsakshage, og har leid to nabotomter som brukes til hytteprosjekter, lavvo,
hinderløyper og så videre.

prosent. Vi leverte inn dokumentasjon
og ventet i ett år på svar fra bydelsoverlegen, som konkluderte med at vi
ikke har behov for mer enn 15 ekstra
timer per uke. Dermed har vi ingen
mulighet til å ta inn flere barn med
astma, allergi eller eksem hvis vi ikke
får en avklaring med kommunen. Neste
steg blir sivilombudsmannen og media,
sier Martin. /

Andre spesielt tilrettelagte
barnehager:
........................................................................
l
l
l
l

Trenger ekstra ressurser

Frida, Ole og Emily har spennende
prosjekter på gang.

Martin og Cecilie blir stadig brukt som
konsulenter av andre barnehager, og
har en jevn strøm med søkere. De er
likevel usikre på fremtiden.
− Vi har kommet frem til at vi trenger
en person ekstra per dag i forhold til
tidsbruk, og det første året hadde vi
det. Men siden har kommunen bare
bevilget oss en ekstra stilling på 40

l
l
l
l

Lillevolden barnehage i Bodø
Heimly barnehage i Kvæfjord
Steingarden barnehage i Klepp,
Rogaland
Bkl Voksentoppen institutt for
astma og allergi (Rikshospitalet),
Oslo
Trosterud Senter barnehage, Oslo
Stavanger Røde Kors
spesialbarnehage
Varden kommunale barnehage,
Tromsø
Fjerdingen Barnehage, Tønsberg
Kilde: www.allergiviten.no
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Leskende,

sunt
og
enkelt!
Start dagen, eller varier ditt mellommåltid 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
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Richard Østby har pollenallergi, og har sin daglige jobb på et hageavfallsmottak.

Pollenallergiker midt i s

tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld

Mens andre gleder seg over løv-

sprett og hagekos, går landets mange
pollenallergikere rundt med rennende
neser og øyne. Hva gjør du hvis
jobben din er å samle inn hageavfall,
og arbeidsplassen i tillegg ligger midt i
en bjørkeskog?

Tok allergitest

Richard Østby jobber på Oslo kommunes hageavfallsmottak på Grefsen, og
stortrives i jobben. Men i mange år
merket han at han ble veldig tett og

trøtt hver eneste vår. I begynnelsen
trodde han det skulle være sånn, det var
nok bare en vanlig vårforkjølelse. Etter
hvert kom mistanken om at det kanskje
kunne være noe annet.
− Jeg ble oppfordret av familie og
venner om å ta en allergitest, forteller
Richard.
Og da allergitesten var tatt, var det
ingen tvil: Richard var pollenallergiker!
Han hadde sannsynligvis vært det i
mange år, og gått rundt med unødvendige plager hver eneste vår.

− Det å ta allergitest, er det lureste
jeg har gjort. Det vil jeg også oppfordre
andre til å gjøre, dersom de mistenker
at de har allergi, sier han.

Tar antihistaminer

Etter at diagnosen ble stilt, har livet om
våren vært noe helt annet for Richard.
Helt kvitt plagene er han riktignok ikke,
men ved hjelp av riktig medisinering er
det ikke noe problem å møte på jobben
hver dag og ellers takle dagliglivets utfordringer. Richards diagnose er allergi
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i skogen
Bjørkene i bakgrunnen gjorde tidligere
hverdagen svært slitsom for pollenallergiker
Richard. Etter at han fikk stilt diagnose og
riktig medisinering, går det mye bedre, også
på jobben.

mot bjørkepollen og ”helårspanel”, slik
at han tar antihistaminer mer og mindre
året rundt. I forkant av pollensesongen
har han også fått kortisonsprøyte, og
han bruker nesespray og øyedråper når
det trengs.
− Jeg synes trøttheten er det verste
med allergien. Det å ikke orke å gjøre
noe som helst, bare føle seg helt
elendig. Jeg blir litt trøtt av medisinene
også, men ikke i nærheten sånn som
uten medisiner.
− Men er det egentlig noen god idé å
jobbe på et hageavfallsmottak når man
er pollenallergiker?
− Jeg har veldig lite lyst til å slutte i
jobben, og etter at jeg begynte med
medisinene opplever jeg ikke at det er
noe problem å jobbe her heller. Bjørkepollen finnes overalt, det er ikke til å
unngå, mener Richard, som har fagbrev
i gjenvinning.
Han er en friluftsmann som elsker
å være ute, en kontorjobb hadde ikke
vært noe for ham.
− Hva innebærer det å ha fagbrev i
gjenvinning?
− Det betyr at jeg har gjennomgått en
opplæring i hvordan man skal håndtere
ulike giftige og farlige stoffer, forteller
Richard.
I sommerhalvåret jobber han mest
med mottak av hageavfall. Det vil si at
han tar imot kunder som kommer med
hengere og varebiler fulle av kvist og
kvast, løv, gressklipp og annet grønt
avfall. Dette samles først i en haug, før
det kjøres gjennom en gedigen kompostkvern. Deretter blir det oppmalte
planteavfallet kompostert. Etter noen
måneder er det blitt til ny jord, som kan
kjøpes for en billig penge på samme
sted som du leverer inn hageavfallet.
− Den komposterte jorda holder en
ypperlig kvalitet, forteller Richard. /

Oslo-folk som Jon Bakkelund kan levere hageavfall gratis på mottaket på Grefsen.
Richard Østby gir gjerne en hjelpende hånd med å få tømt tilhengeren.

Unngå bråtebrenning
Røyken fra brenning av gress,
busker og trær kan føre til alvorlige
helseproblemer for mange med
astma og allergi. I disse dager utgjør
også bråtebrenning en stor fare for
lyng- og gressbranner.
Astma- og Allergiforbundet får
årlig henvendelser fra mennesker
som er plaget av bråtebrann og
brenning av hageavfall. Mange får
økt pustebesvær og i verste fall
akutte astmaanfall. Uheldigvis faller
sesongen for brenning av hagefall
gjerne sammen med mye veistøv og
spredning av pollen og blir en unødig ekstrabelastning for mange.

Det er tillagt den enkelte kommune å utarbeide forskrifter for
bråtebrenning, og mange kommuner har innført forbud mot brenning
av hageavfall. Ta derfor kontakt
med din kommune eller det lokale
brannvesen for å høre hvilke regler
som gjelder i din kommune.
− Skaff deg i stedet en kompostbinge og produser din egen førsteklasses matjord. Flere gjennvinningstasjoner tar dessuten gratis
imot hage- og parkavfall, oppfordrer seniorrådgiver Grethe
Amdal i NAAF. /
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Vill og vakker natur til medlemspris
NAAF har i noen år hatt medlemstilbud om pollenfritt opphold på Beitostølen
Resort til sterkt reduserte priser. I år utvider vi tilbudet og gir deg mulighet til å
bestille leilighet i Norges vakreste natur hele året!
tekst / Ricke Heiberg foto / Beitostølen

Det betyr at du både kan nyte godt
av en skiferie til fordelaktig pris, rømme
fra pollensesongen eller tilbringe
sommerferien til fjells. NAAF har inngått
et samarbeid med Beitostølen som gjør
at du kan booke deg inn i en leilighet
på fjellet for å få et avbrekk i pollensesongen. Det ligger til rette for at du
kan ta med deg jobben dersom du
ønsker det, eller du kan ta med deg
familien på en uforglemmelig tur i noe
av det vakreste norsk natur kan by på.
Leilighetene har 4, 6 eller 8 senger – alle
er lyse og trivelige og tilrettelagt for
selvhushold.
Senere pollensesong
Pollensesongen

på Beito-stølen ligger ca 3 uker etter
lavlandet, og du kan derfor ﬁnt komme
deg unna de verste periodene. Dersom
du har en mobil jobb er leilighetene
disponert slik at du kan ta jobben med
deg på fjellet. Slik slipper du sykdom og
fravær i denne perioden. En fordel for
deg og en fordel for arbeidsgiver.

Tilbud til alle aldre

Med Jotunheimen utenfor stuevinduet
er dette det perfekte utgangspunktet
for minnerike turer i naturen. Her
kan du starte turen ved din egen inngangsdør og det er ﬂotte sykkelløyper
i umiddelbar nærhet. I tillegg til dette
kan du teste deg selv i klatreparken,
sette utfor i bob-banen, gå en runde på

golfbanen og mye mer. Og hvem vet,
kanskje ﬁnner de yngste et troll eller
to også?

Med mulighet for å slappe av

Beitostølen Resort også har en egen
SPA avdeling hvor medlemmer i Astmaog Allergiforbundet som bor på
hotellet kan nyte godt av en rabatt
på 25 prosent på alle behandlinger og
gratis inngang til svømmehall, badstue
og treningssenter.
For mer info: www.naaf.no/beito
Tlf. 23 35 35 35

12 / Astma Allergi 3 2012

astma 06 13.indd 12

30.05.2012 11:27:28

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden. I tillegg til å ha en
mykgjørende effekt har det også vist seg at Canoderm kan forlenge de eksemfrie periodene
hos personer med atopisk eksem. Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter
ble fulgt opp. 50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke fikk noen mykgjørende behandling. Daglig
smøring med Canoderm viste at mediantiden til neste eksemutbrudd var hele 6 måneder
(180) dager sammenlignet med kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no; Relativ risikoreduksjon i studien =53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege.
Canoderm® 5 % krem (karbamid) , Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker.
Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpeﬂaske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne ﬂere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris ﬁnnes
på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige forpakninger oppfyller legemiddelformålene.
ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO. www.aconordic.com
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Tre tonn salt fra gulv til tak skal gjøre luften salt nok til at det har helsebringende effekt. Til venstre Johan Kofstad, sammen med Valentin Pintea
som driver Montebello Saltterapi.

I Øst-Europa har saltterapi i mange år vært benyttet som behandling av mange
sykdommer, og særlig sykdommer i respirasjonsorganene. Nå har også nordmenn
fått muligheten til å forsøke denne medikamentfrie behandlingen.

Det salte liv
tekst og foto / Sissel Fantoft

Foreløpig finnes det bare to såkalte
saltrom i Norge, ett i Bergen og ett i Oslo.
I Oslo er det ekteparet Felicia og Valentin
Pintea som driver Montebello Saltterapi.
Begge er tidligere toppidrettsutøvere og
OL-deltakere for Romania, i henholdsvis
stuping og turn.
– Da jeg drev aktivt med toppidrett i
Romania hadde vi ofte treningsøkter i
saltgruver, som det fins mange av både
i Romania, Polen, Ungarn, Østerrike
og flere andre land. Det var velkjent i
idrettskretser at trening i slike saltgruver
økte lungekapasiteten og utholdenheten,
forteller Valentin Pintea.
Tre tonn salt

Det var en observant polsk lege, dr.
Bochkowsky, som la merke til at gruve-

arbeiderne i saltgruver ikke fikk lungesykdommer. Han publiserte sin
oppdagelse i 1843.
Saltterapibehandlingen går rett og
slett ut på at man sitter i et rom som er
fylt med tre tonn salt fra gulv til tak, i 40
minutter, med behagelig belysning og
avslappende musikk. Aerosolen som blir
blåst inn i saltrommet lages av en saltgenerator som befinner seg på utsiden
av rommet, og saltpartiklene er negativ
ioneladet.
– Vi har også en prosjektor hvor vi av
og til viser animerte yogaøvelser spesielt
rettet mot astmatikere, slik at de kan
gjøre dem samtidig. Og når vi har små
barn her, så rydder vi bort stolene slik at
de kan sitte og leke i saltet som om det
var sand, sier Pintea.

Dr. Johan Kofstad er spesialist i klinisk
biokjemi og har 40 års erfaring fra Rikshospitalet. Han har lest en rekke vitenskapelige studier om saltterapi, og nøler
ikke med å anbefale det.

Veldokumentert

– Selv om dette er nytt i Norge, så er det
nokså utbredt og veldokumentert i østeuropeiske land. Saltterapi er en behandlingsmetode i et kontrollert luftmedium
som simulerer mikroklimaet i naturlige
saltgruver. Saltpartiklene er ioneladet og
har høy kinetisk energi, noe som bevirker
at de kommer dypt ned i lungene. Andre
viktige faktorer i saltrommet er komfortabel temperatur, regulert fuktighetsregime og tilnærmet bakteriefri og allergenfri
atmosfære mettet med aerosolen, sier
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Informer legen
NAAF gir ingen anbefalinger når det gjelder ulike former for
alternativ behandling, men ser ikke bort fra at den enkelte
kan ha god nytte av slike behandlingstilbud.
– Denne type behandling kommer inn under alternativ eller
komplementær behandling og så lenge det ikke finnes god
vitenskapelig dokumentasjon på effekt, kan vi ikke anbefale
det til våre brukere. Det betyr likevel ikke at den enkelte ikke
kan oppleve god nytte av en slik behandling, sier seniorrådgiver
Grethe Amdal i NAAF.
En svensk studie viser at saltromsbehandling virker som det
kan ha kortsiktige effekter på luftveisbesvær så som astma,
allergi, kols, hoste, forkjølelse og slimproduksjon.
– Men de har ingen dokumentasjon på langsiktige effekter.
Ofte er alternative behandlinger også kostbare, og dette tilbudet
begrenser seg til de som bor i Oslo og Bergen. Det er uansett
viktig at legen din informeres ved utprøving av komplementær
behandling. En bør ikke slutte med de medisinene som er forskrevet av legen selv om man søker alternativ behandling,
sier Amdal.
NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær
og alternativ medisin) er et forskningssenter som vektlegger
tverrfaglig forskning.

Kofstad, som anbefaler saltterapi for
følgende sykdommer i respirasjonsorganene:
Astma bronchiale og kronisk bronkitt
Kronisk obstruktiv lungesykdom
Høyfeber
Cystisk fibrose
Bihulebetennelse
Ørebetennelse
Ulike former for akutte og kroniske
lungesykdommer
For dem med slike sykdommer vil saltterapi også bedre søvnen ved at øvre
luftveier blir mer åpne, og det øker
generelt immuniteten av respirasjonsorganene ved å øke resistensen mot
infeksjoner og bedrer beredskapen mot
allergiske tilstander.
Ifølge Kofstad har saltterapi også en
gunstig effekt i behandlingen av andre
sykdommer, som psoriasis, atopisk dermatitt, kontaktallergi, forskjellige typer
hjertesykdom og revmatiske sykdommer,
i tillegg til depresjon, kronisk tretthetssyndrom og stresstilstander.
– Dette er helt ufarlig og har ingen
bivirkninger.
Det er heller ikke mulig å bli natriumforgiftet med disse konsentrasjonene.
Også friske mennesker har godt utbytte
av saltterapi, både for velværets skyld og

I saltrommet sitter Wenche Helene Fossen, Sergey Gusev og Alexey
Gusev og puster inn den salte luften. Alle sier det har
god effekt på helsen.
– NAFKAM har mange forskningsprosjekter som spenner over
et vidt felt, fra kliniske studier til studier om pasienters bruk av
alternativ behandling. Der kan man registrere uvanlige sykdomsforløp i forbindelse med bruk av alternativ og komplementær
behandling, sier Amdal.
Mer informasjon finner du på www.nafkam.no

i forebyggende øyemed, sier Kofstad.

Redusere medisinbruk

– Vi vet hvilke resultater dette gir, og
mener at det er et veldig godt alternativ til kortison, antihistaminer og andre
medikamenter. NAAF anslår jo at om
lag én million nordmenn lider av astma
og/eller allergier, og mange av disse
blir sendt til varmere strøk for å puste
inn den salte sjølufta. Ideen er at folk
etterhvert skal kunne redusere bruken
av farlige medisiner, selvsagt i samråd
med legen. Vi påstår absolutt ikke at vi
skal erstatte legen, men ønsker å tilby et
greit alternativ som kan lette plagene og
redusere medisinbruken, sier Pintea, og
forteller videre at mange av hans klienter
har sluttet helt med medisiner etter at de
begynte med saltterapi.
En av klientene hos Montebello Saltterapi er Wenche Helene Fossen, som
etter mange år som røyker fikk diagnosen
astma av legen sin.
– Jeg sluttet å røyke for to og et halvt
år siden fordi jeg hadde en forferdelig hoste, og legen min sa at jeg måtte
regne med at det ville ta 3-4 måneder før
hosten ga seg. Men etter bare to besøk
her var hosten helt borte. Jeg ble også
kvitt litt psoriasis som jeg hadde på den
ene albuen.
Jeg er også kraftig allergisk, men fore-

trekker å komme hit framfor å ta
allergipiller, sier hun.
En annen klient er 15 år gamle Alexey
Gusev, som etter at han flyttet til Norge
fra Russland utviklet kraftig pollenallergi.
– Det begynte da jeg gikk I 7.klasse, jeg
ble veldig plaget, det ene øyet hovnet
opp så jeg ikke kunne se, og det føltes
som om jeg var konstant forkjølet, sier
han.
Alexeys far er den kjente russiske bandyspilleren Sergey Gusev, og da sønnen
fikk pollenallergi, var hans første tanke
at han måtte få saltterapi.
– Jeg ble veldig overrasket over at det
fantes så få slike tilbud i Norge, i Arkhangelsk hvor vi bodde før var det slike tilbud
overalt. Vi pleide også å ha treningsøkter
i saltgruvene, forteller han.
Og Alexej er overbevist om at behandlingen hjelper.
– Det er jo ikke så mye pollen ennå,
men nå har jeg vært her tre ganger og
merker allerede at det har blitt lettere å
puste, sier han. /

Mer info:
........................................................................

For kontakt med Montebello Saltterapi se:
www.montebellosaltterapi.no
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3. mai ﬁkk vi virkelig satt parfyme på dagsorden. Over 30 sykehus/helseinstitusjoner
ﬁkk besøk av NAAFere med informasjonsmateriell og godt humør.

DA

P

NAAFs suksessoppskrift
Dette gav ﬂotte
medieoppslag
landet rundt,
toppet med stort
oppslag i Aftenposten og besøk
på God Morgen
Norge på TV2.
Målsetningen
var å få frem at
mange reagerer
Generalsekretærens
kraftig på parfyme og parfymerte produkter,
og at dette er et
økende problem. Rett og slett sette
saken på dagsorden. Det klarte vi
med glans!
Vi som arbeider med samfunnspåvirkning og samfunnsordning og
har gjort det noen år, vet hvor
vanskelig det er å få til gode endringer som monner. Ett av hovedproblemene er at i ethvert samfunn så er
det så veldig mye som bør forbedres.
Det er alltid veldig mange gode saker
som både trenger spalteplass, penger
og medspillere. Politikere, byråkrater
og media bombarderes nesten daglig
med gode krav og problemstillinger, som egentlig alle hadde trengt
oppmerksomhet. Ingen kan benekte
at det er viktige spørsmål som reises.
Men likevel blir de møtt med nei.

løsninger og positive eksempler, ikke
krav og kritikk. Her for noen uker
siden opplevde vi å få kjempeskryt
fra stortingspolitikere fra alle leire
for hvordan vi både ﬁkk frem faglig
godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger og samtidig var løsningsorienterte angående lokal luftkvalitet.
Vi ble frontet som eksempel til
etterfølgelse og ingen var i tvil om at
vi oppnådde mye med fremgangsmåten. Ledende politikere sa: ”NAAF
hadde rett, vi tok feil”
Et annet stort område som har
fått vekst siste årene i NAAF er
arbeidet med inneklima. Her har
vi også helt bevist lagt bort krav
og rettigheter, og satset på å bistå
næringsliv og myndigheter med tiltak
som er kvalitetsforbedrende og som
næringslivet også kan tjene penger
på. Vi merker helt markant at vi får
til løsninger og utvikling mye raskere
enn om vi skulle jobbet tradisjonelt
med å forbedre myndighetskravene.
Ved å kombinere faglig dyktighet og
løsningsorientert positivt fokus har
NAAF fått en unik rolle i en mengde
fora der vi nå på mange måter er blitt
den sentrale aktøren som binder
alt faglig på inneklima sammen
mellom helsemyndigheter, fagmiljøer, byggenæring og kvalitetssikringssystemene.

Ikke krav, men løsninger

Første steg i parfymekampen

hjørne

I 2010 vedtok NAAF en strategi for
perioden 2010-2019, og en handlingsplan for 2010-2013. Det viktigste
i disse dokumentene er ikke hvilke
temaer vi skal jobbe med, og målene
for hva vi skal oppnå, selv om de
også er meget gode. Nei, det aller
viktigste er at dokumentene beskriver samlet en organisasjon som skal
oppnå endringer ved at det vi får til
er positivt for samfunnet. Ikke bare
for våre grupper, men for alle!
Vi i NAAF får stadige tilbakemeldinger på fra politikere, næringsliv og andre organisasjoner om at vi
blir sett på som en veldig god samarbeidspartner. Fordi vi kommer med

I arbeidet med parfymesaken prøver
vi å utnytte disse erfaringene. Vi vet
fra den lange kampen mot tobakk at
det å vinne frem med parfymefritt
samfunn, kommer til å ta tid. Og vi
vet at får vi folk mot oss, tar det enda
lengre tid.
Utgangspunktet vårt er derfor å
vise hvordan det å unngå parfyme og
fjerne mest mulig parfymerte produkter er en kvalitetsforbedring for
enhver bedrift, skole, helseinstitusjon
og så videre. Da er det også viktig fra
starten av å vise løsningsorientert
holdning. Det gjorde vi på kampanjedagen og i materiellet ved at vi delte
ut prøver på aktuelle parfymefrie

produkter. Altså alternativer som
ikke svekker livskvalitet for noen.
I den første fasen nå måtte vi i
tillegg skape forståelse for problematikken. Og at den er økende. Vi valgte
da også i kommunikasjonsformen
å prøve å skape en positivitet og
løsningsorientert tilnærming med litt
humor i tillegg til fakta.
Et annet viktig element for oss i
NAAF er jo at vi ﬁkk demonstrert så
tydelig hva vi kan gjøre sammen som
organisasjon nå frivillige, tillitsvalgte
og ansatte jobber sammen! Dette er
kampanjearbeid på sitt beste, dette
skal vi gjøre mer av også på andre
områder i årene som kommer. Tusen
takk til alle som bidro nå, håper dere
blir med ved nest korsvei også!
Det vi har opplevd av tilbakemeldinger har vært utrolig gledelig.
Langt utenfor egne rekker har vi fått
lovord for både initiativet og måten
det ble gjort på. Sykehus har bedt om
å få beholde roll-uppene og skoler
har henvendt seg for om vi har noe
slikt for dem også. Nå har vi startet
et langt løp for å fjerne unødvendig
parfymebruk, og vi skal få med oss
massene. ”Campaigning by solution” kalte miljøbevegelsen det på
åttitallet. NAAF skal gjøre det til sitt
varemerke, og det passer da rimelig
godt med slagordet; Vi gjør Norge
friskere!

1. Eberlein B, et al. Adjuvant treatm
(ATOPA study). J Eur Acad Derma
2. Lambert DM, et al. The palmitoyl
2002; 9(6); 663-674
3. Llorca MA, et al. Evaluation of th
1.
as adjuvant in the treatment of a

2.

3.

Respekter

huden med d
Parfymeaksjonen høstet lovord over alt, formuleringen
parabener, fa
som her på Rikshospitalet i Oslo.
Foto: Tore Fjeld
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Bidrar til å gjenopprette hudens balanse og velvære
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TESTET

Physiogel® A.I. krem
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Utviklet med ekspertise fra Stiefel,
global leder i dermatologi
i over 100 år
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global leder i dermatologi
i over 100 år

DMS®* teknologi som etterligner
hudens egen struktur
PEA**: en naturlig ingrediens
med antiinflammatoriske
egenskaper
DMS®* teknologi som etterligner
hudens egen struktur
PEA**: en naturlig ingrediens
med antiinflammatoriske
egenskaper
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Membrane Structure
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Negledesignernes jobb er å gjøre oss fjonge til hverdag og fest, men
arbeidsplassen er like utsatt for kjemikalier som i tungindustrien.

Helsefarlig festpynt
tekst og foto / Anna Olsson

God ventilasjon, hansker, munn-

bind og langermet genser er svært
viktige elementer i en negledesigners
hverdag, for å unngå å plages med
kontaktallergi resten av livet. Negledesign er et voksende marked både i
Norge og Sverige. Mange har lyst på
flottere negler enn de vi er utstyrt med
fra naturens side, og besøker en salong
for å få pyntet seg litt før en fest eller
til hverdags. I og med at bransjen er ny,
har informasjonen om farene ved dette
yrket vært mangelfull.

Beskyttet seg ikke

Sari Romppanen i Karlstad utdannet seg
til negledesigner allerede i 1999. Da var
pollenallergi hennes eneste allergiske
plage. I 2004 utviklet hun allergi mot
akrylater og løsemidler. Hun mener
selv at årsaken var
at hun ikke fikk god
nok informasjon
fra starten av sin
karriere.
Negledesigner
– Da jeg tok utSari Romppanen
dannelsen sa de at
stoffene som ble brukt var helt ufarlige
og at man ikke trengte noen beskyttelse. Jeg fulgte disse rådene, og ble
allergisk, forteller Sari.
Utsetter du deg for overeksponering
er det stor risiko for at du utvikler
allergi. Og før det blir en allergi kan man
Vil du vite mer:
........................................................................

* Svenske estetikeres yrkesforbund
har en egen avdeling om negler.
På deres hjemmeside www.seyf.se
kan du lese en hel del råd.
* www.neglakademiet.no – den
største skolen for negledesign
i Norge.

få en reaksjon, mener Sari.
– Jeg fikk utslett i ansiktet og på
hendene, og fikk pustebesvær, sier hun.
– Det er jo kjemikalier og ikke sminke vi
jobber med. Da gjelder det å beskytte
seg deretter.

Driver salong og negleskole

Sari er nå et levende bevis på at det
går an å jobbe som negledesigner uten
å bli syk, til og med om du er allergisk,
dersom du er nøye med å beskytte deg.
Hun har i dag sin egen salong, samt at
hun driver Saris negleskole.
– Det er veldig viktig at skolene informerer. Informasjonen er iblant litt dårlig
på utdanningsstedene. Jeg maser på
mine elever, sier Sari Romppanen.
Det finnes to ulike alternative materialer som kan benytter for å lage kunstige negler, i negledesign. Det er akryl
og gele. Akryl inneholder mindre farlige
stoffer enn gele, men mange reagerer
likevel på stoffet fordi de ikke bruker
beskyttelse. Gele er mer allergifremkallende, men da er man ofte mer nøye
med å beskytte seg, mener Sari. I begge
tilfeller er det viktig å forebygge allergi,
blant annet ved å alltid ha klær med
lange ermer.
– Jeg jobbet feil i begynnelsen, jeg
fikk ikke informasjon da jeg utdannet
meg. Men jeg kan jobbe i dag likevel,
sier Sari.

Må slutte i jobben

På yrkesdermatologiske avdeling på
Karolinska Institutet i Stockholm kommer mange negledesignere som får
behandling. Mange har problemer med
å fortsette i jobben sin.
Yrkesdermatolog Carola Lidén er
professor og overlege ved Institutet för
miljømedisin ved Karolinska Institutet.
Hun påpeker at det kan være svært
allergifremkallende å være i stadig
kontakt med akryl-stoffer som ikke er
herdet.

– Det er stor risiko for å få livslang
kontaktallergi mot ulike akrylater, samt
luftveisproblemer, sier Lidén.
Lena Nohrstedt i det svenske legemiddelverket sier at det er veldig viktig
at man ikke utsettes for uherdet materiale, enten man er kunde eller ansatt i
en neglesalong. Det skal for eksempel
være godt avtrekk.
– Etter at materialet har herdet, er
det ikke farlig, sier Nohrstedt.

Todagers kurs

Hun er dessuten bekymret for at en del
negledesignere kun har et par dagers
kurs som sin eneste utdannelse. Også
arbeidstilsynet i Sverige har i det siste
fått øyne opp for negledesignerbransjen, og har skrevet en rapport:
"Problemet er at negledesignerne
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Lignende yrker:
........................................................................................................................

Tatovører: Det ﬁnnes stoﬀer i tatoveringsfarge som man kan
være allergisk mot (ofte nikkelallergi). Som kunde er det viktig å
teste dette før du får en tatovering.
Frisører: Har stor risiko for å få kontakteksem på grunn av
kontakt med hårfarger, permanentvæsker og blekemidler. Viktig
å beskytte huden ved å bruke hansker og mykgjørende krem.
Dette er spesielt viktig dersom du har eksem fra før.
Sminkører: Utsettes for støv fra sminke, samt lim til løsvipper og
fargemiddel til øyenbryn. Les mer om arbeidsmiljø på
www.friskjobb.no

ENEstE maliNgEN aNbEfalt av Naaf

Verdens mest
helseVennlige
maling
Sens er utviklet i samarbeid med:

Caroline Wirstrøm jobber på en neglesalong i Stockholm. Hun forteller
at arbeidsmiljøet har blitt bedre etter at det ble installert punktavtrekk.

ikke vet hva de holder på
med. Mange har ingen anelse
om at gele inneholder akrylater."
Siden mange negledesignere, i likhet med frisører, er
selvstendige næringsdrivende,
ﬁnnes det ingen egentlig
fagforening. I Norge er en del
med i Norske Frisørmesterforbundet.
Det er altså viktig å ikke
utsettes for hudkontakt med
uherdet materiale. Som kunde
er det viktig å ta rede på at
man går til en seriøs neglesalong som er nøye med hygienen, der man har neglene

på et neglebord som er rent,
uten søl og støv.
Caroline Wirström jobber
på neglesalongen Nailacademy i Stockholm. Hun anser
at slipestøvet gir den absolutt største helserisikoen for
henne. Etter at hun installerte
punktavtrekk, synes hun at arbeidsmiljøet har blitt betydelig bedre. Hun forteller også at
hennes kollega ikke kan jobbe
for tiden, fordi hun er under
behandling for kontakteksem
på hendene. Så dette er åpenbart et utbredt problem blant
negledesignere. /

*

sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag
den eneste malingsserien som er anbefalt av Norges
astma - og allergiforbund. mal med sens så slipper du
å tenke på skadelig avdamping og malingslukt.

sens – trygg fra første strøk

geir Endregard,
generalsekretær i Naaf
* Konkurrenttester utført av eksterne
institutter basert
på
www.naaf.no
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Et rom med kun 0,0005 %
forurensningspartikler i luften?
KenkoAir® Purifier har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter),
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
område på nesten 30 kvadratmeter.
Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, støv og støvmidd.
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
ren ionegenerering.
Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
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− Godt inneklima på en skole er ikke så vanskelig. Små og relativt billige tiltak kan
gi stor gevinst, både helsemessig og økonomisk, sier seniorrådgiver Kai Gustavsen
i Norges Astma- og Allergiforbund.

ABC for bedre inneklima
tekst / Hanne Løkås Veigård foto / Kai Gustavsen

Opplæringsloven slår fast at alle
skolebarn har krav på godt inneklima.
Hvordan inneklimaet er i klasserommet har stor betydning for både helse,
trivsel og læring.
Dårlig inneklima kan føre til luftveisinfeksjoner, utvikling og forverring av
astma, hodepine, unormal tretthet, tørr
hud og tørre og irriterte slimhinner. Det
er også dokumentert at godt inneklima
gir bedre skoleprestasjoner enn hvis
elevene sitter i et dårlig inneklima.
Fukt = strakstiltak

− Verstingen i forhold til inneklima er
fukt og muggsopp. Er det mistanke om
fuktskader bør foreldre kontakte skolen
med en gang. En indikasjon på fukt og
mugg i skolen kan være at eleven er
frisk og opplagt hjemme, men opplever
generelle plager som hodepine, trøtt-

het, uopplagthet og konsentrasjonsvansker i løpet av skoledagen, sier Kai
Gustavsen.
Om man ser at vann pipler inn, for
eksempel i taket, rundt vinduer eller
langs golvlister, må tiltak straks settes i
verk slik at skader kan unngås.
− Der vann trenger inn og fukter
treverk, isolasjon og støv, begynner
muggsopp å vokse. Dette vet vi nok om,
så det er ingen grunn til å "vente og se
om det går over". Slike situasjoner krever at det handles raskt, slik at ingen blir
syke. Etter slike hendelser er det viktig
at man går grunnleggende til verks, ved
å fjerne alle fuktskadde materialer, sier
Gustavsen, og legger hoderystende til:
− Jeg hørte om en skole som satte
elevene til å vaske bort muggsopp.
Det er selvsagt helt uakseptabelt.
Fuktskadet materiale og muggsopp må
håndteres av fagfolk som bruker egnet
verneutstyr, poengterer han.

Dialog og dokumentasjon

«Tjue er bra for hue». Det er godt illustrert
på denne tegningen, laget av en fjerdeklassing.

Nyttige nettsteder:
........................................................................

www.mittinneklima.no
www.friskjobb.no
www.byggoghelse.no

Andre inneklimaproblemer kan være
dårlig temperaturregulering (for varmt/
for kaldt/trekk fra vinduer etc.), tung
luft, dårlig lys på pult og tavle, støy og
støv. Også slike faktorer kan gi plager
som hodepine, tretthet, mistrivsel, dårlig konsentrasjon og dårlig læring, men
er gjerne lettere å bøte på.
− Hva gjør man, rent konkret, hvis
man ønsker bedring av inneklimaet på
barnas skole?
− Snakk med klassestyrer og skolens
ledelse. Dialog er en god start, og mye
kan løses på den måten. Sjekk med
rektor om skolen er godkjent etter
forskrift om miljørettet helsevern. Ofte
trenger rektor hjelp av foresatte når
inneklima skal settes på dagsorden.
Dersom dette ikke fører til bedring,
bør du beskrive problemene i et brev til
skolen, slik at henvendelsen blir journalført. Da plikter skolen å håndtere saken
etter gjeldende lovverk. Blir du likevel
ikke hørt, retter du en formell klage til

Garderobehyller uten bein gjør renholdet
enkelt.

fylkesmannen i ditt fylke. Henvis til
Opplæringslovens §9a, sier Gustavsen.
På nettsiden til NAAF, under fanen
"inneklima", kan du få idéer til hvordan en klage til skole og fylkesmann
utformes.

Kunnskapsmangel

− Det ser ut til å være treghet i inneklimasaker. Tror du anstrengt kommuneøkonomi er årsaken?
− Vi vet at bedring av inneklima ikke
bare avhenger av økonomi. Jeg tror
mangel på kunnskap og praktisk handling i den enkelte kommune er et større
problem. Inneklima framstilles unødig
vanskelig, og det er dessverre noen
aktører som vil tjene penger på målinger og salg av "enkle/lettvinte løsninger". NAAFs tilnærming er heller å gi
skoleeiere tips til hvordan man kan
arbeide systematisk med inneklima.
At brukerne selv vet hva de kan gjøre
for å bedre inneklimaet, er også viktig.
Ikke som et alternativ til nødvendig
rehabilitering av skolebygg, men som et
supplement.
Godt inneklima er resultat av en
kontinuerlig prosess. Inneklimaet påvirkes av daglig bruk. At rektor, teknisk
personale, renholdere, verneombud og
brukere føler ansvar, og har mulighet til
å påvirke sitt eget inneklima, gir stor
www.naaf.no / 21
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effekt. Å samarbeide om inneklima
kan til og med bedre det psykososiale
miljøet. Mens man snakker om "ufarlige" ting i felles fysiske omgivelser, blir
man bedre kjent og får økt forståelse
for hva den enkelte kan bidra med, er
Kai Gustavsens erfaring.

Lure løsninger

Han viser til et inneklimaprosjekt som
NAAF nylig har gjennomført sammen
med Vestfold fylkeskommune, Melsom
videregående skole og KLP Skadeforsikring.
− Her gikk vi helt konkret til verks.
Skolebygget ble kartlagt på en utvidet
vernerunde, og NAAF utarbeidet en
løsningsbasert rapport med praktiske
tips til hvordan skolen kunne bedre inneklimaet. Det er mye brukerne kan gjøre
selv. Ett eksempel er bevissthet rundt det
å legge til rette for godt renhold. Man bør
unngå å oppbevare permer og esker på
golvet, slik at alle golvflater blir tilgjengelige for renholder. Av samme grunn bør
harddisker festes oppunder pulten, sier
Gustavsen.
Et annet enkelt tiltak er avskrapningsrist foran inngangsdørene, for å hindre at

unødig skitt dras inn i bygget.
− Et tiltak som koster lite og gir stor
gevinst, kommenterer Gustavsen.
Pilotprosjektet ved Melsom videregående skole var så vellykket at det nå
planlegges å videreføre modellen til de
andre videregående skolene i Vestfold,
og kanskje også i Østfold.

Detektiver

Måling og loggføring av lys, temperatur og CO2-konsentrasjon kan inngå i
undervisningen. På dager med kraftig
nedbør kan klassen være fuktdetektiver
i sin egen skole.
− Vernerunder bør generelt legges til
dager med kraftig regn. Det er da fukt
avsløres, sier Kai Gustavsen.
Han anbefaler også at hvert klasserom
har sitt eget termometer.
− Da kan elevene følge med på innetemperaturen, og aktivt regulere lufting
med ventiler og vinduer. Fortrekksgardiner eller annen solavskjerming må være
i orden og la seg styre fra klasserommet.
Elevene bør også motiveres til å oppbevare ytterklær og sko i gangen. Låsbare
skap må kanskje til for å oppnå dette,
sier han.

− Hva om man har et barn med alvorlig allergi: Bør man vurdere å bytte
skole dersom ens egen skole har dårlig
inneklima?
− Jeg ville prøvd med dialog først.
Alle barn har som sagt krav på et godt
inneklima på skolen. Snakk med klassestyrer og forsøk å finne praktiske
løsninger. Dersom barnet for eksempel
er allergisk mot dyr kan man snakke
med de familiene som har husdyr og bli
enige om å unngå at klær med dyrehår
blir brukt på skolen. Dermed reduserer
man mengden allergener som kommer
inn i klasserommet, sier Gustavsen, og
legger til:
− Motiverte ansatte og brukere som
medvirker aktivt er viktig, men er det
grunnleggende mangler ved skolebygget må det selvsagt tas hånd om av
skoleeier og støtteapparatet så snart
som mulig. /

Inneklima-kriterier
Godt inneklima er en forutsetning for god helse, læring og trivsel. Samtidig er
det godt dokumentert at mange norske skoler og barnehager sliter med dårlig
inneklima. NAAF har konkretisert de viktigste kriteriene for godt inneklima.

Støv/partikler/renhold
Gode rengjøringsrutiner er alfa og omega. Stopp mest
mulig smuss utenfor inngangsdøren. Innred klasserommet
slik at renhold blir enkelt. Hold det ryddig. Sko, yttertøy
og gymbager bør oppbevares i gangen. Låsbare skap til
elevene gjør dette enklere.
Luft/CO2
Utilstrekkelig ventilasjon kan gi en rekke helseplager. Ventilasjonsanlegg må vedlikeholdes for å virke som de skal.
Kort og effektiv utlufting, med åpne vinduer og dører i
pausen, gir frisk luft i timene (men bør unngås i den verste
pollensesongen).
Temperatur
”Tjue er bra for hue” – enkel huskeregel. Det er dokumentert at hjernen fungerer optimalt ved en romtemperatur
på 20-22 grader. Termometer i klasserommet gjør det lett
å følge med.

Lys
Sørg for godt lys med korrekt fargegjengivelse (fullfargelys). Gjennomfør måling av hvor mye lys det er på
elevenes pulter og på tavla. Alle rom bør ha solskjerming
som elevene selv kan regulere.
Støy
Støy forstyrrer kommunikasjon og konsentrasjon. Innred
for å dempe støyen (f.eks. knotter under stolbena/pultene), og ha rutiner i skoledagen som hindrer unødig støy
(f.eks. at man rekker opp hånda for å be om ordet).
Kjemisk avgassing
Vær bevisst ved valg av bygningsmaterialer og innredning. Unngå unødige kjemikalier, og velg parfymefrie og
miljøvennlige produkter.
Radon
Radon er en naturlig edelgass fra bakken. Når den brytes
ned, dannes nye radioaktive stoffer. For høye konsentrasjoner kan gi økt risiko for lungekreft. Få gjennomført en
radonmåling for å finne ut om det er trygt å oppholde seg
i bygget.
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abmedusa/formad Foto: Johnér/Andreas Kindler

Fukt
Inneklimafiende nummer én. Synlig mugg og mugglukt
skal ikke forekomme. Skader må rettes umiddelbart.

Oppdager man at vann trenger
inn, må tiltak settes i verk straks.
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abmedusa/formad Foto: Johnér/Andreas Kindler

Farvel til tett nese

Allergi, kløe og tett nese?
Nå finnes PHYSIOMER, en skånsom behandling med
helt naturlig sjøvann og med over 80 mineraler og
sporstoffer. PHYSIOMER har bevist effekt mot tett
nese, kløe og nysing og får personer med allergiske
neseproblemer til å føle seg bedre. PHYSIOMER er et
naturlig supplement til din allergimedisin.
Normal Jet & Spray

Prøv du også! PHYSIOMER selges på apotek.

Den naturlige og effektive løsningen
for din/ nese
www.naaf.no
23
www.physiomer.no
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Opplever du ubehag når du spiser rå frukt og grønnsaker?

Kryssreaksjoner for pollenallergikere
Kryssreaksjon mellom allergener
i pollen og rå frukt/grønnsaker er ikke
uvanlig for de med pollenallergi. Noen
allergikere får reaksjoner på mat kun
i pollensesongen, mens andre kan ha
symptomer hele året. Så mange som 70
prosent av alle bjørkepollenallergikere
får reaksjoner på matvarer, som regel
nøtter, kiwi eller rå gulrøtter, epler og
pærer. Burotallergikere kan reagere på

selleri og ﬂere typer urtekrydder. Som
oftest utvikles pollenallergien først, deretter kommer kryssreaksjonene. Det er
individuelt hva hver enkelt reagerer på.
– Årsaken til kryssallergi er at kroppen
ikke ser forskjell på proteinene fra pollen
og for eksempel eple fordi de er så like,
sier fagsjef matallergi Helle Stordrange
Grøttum i Astma- og allergiforbundet.
– Det settes derfor i gang en allergisk

reaksjon overfor en frukt eller grønnsak
fordi kroppen tror det er pollen.
For bjørkepollenallergikere vil en
kryssreaksjon oppleves som ubehag i
munn og svelg når det spises rå frukt og
grønnsaker, spesielt i pollensesongen.
Noen vil oppleve at det klør helt ut i
ørene. Symptomene kan øke og spre
seg til ﬂere organer og i verste fall kan
anafylaktisk sjokk oppstå, men dette er

I varmen må det være lett og enkelt. Salat er den perfekte sommermaten.

Lat salat
tekst og foto / Morten Øverbye

Humla suser. Det bobler i blodet og

glasset mens den forklesprengte naboen
vifter febrilsk med stekeklyper bak den
glødende gassgrillen. Mens du, du ligger
ﬂatt og løfter litt på solbrillene. Tenker
litt på denne dagen og kanskje morgendagen. Om du skal velge stol, seng eller
køye, faktor 10 eller 12. Kjøtt eller ﬁsk?
Eller bare en moden fransk ost.

Blad og tilbehør

Sprøe salater er den perfekte sommermat. Det er enkelt og lettvint, ikke minst
lett. Det behagelige med salater er at de
også kan lages i stand god tid i forveien.

Har du først vasket salaten, så er den
klar, uansett om du vil ha den i dag eller
morgen.
Det er ikke bladene som er gode, de
ﬂeste salater trenger noe tilbehør. Ikke
for det, du har et hav av valgmuligheter
når det gjelder salatbladene også. Hva
med en kraftig romanosalat som kan
holde på tunge dressinger uten at den
faller sammen. Eller en fast og fyldig ekebladsalat? Noen blader kraftig ruccola
kan også sette sitt eget preg på salaten.
Men uansett trenger du noe mer om
det skal kalles en middag. Stekt laks fra i
går, ferske pillede reker, marinerte kjøtt-

stykker eller en lun chevre kan løfte selv den
tristeste grønne salaten. Uansett hva du har i
kjøleskapet kan det sannsynligvis kombineres
med en salat.

Ta det med ro!

La naboen plaske i marinadene sine. La han
skrubbe grillristen i hat over ﬂintsteken som
brant seg fast mellom jernstengene.
La bekymringene ligge på den andre siden
av tujahekken mens du rister salatbladene
dine tørre og sprø. Og smiler. Når du bærer
tallerkenen ut, setter beina på bordet og
gaﬀelen i maten. Og fortsetter å høre på
humla som suser.

Chevresalat med ratatouille
(4 porsjoner)
200 gram chevre
½ grønn squash
¼ aubergine
1 stk liten rødløk
2 stk hvitløksfedd
15 stk cherrytomater i biter
2 ss tomatpuré
3 ss vann
Salt og pepper
100 gram pinjekjerner
Salater av valgfrie sorter
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svært sjeldent. Som forebyggende behandling kan det
forsøkes antihistaminpreparater, men eﬀekten er usikker.
Det er ingen grunn til at allergikere skal unngå rå frukt og
grønnsaker for sikkerhets skyld. Men det ﬁnnes frukt og grønt
som er tryggere enn andre.
– Jeg har aldri hørt at noen reagerer allergisk på grønn salat,
brokkoli, blomkål, agurk, kålrot, druer og bær, sier Stordrange
Grøttum.
– Man kan selvfølgelig ikke garantere, men det er i alle fall ikke
beskrevet allergiske reaksjoner i forhold til disse.

Krydret kyllingsalat
(4 porsjoner)
4 stk. kyllingbryst
1 stk. sitron, saften
4 ss soyasaus
2 ss chilisaus
2 ts paprikapulver
½ dl olivenolje
1 stk fedd ﬁnhakket hvitløk
1 ts ﬁnhakket ingefær
Krutonger, evt. brød
Cherrytomater
Salater etter eget ønske
Flat persille

- Begynn med marinaden: Bland sammen sitron,
soyasaus, chilisaus, paprikapulver, olivenolje,
hvitløk og ingefær. La kyllingbrystene ligge i
marinaden noen timer.
- Stek kyllingen i stekepanna eller i ovnen på 180
grader i ca. 15 minutter.
- Krutonger smaker aller mest om du lager de selv.
Da skjærer du terninger av brødet, setter i ovnen
på 200 grader til de er sprø og gylne. Det tar ca.
5 minutter. Når de er ferdige kan du blande de
sammen med litt ﬁnhakkede urter, hvitløk og
olivenolje.
- Bland sammen vasket salat, litt ﬂat persille,
kylling, tomater og krutonger. Salaten
smaker godt nok i seg selv, men en
rømmebasert dressing vil løfte
salaten ytterligere.

- Legg gjerne sa
før den tørkes.laDten i isvann
sprø og strutteanblir den
de.

Ratatouille
- Kutt opp squash, aubergine, rødløk og ﬁnhakk hvitløk. Fres alt i litt olje.
- Tilsett tomatpuré og vann, bland sammen og la det koke til grønnsakene er møre. Koketiden er avhengig av størrelsen på grønnsaksbitene.
- Ha i tomatene helt på slutten av koketiden.
- Smak til med salt og pepper.
Pinjekjerner
- Rist pinjekjernene på middels varme i tørr panne til de blir gylne.
Chevre
- Skjær skiver av chevre, og stek de raskt i stekepanna. Vær eﬀektiv, sørg
for at du kun får en stekehinne på osten uten at den smelter for mye.
Du kan også ta osten i ovnen for at den skal bli lun, men da får du ikke den
ﬁne fargen og stekeskorpen. Prøv gjerne ut en norsk variant av Chevre.
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Mozarellasalat
(4 porsjoner)
250 gr. Mozarella
20 stk. tomater, cherry/dulcita, etc.
Olivenolje
Balsamicodressing (Evt. balsamicoeddik som er
mer ﬂytende)
Basilikumblader
Grov pepper
- Bryt opp mozarellaen og fordel den på
tallerkener eller et fat.
- Kutt tomatene i små båter og strø de over osten.
- Ha over basilikumblader, olje og
balsamicodressing. Smak til med grovmalt pepper.
- Serveres gjerne sammen med godt, lyst brød.

.
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- Bruk
laten helt tø
Da får du lisar enda sprøere.
og den b den også bedre
Da holder ressinger uten å
på tunge de sammen.
fall
Vanlige kryssreaksjoner
ved pollenallergi:
........................................................................

- Vask salaten
regel skjuler deetgodt! Som
sand og smådyr seg både
bladene. Det er mellom
så appetittdrepelite som er
krypende ting i nde som
maten.

Bjørk, hassel, or, Salix: rå eple og
pære, steinfrukt, rå gulrot og potet,
hasselnøtt, paranøtt, valnøtt, peanøtt,
seller og kiwi.
Timotei og andre gressarter:
Belgfrukt (bønner, erter, linser),
hvete, bygg, rug og havre.
Burot: Selleri, purreløk, løk, hvitløk,
urter, urtekrydder og urtemedisin,
paprika, solsikkefrø og honning.

Gode råd ved kryssreaksjoner:
......................................................................................................................................................................................................................................................

Ved kryssreaksjon på én matvare, reagerer man ikke nødvendigvis på de øvrige matvarene på kryssallergilisten. Som oftest
tåles matvaren kokt, skrelt, hermetisert eller syltet. Det anbefales å holde seg unna den maten eller de matsortene man får
reaksjoner fra. Kryssallergi forverrer ikke selve pollenallergien.
Burot tilhører kurvplantefamilien, og en burotallergiker kan
reagere på andre arter i denne familien, som prestekrage,
løvetann, asters og krysantemum. En burotallergiker med
overfølsomhet for selleri tåler som regel ikke verken fersk eller
kokt selleri i motsetning til bjørkepollenallergikeren som ofte
tåler kokt selleri.
Fruktallergi hos bjørkepollenallergikere representerer et

beskjedent problem for de ﬂeste, men for noen kan det være
problematisk. Ofte vil de f. eks tåle melon, ananas, vindrue,
banan og sitrusfrukter. Dessuten vil de som regel også kunne
spise bringebær, rips, blåbær og tyttebær. Undersøkelser fra
Tyskland viser at ved provokasjon av ulike eplesorter, kunne
enkelte sorter tolereres. Det kan derfor være en ide å forsøke
ulike sorter. Røde epler tåles ofte bedre en grønne. Man kan
også skrelle eplet og la det ligge og lufte seg en stund for å minske graden av allergi.
Kilde: Astma- og Allergiforbundet, faktaark Kryssreaksjoner.
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Sol og saltvann kan lette eksemplager. Her er noen råd om hvordan du best utnytter som

Sommer og sol li
tekst / Hanne Løkås Veigaard foto / Colourbox

Hver femte nordmann har atopisk
eksem. Hos de yngste kalles sykdommen barneeksem.

Avslappet livsførsel

De ﬂeste atopikere opplever at plagene
blir mindre om sommeren. Det har ﬂere
årsaker.
– For det første blir huden mindre
innestengt og irritert når vi kler oss
lettere. Varm, svett hud klør mer. Velg
luftige tekstiler og gå barføtt så ofte du
kan. For det andre har solen dokumentert gunstig eﬀekt på eksem, og det kan
se ut til at også bading i saltvann har en
slik eﬀekt, sier seniorrådgiver Grethe
Amdal i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).
Hudlege dr.med. Claus Lützow-Holm,
som sitter i NAAFs legeråd, sier at saltvann i seg selv neppe har så stor eﬀekt.
– Bading i sjøen foregår som regel når
det er sol/UV-stråling. Kanskje er det
kombinasjonen av soling, saltvann som
myker opp huden og en generelt avslappet livsførsel på stranden som roer
gemyttene i eksem-huden, sier han.

Unngå å bli brent

Eksem skyldes overaktivitet i hudens
immunforsvar. Mange med atopisk
eksem har en liten "byggesteinsfeil" i
genene som styrer hudens arkitektur,
og som innebærer at huden er tørr og
mangler proteiner som beskytter mot
omverdenen. UV-strålene fra solen
virker dempende på hudens immunforsvar, og reduserer dermed eksemplagene.
Både Amdal og Lützow-Holm understreker hvor viktig det er å unngå å bli
solbrent.
– Den positive eﬀekten fra sollyset
inntrer lenge før du blir brent. Å bli solbrent er skadelig i seg selv, og vil også
gjøre eksem mer smertefullt, så det
må man unngå ved hjelp av solkrem og
sunne solvaner, sier Lützow-Holm.
Han råder atopikere til å møte sol-

ferier med en best mulig behandlet hud.
– Vær nøye med kortisonbehandling
og fete fuktighetskremer i ukene før
ferie, så får du best mulig eﬀekt av
solen, sier han.

Sol med vett

Også når solen skal nytes må atopikere
ta sine forholdsregler.
Trenger du kortisonkrem én gang i
døgnet, anbefaler NAAF at du smører
denne om kvelden. Trenger du to påsmøringer daglig kan du også smøre deg
om morgenen, men da bør du vente i en
halvtime før du tar på solkrem/fuktighetskrem og går ut i solen.
Velg uparfymert solkrem, minst
faktor 15. Påfør en rikelig mengde! La
den trekke inn i huden før du avslutter
med en rik fuktighetskrem, også den
uparfymert.
Babyer skal ikke utsettes for direkte
sol. Hold babyen i skyggen. Husk solhatt
og lette plagg som dekker huden.
Til små barn anbefales solkrem med
overvekt av fysiske ﬁltre. Dette er den
type solkrem som blir liggende som et
hvitt lag utenpå huden som reﬂekterer
sollyset.
Til store barn og voksne kan man
bruke solkrem med større andel
kjemiske ﬁltre, som trenger ned i huden
og stopper sollyset ved hjelp av en
kjemisk prosess.
Husk å gjenta smøring med solkrem ﬂere ganger i løpet
av dagen. Sollys, varme,
svette og bading reduserer
eﬀekten av så vel fysiske som
kjemiske ﬁltre.
Alle anbefales en pause fra solen midt
på dagen, mens den er på sitt sterkeste.

ute og oppholde seg mest i skyggen, legger
han til.
– Hva med at kortisonkrem beskyldes for å
lage skjolder i huden?
– Det er noen myter knyttet til kortison og
sol. Flekkene som oppstår i huden skyldes
nok heller eksemet i seg selv, og hud som
ﬂasser av. Det største problemet med kortison og sol er at kortisonkremen inaktiveres av sol. Man kan derfor spørre seg hvor
eﬀektivt det er å smøre huden med kortison
før solbad, sier Claus Lützow-Holm.
– Finnes det eksem som blir verre av sol?
– Det må i så fall være soleksem, som er
en allergi mot solen. Visse legemidler kan
føre til at man blir lettere solbrent eller får
eksem ved soling. Her oppfordres hver
enkelt til å lese pakningsvedlegget og
følge de rådene som gis, sier Claus
Lützow-Holm. /

Myter om kortison

Hudlegen mener man ikke trenger være
så engstelig for kjemien i solkremene.
– Solkremkjemi er mye mindre
farlig enn å bli solbrent. Vil man unngå
solkrem må man passe på å kle solen
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ytter sommermånedene til å styrke huden.

ol lindrer eksem

Strandlivet er bra både for huden og for stemningen. Også barn med eksem har
godt av å være nakne i solen, men unngå å bli solbrent.
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Hurra for Odd E. Kristiansen

Der ingen skulle tru at nokon kunne NAAFe

Vår venn, styrerepresentant og NAAFer, Odd
Eugen Kristiansen, fyller 70 år 11. juli 2012.
Odd har hatt verv som leder og styremedlem
i Fredrikstad lokallag, og styremedlem i region
Østfold gjennom mange tiår.
Han er en stor ressurs for lokallaget og for
hele regionen. Stiller alltid opp i aviser og
media forøvrig, der han kjemper for NAAFs
Gratulerer med
visjoner og mål. Han taler saker for alle som er
den store dagen,
berørt av astma og allergi. Det er godt å ha deg
Odd Eugen
med på laget, Odd! 70 ganger hurra for deg, og
Kristiansen.
de beste ønsker for en kjempeﬂott 70-årsdag.
Hilsen medlemmer og styre
Fredrikstad AAF og NAAF region Østfold

Høyt og lavt

Stolte unge medlemmer av Kvinnherad AAF.

Kvinnherad er et lokallag i Region Vest med mange aktiviteter for
medlemmene sine. Kommunen har ca. 13 000 innbyggere og ligger
i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.
På tross til at folk lever og bor på øyer og langs fjordarmer, over
fjell og i daler, klarer de ﬂere ganger i året å samle barn til aktiviteter
og kos. Stå på!
Hildur Østbø
Regionssekretær NAAF Region Vest

Lørdag 5. mai våknet vi til snø
og heller uhyggelig vær. Det var
dagen 27 små og store skulle til
Høyt og lavt-parken i Vestfold,
men vi lot oss ikke stoppe av
litt dårlig vær. Dårlig vær er jo
egentlig bra, for da er det ikke så
I samarbeid med Vinger
mye pollen i luften, så med ull på
Helselag arrangerte Glåmdal
kroppen og allergimedisiner, grillAAF hjertemarsjen på
mat og annet kos i sekken, satte
Kongsvinger.
vi nesen over fjorden. Været
55 personer deltok og
bedret seg etter hvert, og da vi
gikk fra Langelandshjemmet
nærmet oss tittet solen frem.
til Kongsvinger Sykehus og
Vel fremme, ﬁkk vi på oss seler Alt ser litt annerledes ut fra
tilbake. Vel i mål, ble man
I mål etter fullført marsj – f.v. Marit
og hjelmer. Alle måtte gjennom- høyden, men det var full fart da
servert frukt og saft og
gå et sikkerhetskurs, deretter var små og store fra Moss besøkte
kunne nyte trekkspillmusikk Olaussen og Ann Lise Sund, tillitsvalgte
i Glåmdal AAF
Høyt
og
Lavt-parken
i
Vestf
old.
vi klare for aktiviteter i skogen.
av Johnny Kristiansen.
Gunn Rauken
Det ble full fart med en gang, i
Vi takker alle for et
Regionssekretær NAAF Region Hedmark
løyper for alle aldre. De minste var på bakkenivå, men jo eldre man
vellykket arrangement!
var, jo høyere hang man. Den kuleste løypa startet med Norges lengste zip-line, 360 meter lang, og 35 m over Lågen, som fosset hvit og
skummende der nede. I enden av det første svevet
måtte man klatre opp en vaglete stige, balansere
Støttegruppa for Astma og
over noen trapeser og hekte seg på en ny line, og
Allergi, Fredrikstad, startet sin
over Lågen igjen. Deretter klatret man i et nett
virksomhet 18. februar 1987.
20 meter opp i et tre, for så å ta zip-linen tilbake
Astmaforeningens leder var
til utgangspunktet.
den gangen Hans Mollestad, som
Familieløypene i skogen ga også utfordringer i form
satte oss på ideen om å starte
av zip-liner, klatring i tau, balansering på bevegelige
en basar-gruppe. Dette ble godt
tømmerstokker og liner. Det var mange løyper, og når
mottatt og gruppen består nå av
man var ferdig med én var det bare å ﬁnne en ny.
16 faste medlemmer. Vi har i år
Vi prøvde å ha felles pause, men det var ikke lett da
25 års-jubileum.
enkelte rett og slett ikke hadde tid til å sitte stille og
Vi tilvirker mange ﬂotte håndGlade fjes i Fredrikstad – Årlig basar skaﬀer midler
spise. Det var så vidt tid til å hive innpå nødvendigarbeider
til vår basar, som ﬁnner
til astma- og allergisaken
hetene, for så å løpe videre. Det var mange som ikke
sted hvert år i begynnelsen av
hadde lyst til reise hjem, og mange som nok vil tilbake!
november. Vårt overskudd blir donert til forskjellige instanser innen
Det er fantastisk å se mennesker med astma og allergi
astma og allergi. Vi møtes annenhver onsdag, har mat og kaﬀe med,
utfolde seg i naturen midt i pollensesongen.
og hver vår gevinst til utlodning. Det sosiale er selvfølgelig meget
Tone Sandem
viktig for oss. Hvert år i juni har vi en dagstur med buss, noe som er
Leder Moss og omegn AAF
populært. Vår virksomhet kan anbefales!
Styret Fredrikstad AAF

Hjertemarsjen

Fredrikstad AAF 25 år
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FOTO: ØYSTEIN KLAKEGG

FOTO: ØYSTEIN KLAKEGG

Forsøk
Forsøkenensaftig
saftignyhet
nyheti ihelgen!
helgen!

STERISOL®
SENSITIVE SYSTEM

Hallo
der!

Navn: Katinka Solbakken
Bosted: Elverum

Hvorfor er du medlem av NAAF?
Fordi NAAF er god organisasjon som gjør en viktig
jobb. Selv har jeg også allergier som mat, pollen og
så videre. Og jeg vet at NAAF er der for å hjelpe, slik
at vi med astma og allergi skal få en bedre hverdag.
Hva leser du med størst interesse i bladet?
Først og fremt må jeg si at bladet er kjempebra!
Det er masse fagstoﬀ og god informasjon å hente
om forskjellige produkter, temaer og det å lese om
andres opplevelser. Og så er det veldig god reklame
for Astma- og Allergiforbundet.
Har du en hjertesak knyttet til astmaog allergisykdommer?

√
√
√
√
√
√

Jeg brenner for de unge med astma- og allergi, siden
jeg selv er ung. Jeg ønsker også at det skal bli tatt
mer hensyn og tilrettelegging av mat og andre
allergivennlige produkter for oss med matallergi,
da for eksempel hos skole/jobb – kantiner, kafeer,
restauranter og matvarebutikker.

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.

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus
på neste år?
Hverdagsutfordringer hos barn- og unge med
matallergier. Lettere tilgang på mat og drikke i
sosiale sammenhenger.
Kunne du tenke deg å bruke en time av din
tid på NAAF?
Ja, det gjør jeg. Jeg sitter som styremedlem både
lokalt og i region.
Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt
engasjement på?

Produktene kan kjøpes i
Astma- og Allergiforbundets nettbutikk

www.naaf.no
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Jeg er fersk i styret, men jeg vil stå på og gjøre mitt
beste for at vår organisasjon skal være interessant,
spennende og lærerik for våre medlemmer.
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Personlig og aktuelt om
norsk helsevesen
Kjell Aas
Sykevesen på sotteseng
Personlige glimt av norsk helsevesen
Kolofon forlag 2012
ISBN 978-82-300-0919-2
Professor Kjell Aas har reﬂektert
over utviklingen i norske helsevesen og kommenterer dagsaktuelle tema i ny debattbok. Her er
han innom norsk rettspsykiatri,
NAV- og samhandlingsform,
regionale helseforetak, sviktende
kreftomsorg og løftebrudd i
eldreomsorg.
Han ser samtidig tilbake på et
langt liv innen norsk helsevesen,
som lege, forsker, professor og
pasient. Deler av sitt yrkesliv
kaller han gullalderen i norsk
medisin og er bekymret og
skuﬀet over at feilbehandlinger,
ventelister og sykehusbygninger
i forfall preger mye av dagens
situasjon.
Han peker på at det synes
umulig å få et velfungerende
helsevesen så lenge de politiske
myndigheter «trumfer igjennom
ideer som kommer ﬂygende uten
tilstrekkelig forarbeid», og sikter
ikke minst til samhandlingsreformen og opprettelsen av regionale
helseforetak. Han mener det må
være en misforståelse å tro at
modeller som er tuftet på samme
konsept som aksjeselskap i privat
sektor kan være eﬀektive styringsverktøy i et helseforetak.
I det hele tatt bunner mye av
misèren i dårlig funderte og
forhastede politiske beslutninger
som sjelden ledsages av økonomiske bevilgninger. Utredningene
har vært mange og velmente, en
gjenganger har vært handlingsplaner for bedre omsorg for barn
og unge med astma og allergi,
det har blitt med tomme ord.
Tverrfaglige allergisentre skal
være prioriterte satsningsområder, samtidig som det eneste i sitt
slag, Voksentoppen astma- og
allergiinstitutt nylig ble ﬂyttet
til Rikshospitalet. I realiteten en
nedleggelse av et nasjonalt og
internasjonalt kraftsenter siden

1971, mener forfatteren.
Men var alt bedre før? Det var
smått med utstyr og utdannet
personell den gang forfatteren
tok fatt på sin legegjerning som
assistentlege på sykehuset Kirkenes etter krigen, der sengetrilling
krevde tverrfaglig samarbeid på
skråstilte gulv etter bombeødeleggelser. Å opprettholde forsvarlig medisinsk beredskap som
verkslege for gruvearbeidere i
Ny Ålesund på 50-tallet, etter at
siste båt var gått og all kommunikasjon med fastlandet måtte
foregå via morse, syntes umulig.
Og nettopp kommunikasjon
– mellom lege og pasient og
mellom helsepersonell og helseforetak – er et viktig anliggende
for forfatteren, som mener dårlig
kommunikasjon og sviktende
informasjonsﬂyt er årsak til feilbehandlinger og lange ventelister
i dag. Kommunikasjon som eget
fag bør få en bredere plass i
legeutdanningen, og fungerende
systemer for elektronisk samhandling mellom helseforetakene
må bli en selvfølge.
Kjell Aas er pensjonert professor i Barnemedisin ved Universitetet i Oslo og er i dag en
aktiv forfatter og redaktør av tre
kunnskapsbanker på internett.
Denne lille boken er velskrevet og ikke minst morsom fordi
den hele veien er krydret med
små personlige anekdoter og
forfatterens egne humoristiske
illustrasjoner. Trolig vil mange
også kunne hente inspirasjon og
få ideer fra mange av de forslagen til forbedringer som ledsager
hvert kapittel i boken; reformer
er nødvendige, men de må følges
av konsekvens- og risikovurderinger. Hvis ikke, vil utviklingen
i norsk helsevesen gå fra galt til
verre.
Nina Brun, NAAF

”Kan det
være noe
godt da?”

Iskrem uten melk
Du behøver ikke være melkeallergiker, vegetarianer eller
veganer for å sette pris på TofuLine. Det kan jo faktisk
finnes helt andre årsaker til at man vil ha god is.
TofuLine finner du i dagligvare- og helsekostbutikker
www.naaf.no / 33 med
bredt vareutvalg. | www.tofuline.se
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Velkommen til

Valle Marina
et helsebringende ferieparadis

NAAF har nå gjort det tydelig hva foreningen mener om d

NAAF med p

tekst / Anette Strand Sletmoen foto / Anette Strand Sletmoen, Radisson Blu Resort og C

Valle Marina er Astma- og Allergiforbundets feriested på Gran Canaria.
Her er det deilig sommertemperatur
hele året og medlemsrabatt på
opphold. Noen tar ferie fra vinteren
her – mens andre sikrer seg
sommerværet.
For mer informasjon kontakt NAAFs
reisekonsulent på tlf. 23 35 35 24
eller send e-post til: vallemarina@naaf.no

tekst og foto / Anette Strand Sletmoen

Kommunikasjonssjef i NAAF,

Tonje Waaktar Gamst, vedkjenner at
saken om hunden Lotta, som var med
en ansatt på jobb på et sykehjem i
Elverum, ﬁkk foreningen til å snu seg
rundt og standpunktfeste klart på
papiret hva astma- og allergiforeningen
mener om dyr i oﬀentlig rom.

Het hunde-potet

www.naaf.no/vallemarina

Lotta-saken var en het potet i lokalpressen i Elverum, hvor det ble krasse
utsagn på avisers nettsider. Blant annet
fra hundeelskere som hadde liten eller
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ener om dyr i offentlig rom. Sykehjemshunden Lotta i Elverum fikk fortgang i policy på papiret.

d pelsdyr-policy

offentlige rom på lik linje med den som
er frisk, sier Gamst.

Løsningsorientert

n Blu Resort og Colourbox

NAAFs regionssekretær i Hedmark, Gunn Rauken, sier at newfoundlenderen Lotta, som er
avbildet på skjermen, ikke lengre skal være å se på sykehjemmet i Elverum.

ingen forståelse for at mennesker med
astma og allergi har utfordringer med at
en hund vanker i gangene på et sykehjem.
− Vi jobbet med å utforme en policy
angående pelsdyr i offentlig rom, men
Lotta-saken var definitivt med på å
framskynde arbeidet med å få gjort
klart vårt standpunkt, sier Gamst.
Hun forteller at foreningen ble litt
tatt på senga og overrasket over reaksjonene rundt Lotta-saken.
− Det er åpenbart at dyr skaper sterke
følelser, sier Gamst.

Gamst presiserer at NAAF taler 1,4
millioner menneskers sak, og at det er
helt nødvendig å sette på dagsorden
problemstillinger rundt pelsdyr i offentlig rom.
− Vi snakker om diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven i denne sammenheng. Når en hund fritt får ferdes på et
sykehjem, uten noen form for begrensninger, fører det til brudd på tilgjengeligheten for astmatikere og allergikere.
Tilgjengelighetsloven skal sikre at alle
mennesker, uansett helsemessige
utfordringer, skal kunne ferdes i det

Men Gamst har stor forståelse for at
mange eldre, ansatte og andre ser
det som et positivt og et bidrag til økt
livskvalitet å ha kontakt med en hund
eller et annet dyr. Derfor er også Gamst
opptatt av at den nye policyen nettopp
er løsningsorientert.
− Vi har stor forståelse for at terapidyr er svært verdifullt. Mange allergikere ønsker seg også dyr, men det finnes
faktisk ikke pelsdyr som er allergivennlige, og det må man bare forholde seg
til. Derfor har vi lagt vekt på at det må
legges til rette, både ved sykehjem og
andre offentlige plasser, kollektivtransport med mer, at det er egne soner
og gjennomtenkte løsninger, hvor man
ønsker dyr i offentlige rom, sier Gamst.
Hun sier at det gjenstår mye arbeid
med å markedsføre og gjøre disse
standpunktene kjente og aksepterte ute
i samfunnet.
− Den jobben har nettopp begynt,
og det er klart at en tilrettelegging for
dyr i offentlig rom, slik vi mener det må
være, er mer kostnadskrevende enn
praksisen vi ser i dag. Når det gjelder
førerhunder, så utgjør det minimale
utfordringer, da det er svært få av dem,
sier Gamst.
Hos Helsedirektoratet får vi opplyst
at de ikke jobber spesielt med denne
saken nå. Men direktoratet sier at de
ønsker å diskutere standpunktene til
NAAF om pelsdyr i offentlige rom, i
koordineringsgruppa som Helsedirektoratet har med NAAF.

Glad for standpunkt

Regionssekretær for NAAF i Hedmark,
Gunn Rauken, er glad for at det nå er
satt svart på hvitt hva som er foreningens holdning til dyr i offentlig rom.
Som nærmeste NAAF-røst i Elverum,
fikk hun føle på kroppen at dyr engasjerer folk. Rauken forteller at nettopp
det sterke engasjementet til dyrs fordel,
som kom fram under Lotta-saken, gjør
www.naaf.no / 35
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Her er dyr velkomne:
........................................................................

NAAF mener pelsdyr kan medbringes
på følgende steder, dersom det er
klare regler for pelsdyrs adgang og dyr
er begrenset til definerte områder:
l Offentlige transportmidler, men
med unntak av flykabin
l Hoteller og andre overnattingssteder
l Institusjoner, som f.eks. bo‐ og
behandlingssentre, når dyr har en
spesifikk terapeutisk funksjon

at det blir vanskeligere for allergikere
å si ifra om helseproblemene dette gir.
Derfor sier Rauken at det er svært viktig
at NAAF tar ansvar for dette.
− Etter at Lotta-saken var i media, fikk
jeg en telefon fra en ansatt ved et sykehjem hvor de hadde katt. Allergikeren
hadde tatt opp med ledelsen at hun ble
syk av katten, uten at ledelsen gjorde
noe med saken, forteller Rauken.
Hun tror at Lotta-saken tross alt har
fått satt problemstillingene på dagsorden, og at det uansett temperatur,
er viktig at astmatikere og allergikeres
stemme nå blir gjort tydelig. Rauken
forteller at det nettopp var allergikere
ved sykehjemmet, som tok opp Lottasaken i media. Hun sier at newfoundlenderen Lotta ikke lengre skal være å se
på sykehjemmet i Elverum.
− Så vidt jeg vet, tok hundeeieren og

Her er dyr ikke velkomne:
........................................................................

NAAF mener at pelsdyr ikke skal
medbringes:
l Sykehus, legekontor og
helsestasjoner
l Offentlige publikumsbygg (NAV,
rådhus, kommunehus, museer,
konsertsaler etc.)
l Offentlige skoler og barnehager
l Flerbrukshaller og innendørs
idrettsanlegg
l Butikker, kjøpesenter og
spisesteder
l Arbeidsplasser hvor pelsdyr ikke
har en spesifikk funksjon
(til forskjell fra dyrebutikk,
veterinærkontor, politibiler etc.)

sykehjemmet hensyn til våre innspill,
sier Rauken.

Hotell følger policyen

På Beitostølen er de på god veg til å
jobbe etter NAAF sine standpunkt til dyr
i offentlige rom. Konsernsjef og deleier
i Beitostølen Resort, Atle Hovi, forteller at de ved ett av sine hoteller jobber
intenst for å gjøre hotellet konseptuelt
astma- og allergivennlig. At sjefen selv
er allergisk mot dyr, gir dem kanskje et
ekstra gir.
− Jeg vet jo hva det dreier seg om, og
det er lettere for meg å respektere det,
men det er ikke den store og hele årsaken til at vi jobber for å bli så helsemessig gode som mulig, sier Hovi.
Han er helt klar på at en større andel
av markedet nettopp har behov for allergivennlig fokus.
− Vi har nok ikke en helg uten at det
er gjester her som har en eller annen
form for helsemessig problemstilling,
som vi må ta hensyn til, sier Hovi.

Lang liste tiltak

Hovi forteller at bedriften hadde et
møte med alle ansatte for ett år siden,
hvor de virkelig satt i gang prosessen
med å gjøre hotellet så allergivennlig som mulig. Bedriften tok kontakt
med NAAF, nettopp for å få innspill fra
fagmiljøet om tiltak ved hotellet. De kan
allerede skilte med en lang liste med tiltak som de har gjennomført, for å gjøre
hotellet mer astma- og allergivennlig.
− Blant annet har vi pusset opp 50
rom, som er utført i henhold til det
NAAF anbefaler.
Vi har adskilte etasjer for gjester
med dyr, vi går igjennom lufteanlegg,
parfymebruk, støvsamlerforhold,
har pollenfriuker, hvor vi tilbyr folk å
komme og jobbe og bo på hotellet, når

vi har senere pollenspredning enn andre
området, sier Hovi.
Han fortsetter å fortelle om fokus på
maten som serveres, og om energisparingstiltaksprosjekt, som både har til
hensikt å redusere energikostnadene,
samtidig som det skal gi bedre inneklima. Dessuten sier han også at de nå
i vår for første gang skal prøve ut den
såkalte pollenfellen, for registrering av
pollenspredningen ved hotellet. Hovi
sier at de har som mål å ta med seg
fjellopplevelsen og det naturlige inn i
hotellet, og derfor også gjøre hotellet så
helsemessig godt som mulig. Ikke minst
mener han at man som sportsdestinasjon Beitostølen er programforpliktet til
å tenke helse.
− Vi er opptatt av helse, og det er gøy
å jobbe med ting som blir så satt pris på,
sier Hovi. /
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Kort om dyreallergi:
........................................................................

De fleste pelskledde dyr kan utløse
allergi. Du reagerer på allergener i
pels, urin, talg- og spyttkjertler. Små
luftbårne partikler blander seg med
annet støv som gir allergisk reaksjoner
når denne luften pustes inn. Støv fra
hest, hund og katt inneholder 10–20
ulike allergifremkallende stoffer.
Allergi i familien øker risiko for å
utvikle allergi hos barn. Hvis mor eller
far er allergisk mot katt, øker risikoen
for at barnet skal utvikle allergi mot et
pelsdyr. Har begge foreldrene samme
type allergi er det 80 prosent sjanse
for at barnet blir allergisk.

NAAFs politikk i forhold til pelsdyr i det offentlige rom:
..............................................................................................................................................................

1. Alle med pelsdyrallergi har en rett til å ferdes og delta i samfunnet uten å få økte
helseplager.
2. Myndigheter og private aktører skal aktivt tilrettelegge for punkt 1.
3. Bruk av dyr for blinde, svaksynte eller andre med funksjonshemninger er viktig,
men skal søkes utført slik at det ikke gir økte helseplager for personer med
pelsdyrallergi.
4. Bruk av dyr i behandlingsøyemed på institusjoner skal kun utføres dersom det er
faglig og medisinsk forsvarlig, og ikke gir økte helseplager for personer med
pelsdyrallergi.
Mer info om dette finner du på NAAFs nettsider – www.naaf.no/dyreallergi
og www.naaf.no/dyrepolicy

36 / Astma Allergi 3 2012

astma 34 39.indd 36

G
–

30.05.2012 11:22:48

Nyhet!

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 vareprøver på decubalpluss.no
Fås på apoteket.
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Hvor mye skyldes arv, hvor mye er miljøpåvirkning og er det egentlig
mulig å forebygge allergi?

Arv og allergi
tekst og foto / Morten Øverbye

Mange småbarnsforeldre lurer på om det er mulig å forebygge
allergi. f.v. Hanne Staberg (33) og datteren Tora, Janne Ruud (31)
og Mikkel og Anne Kristine Mølmen-Nertun (33) og Lilje.
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Over fire av ti nordmenn opplever en

eller flere allergiske reaksjoner i løpet av
livet. Forekomsten har vært økende de
siste tiårene, årsakene er mange og faktorene usikre. Men livsstilsfaktorer som
endring i kosthold og miljøet rundt oss
kan være av betydning. Det har lenge
vært kjent at barn av allergikere har en
økt risiko for å utvikle allergi. 40 prosent
av de med én allergisk forelder vil selv
utvikle allergi. Der begge foreldrene har
allergi, er risikoen 60-80 prosent. Men
utviklingen viser at også de barna som
ikke er i denne risikogruppen stadig
oftere utvikler allergi.

Diett hjelper ikke

Spørsmålet mange stiller seg er om det
er noe som kan gjøres for å forebygge
allergi. Kan for eksempel en spesiell
diett i svangerskapet ha noen hensikt?
– Absolutt ikke, sier dr. med. Ragnhild
Halvorsen, tidligere overlege ved Voksentoppen Astma- og allergisenter.
– Spesialdietter har ingenting for seg,
det er ikke mulig å forebygge allergier
på denne måten. Det viktigste den
gravide kan gjøre er å ha et sunt og godt
kosthold for seg og barnet.
Når barnet er kommet blir mor
oppfordret til å amme. Enkelte studier
har antydet at amming kan forebygge
allergier. Halvorsen påpeker at dette er
heller tvilsomt.
– Allergener går over i morsmelken,
og det kan være en fordel for barnet. De
kommer da i kontakt med allergener, og
barnet kan opparbeide seg en toleranse
for det. Det er mange gode grunner for
å amme, det har stor betydning for barnets helse. Men at det alene forebygger
allergi, er meget tvilsomt.

Ulike beskjeder

– Jeg fikk beskjed på helsestasjonen om
at amming var bra mot allergier, sier
Janne Ruud (31) fra Asker.
Sammen med venninnene Anne
Kristine Mølmen-Nertun (33) og Hanne
Staberg (33) har de fulgt hverandre
gjennom svangerskap, fødsel og
ammestart.
– Jeg har fulgt alle anbefalingene fra
helsestasjonen hver gang, sier Anne
Kristine Mølmen-Nertun.
Datteren Lilje har to storebrødre, den
ene har vært plaget med allergier. Etter
siste fødsel ble det plutselig satt fokus
på å begynne å introdusere mat fra fire
måneders alder.
– Det har jeg ikke hørt tidligere. En av
grunnene er visst at det kan forebygge

allergier. Men jeg vet ikke om det stemmer.
De tre venninnene har litt ulike erfaringer med hva helsepersonell oppfordrer til. For Hanne Staberg var situasjonen spesiell. Barnefaren har psoriasis,
og selv har hun høysnue, matallergier
og parfymeallergi.
– Jeg har vært redd for at barna skal
arve meg, så jeg har lest mye om dette.
Da storesøsteren hennes ble født holdt
vi henne unna alt av gluten og melkeprodukter. Vi har laget egne grøter fra
bunnen av, og jeg fullammet så lenge
som mulig.
Storesøsteren til lille Tora så også ut
til å reagere på tran.
– Hun kastet opp hver gang hun fikk
det, og da fikk vi beskjed av en helsesøster om at hun skulle holde seg unna fisk
det første året. Nå går det veldig greit,
etter at hun ble større har vi sett at hun
reagerer litt på jordbær. Men ellers
virker det bra, sier hun.

Tidlig introduksjon

Det forskes en del på virkningen av å
introdusere matvarer for barn ved fire
måneders alder.
– Det vi kan si, er at det er indikasjoner på at det kan være en fordel å
introdusere matvarer så tidlig som ved
fire måneders alder. Da tenker vi på
små mengder av mat, og trappe opp til
brukbare porsjoner ved seks måneders
alder, sier Ragnhild Halvorsen.
Dette er i strid med de offentlige
anbefalingene fra norske helsemyndigheter. Her blir nybakte foreldre anbefalt
å fullamme barnet fram til det er et
halvt år.
– Helsemyndighetene gir sine anbefalinger ut i fra mange hensyn, ikke bare
til allergikere. Rådene deres skal favne
alle, men vi i Astma- og allergiforbundet
mener at tidlig introduksjon av matvarer kan bidra til å redusere allergier. Jo
tidligere barna kommer i kontakt med
allergener, jo større sjanse er det for at
de opparbeider en toleranse for det.
Sammen med amming kan dette gi en
helsegevinst.
Halvorsen skulle gjerne sett at
myndighetene kunne anbefale nybakte
mødre å fullamme i 4-6 måneder.
– Da hadde vi åpnet for en tidligere
introduksjon av matvarer. Det ville også
vært mer i tråd med hvordan virkeligheten til norske kvinner er. Vi vet at 80-90
prosent av kvinnene fullammer de første fire månedene, men det er veldig få
som gjør det i seks måneder. Men de er

flinke til å amme, mange fortsetter fram
til barnet fyller ett år. Kombinasjonen
av tidlig introduksjon og amming er nok
gunstig for barnet, sier Halvorsen.
– Om man ikke introduserer barnet
for mat før det nærmer seg året, tar det
lenger tid og barna blir mindre lystne
på mat.

Lønnsom eksponering?

Trebarnsmor Anne Kristine MølmenNertun har erfart at det er tilfeldighetene som råder. Det eldste barnet har ikke
allergi, mens nummer to er allergisk.
– Jeg har jo fulgt det samme regimet
på de to eldste, så det var helt tilfeldig
at nummer to har utviklet allergi. Jeg er
ikke redd for at Lilje skal få allergi, men
jeg må si det er kjedelig å alltid skulle
passe på hva man spiser. Det går, men
det er upraktisk, sier hun.
Siden Hanne Staberg selv er allergisk,
vet hun hvor slitsomt det kan være.
Man kan ikke være ute når naboen
klipper gresset og ikke kan man ligge
alle steder på stranden.
– Det begrenser en. Man blir utsatt
for alle slags allergener hele tiden, så
det hadde vært deilig å slippe allergier.
Det kommer ny forskning hele tiden, jeg
husker fra da jeg var liten, da ble man
anbefalt å selge hunden om man var i
faresonen for allergier. Nå har jeg hørt
det motsatte, at å eksponeres for dyr
kan forhindre allergier.

Ligger i genene

Heller ikke her synes det å være klare
svar å hente fra fagmiljøet.
– Noen studier viser at eksponering er
lønnsomt, andre tyder på det motsatte,
sier lege Ragnhild Halvorsen.
– Vi tror at vi vil vite mye mer når vi
får bedre mulighet til å undersøke den
genetiske sammensetningen til barna.
Sannsynligvis er det slik at har man
én genetisk sammensetning, vil det å
være i kontakt med dyr fra fødselen av
kunne forebygge og beskytte, mens en
annen sammensetning kan føre til det
motsatte.
Slik det altså ser ut, finnes det få
fasiter når det gjelder forebygging av
ulike allergier. Men en ting er sikkert.
Røyk er ut.
– Dette har vi visst lenge. For å
forebygge utviklingen av allergi, er det
aller viktigste ikke å utsette det ufødte
barnet eller spedbarnet for røyk, sier
Halvorsen. /
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Maner til burot-dugnad

Berit T. Knudsen og Henriette
Skjæveland er burotallergikere
som ønsker å samle alle gode
dugnadskrefter til en storstilt
burotaksjon i sommer.
− Det er i august at buroten
plager oss allergikere mest,
sier Knudsen.
Ifølge NAAF er om lag
200.000 nordmenn som er
allergiske mot burot. Mange
er ikke klar over at det er allergiske. I motsetning til gress- og
bjørkepollen, er det imidlertid
mulig å fjerne problemet med
burotpollen. Pollenet er nemlig så tungt at det ikke fraktes
med vinden stort lengre enn
100-200 meter. Dette er bakgrunnen for at de to initiativtakerne ønsker å dra i gang
en større dugnad for å plukke
opp planten med rot. Tilsvarende aksjoner er tidligere
blitt utført med stort hell blant
annet i Buskerud, Telemark,
Akershus og Hedmark.
− Det vil gi en umiddelbar
helsegevinst for barn i barne-

hager og skoler, på lekeplasser, på aldershjem, ved
arbeidsplasser og så videre.
En burotallergiker merker det
tydelig når han eller hun
nærmer seg et område med
burot, forteller Knudsen.
Utrydding av burot virker
også forebyggende ved at
man ikke blir eksponert for
burotpollen og derved ikke
utvikler allergien.
NAAF Region Agder i
samarbeid med initiativ
takerne Knudsen og Skjæveland ønsker å utfordre skoler,
barnehager og frivillige lag til
å være med å plukke. Send
inn bilder av lukingen på en
mail til oss og bli dermed med
i trekningen om en 1. premie
på kr 4000,- og 2. og 3. premie
på kr 2000,-! Kontakt:
region.agder@naaf.no
Gjensidige-stiftelsen har
vært så generøse og sponset
med midler.

Disse deodorantene er trygge

Slik gjør du det:
● Luk og slå rundt skole, idrettsanlegg, barnehage, vegkant
og lignende før 10. juli, slik at buroten ikke blomstrer.
● Gjenta luking/slåing etter 3 uker når gjenveksten er
kommet opp.
● Bruk hansker! Det er svært viktig å bruke hansker, for saften
i plantene kan virke irriterende på huden.
● Dette er planten du ser i en hver grøftekant eller langs
husvegger – nærmest rett opp av fortauet.

Vi har skiftet trykkeri

Foto: Colourbox

Organisasjonen Grønn Hverdag har testet 73 ulike
deodoranter som er på markedet. Kun 7 av merkene er
helt uten skadelige stoﬀer,
og kan anbefales uten
forbehold. Disse inneholder verken parfyme
eller allergifremkallende stoﬀer, ifølge de
ansvarlige for testen. De
anbefalte deodorantene
er: Cosmica Body Roll-on,
Cosmica Body Roll-on (svanemerket), Dermica Sans,
Helsedeodoranten,
NAAF-anbefalte Neutral
Deo, Thai Ministift
Kristall Deodorant, Änglamark
Deo. Alle disse
ﬁkk 6 av 6
mulige poeng
i testen.

Foto: NAAF/Nina Brun

Burot forårsaker store allergiplager i august hvert år. Næringsliv, idrettslag, velforeninger, skoler, barnehager og alle frivillige
inviteres til en storstilt dugnad for å fjerne ugresset.

AstmaAllergi-bladet har skiftet
trykkeri. Fra og med forrige utgave
blir bladet trykket hos Ålgård
Oﬀset i Stavanger. Vi vet at
mange av våre lesere har vært
plaget av sterk lukt fra bladet,
vi har nå gått over til rotasjonstrykk som ikke gir så sterk lukt
som den trykkemetoden vi
tidligere benyttet. Vi vil ellers
oppfordre våre lesere til å
komme med tilbakemeldinger
– ris, ros eller tips til hva vi
kan skrive om i bladet.
Ta kontakt med redaksjonssjef
Bjørnhild Fjeld –
bjornhild@tastatore.no eller
ansvarlig redaktør Tonje Waaktaar
Gamst – tonje@naaf.no.
Ha en riktig god sommer!
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Det sunne alternativet til melk!
NATURLI’ anvendes på lik linje med kumelk; morgen, middag og kveld.
Er også velegnet til matlaging og bakverk.
Alle NATURLI’ produkter er fri for både laktose og melkeprotein.
NYHET!

Markedsføres av
Brynildsen AS
www.brynildsen.no
tlf: 55 92 25 80

*pr dags dato er kun utvalgte varianter
tilgjengelig i butikk . Kontakt oss for mer info.

100 % Naturlig

100 % Vegetabilsk

100 % Kolesterolfri

100 % Laktosefri

www.tegneglede.no

• 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.

Nigaard Pharma AS, Box 373, N-2001 Lillestrøm,
telefon 815 30030, telefaks 815 30031,
post@nigaard.com, www.nigaard.com
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I alle år har det blitt røyket på
norske teaterscener. Sigarettene
har som regel en kunstnerisk
betydning, men nå er det
mange som ønsker å fjerne
sigarettene fra teatrene.

Kunsten v

tekst / Morten Øverbye foto / Nationaltheatret

Det pattes, dampes og blåses.

Sigaretter og røyk brukes hyppig som
virkemiddel ved norske teatre. Effektivt
og nødvendig, vil noen kunstnere si.
Host og hark, sier andre.

Hensyn til kunsten

− Det er tre hensyn som skal ivaretas
når det kommer til røyking i teatret.
De ansatte, publikum og kunsten, sier
teatersjef Hanne Tømta ved National-

theatret. Akkurat nå er det forestillingene Anna Karenina og Abigails Party
som er de store oppsetningene. I begge
stykkene røykes det jevnt og trutt
gjennom hele forestillingen. Allerede
når gjestene bestiller billettene blir de
advart på teatrets hjemmeside: "Vi gjør
publikum oppmerksom på at det røykes
på scenen under forestilling" lyder
advarslene.
− Av og til finner vi det riktig med

røyking som kunstnerisk virkemiddel
rett og slett fordi det finnes mennesker
og miljøer der røyking er og har vært en
del av virkeligheten, sier Tømta.
− I noen forestillinger kan røyking
være nødvendig ut ifra manus og rolletolkning, som i Abigails Party og Anna
Karenina. Der er røyking en sentral del
av miljø- og personskildringen. Dersom
det finnes andre måter å illustrere det
samme på, vil vi så langt som mulig
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n vs Røykeloven
I Abigails party møtes Ågot Sendstad, Tone Mostraum og de
andre skuespillerne til fester med mye røyk og alkohol.
Foto: L-P Lorentz

Anna Karenina av Lev Tolstoj har ﬂere
røykescener, blant annet denne med Ågot
Sendstad og Henrik Rafaelsen.
Foto: Erik Aavatsmark.

Kjente røyke-stykker
Hva hadde Ibsens Et dukkehjem vært uten sigarettene? Hva med Villanden? Eller En folkeﬁende?
Teaterversjonen, og ﬁlmatiseringen, av Hvem er
redd for Virginia Woolf? er full av røyking. Det
samme er mange av stykkene i den klassiske
litteraturen. Catherine Zeta-Jones røyker som en
skorstein i Chicago. Og ﬁlmene Pulp Fiction og
Basic Instinct, der Sharon Stone suger i seg alt
hva hun klarer, oser av sigaretter og andre røyk-

prøve å erstatte røyking med noe som
kan fungere på samme måte uten at
det får noe å si for det kunstneriske
konseptet.

Speiler virkeligheten

Skuespiller Ågot Sendstad har hovedroller i både Abigails Party og Anna
Karenina denne sommeren. Hun er
egentlig en ikke-røyker, men akkurat nå
fyrer hun opp den ene etter den andre

bare remedier. Og for ikke å snakke om tv-serien
Mad Men fra reklamemiljøet på 1950-tallet, der
praktisk talt alle røyker, både inne og ute, også
høygravide.
Sigarettene har vært en viktig del av historien. På scenen og lerretet blir det brukt for
enten å vise avhengighet eller å gi skikkelsen et
Bad boy-image.

hver eneste kveld. Det blåser hun i, det
er ikke så ofte at hun må røyke på jobb.
Det er unntaksvis at jeg spiller roller
der røyking er viktig for karakterskildringen. At jeg i det siste har spilt to roller,
der begge er kvinner som røyker, er litt
tilfeldig, sier hun.
Sendstad opplever ikke at røykingen
er et stort problem blant skuespillere.
Men det påvirker arbeidsmiljøet for alle
ansatte ved teatret.

− Ja, det gjør det jo, ettersom det blir
en del av forestillingen vi spiller i hver
kveld. Det påvirker også arbeidsmiljøet
for scenearbeiderne rundt oss.
For skuespillere er ingen stykker like.
Av og til kreves det at de setter sitt eget
behag til side for å utøve kunsten.
I noen oppsetninger kan de være ekstra
sterkt lys, i andre må det spises pizza
hele kvelden og i andre kan glovarme
dyreantrekk være en del av arbeidswww.naaf.no / 43
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dagen. Noe er greit, annet er mer
krevende.
− Teatret skal speile virkeligheten,
og virkeligheten er ikke alltid røykfri.
Kanskje klarer man å utvikle en "fake"
røyk til teaterbruk som kan erstatte den
ordentlige, undrer Sendstad.
Hun opplever at sigarettene enkelte
ganger er helt nødvendige for å fortelle
historien.
− I Anna Karenina er røykingen et
uttrykk for avhengighet, og det er
det sentrale motivet i forestillingen. I
Abigails Party handler det om fem mennesker som møtes til røyk og drinker, og
samtalen dreier seg om dette. Handlingen er også lagt til kjederøykingens tiår,
og i vår oppsetning er den første delen
et tidsbilde på nettopp 70-tallet. Stykket
ender med at en av hovedpersonene
får et hjerteinfarkt og dør på grunn av
sitt usunne levesett. Så Abigails Party
kan nok vanskelig settes opp uten at det
røykes.

Søker om dispensasjon

For teatersjef Tømta har det vært viktig
å ivareta alle de ansatte når teaterstykkene utvikles. Hun har ikke opplevd at
noen av de ansatte har nektet å jobbe
på grunn av røykingen.
− Regelen er at enhver medarbeider
må samtykke dersom det skal søkes om

dispensasjon fra Tobakksskadeloven, og
enhver har selvsagt full rett til å reservere seg mot å være med i en produksjon hvor det røykes.
Det er nemlig slik at hvert enkelt teater må søke om å få lov til å fyre opp på
scenen. For å bli unntatt fra tobakksskadelovens bestemmelser, må teatrene i
hvert enkelt tilfelle søke Arbeidstilsynet
om tillatelse for å bruke sigaretter som
en del av historiefortellingen. Det må
begrunnes godt og vel for å få dispensasjon, røykingen skal være "nødvendig"
for å bli tillatt. Det er sjeldent søknadene blir avslått, men det gis begrensninger, som at det ikke er lov å fyre opp
under prøver. Arbeidstilsynet vurderer
også mengden røyk det er snakk om,
ventilasjonsforholdene og om det er
barn med i forestillingen. For teatersjef
Hanne Tømta er det viktig å presisere at
sigarettene på scenen i de fleste tilfeller
er nikotinfrie urtesigaretter.
− Vi snakker altså ikke om brudd på
røykeloven. Men det er en viktig diskusjon hvordan vi skal ivareta ansatte og
publikum som føler ubehag med røyk
i rommet. At det røykes på Nationaltheatret er unntaket, ikke regelen, sier
Tømta.

Innskrenker friheten

publikum. Noen liker ikke røykingen.
Andre tåler den ikke.
− De som er allergiske eller føler
røyking ubehagelig, kan vurdere om
de ønsker å se forestillingen. Når det
gjelder hovedscenen vår, kan vi også
tilby plasser lengre bak i salen eller på
balkong. Der vil man ikke bli sjenert av
røykingen, sier Tømta.
Det er altså ikke så ofte at teatersjefen må søke om at hennes ansatte
skal få røyke i arbeidstiden. Det er også
grunn til å tro at det blir enda sjeldnere
i fremtiden. I alle fall dersom det satses
på nyere stykker.
− Dersom teater skal speile virkeligheten vil mindre røyking i samfunnet
også komme til uttrykk i dramatikken.
I tekster der tidskoloritt er viktig, vil det
nok bli mindre nødvendig å røyke for
å gi et realistisk bilde ettersom røyking
ikke lenger er like utbredt.
Tømta mener uansett det er problematisk dersom det ikke kan røykes ved
enkelte anledninger.
− At kunsten blir kneblet er kanskje å
ta litt kraftig i. Men alt som innskrenker
den kunstneriske frihet er problematisk
for den frie kunsten. Selv restriksjoner
der hensikten er god, mener teatersjefen. /

Av og til kommer det henvendelser fra

Rogaland Teater har innført røykestopp på scenen.

Rogaland Teater stumpet røyken
I mange år hadde de ansatte på

Rogaland Teater trodd at deres urtesigaretter var et sunnere alternativ enn
vanlige sigaretter. Men etter å ha fått en
klage fra publikum bestemte de seg for
å undersøke saken nærmere. Det endte
med at teateret stumpet røyken.
− Vi fikk en redegjørelse fra Helsedirektoratet, og de sa at urtesigarettene var like skadelige som noe annet.
Da innførte vi umiddelbart stopp, sier
HMS- og driftssjef Øystein Næss ved
Rogaland Teater.
Utgangspunktet nå er at de vil gjøre
alt de kan for å unngå røyking i teatret
igjen.
− Dette er av hensyn både til publikum og de ansatte. Publikum er inne i

det én dag, men de ansatte blir utsatt
for sigarettene hver eneste dag. Det
ønsker vi ikke, sier Næss.
Også fra deres siste oppsetning,
Festen, er røyken fjernet. Den danske
dogmefilmen er opprinnelig full av
sigarettrøyk.
− Det var et ønske fra regissøren om
at det skulle røykes i oppsetningen,
men det ble avslått, sier Næss.
Hva fremtiden bringer, vites ikke. Det
kan åpnes for en og annen sigarett ved
Rogaland Teater en gang i fremtiden.
− Men da skal det virkelig være et
poeng. Det skal som hovedregel
ikke røykes. /
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En dråpe –
to virkningsmekanismer.
1

I dag finnes det et stort utvalg av produkter til behandling av øyeplager ved pollenallergi. Disse kan
deles inn i to hovedgrupper. Mastcellestabiliserende øyedråper brukes over lengre tid og i forkant
av eksponering for allergener, og antihistaminer som brukes for å lindre plager som allerede
har meldt seg.
Fri for
Og så finnes Zaditen – siste generasjon antihistamin som
konserveringseffektivt kan kombinere to virkningsmekanismer:
middel
• Stabiliserer mastceller1,2
• Blokkerer H1 reseptorene (antihistamin)1

Zaditen – dråpen med to
virkningsmekanismer ved pollenallergi.1
• Rask lindring av kløe og svie innen 15 minutter1,2
• Kontrollerer symptomene gjennom hele døgnet1,2
• 1 dråpe morgen og kveld1

Zaditen
ketotifen

®

For mer informasjon om Zaditen besøk www.thea-nordic.no

Referanser: 1.Felleskatalogtekst 2. Abelson M, et al. Arch Opthalmol. 2003;121:626–30 3.Noecker R. Advances in Therapy 2001;18:205–15
Viktige forsiktighetsregler: Det er ingen erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk dersom du er gravid. Kan brukes under amming etter
legens anvisning. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Ved samtidig behandling med andre øyepreparater, må det være et opphold på
minst 5 minutter mellom hver drypping. Konserveringsmidlet benzalkoniumklorid kan avleires i myke kontaktlinser. Kontaktlinsene bør derfor fjernes før drypping og
ikke gjeninnsettes før etter tidligst 15 minutter. Må du dryppe med kontaktlinser bør du bruke engangspipettene uten konserveringsmiddel. Les pakningsvedlegget
www.naaf.no / 45
nøye før bruk. Zaditen markedsføres i Norge av Thea Nordic Norge. Ekornrudveien 31a, 1410 Kolbotn
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Sentrum
Blomster Alta AS

Titt-Inn
Brio Leker

9510 ALTA
Tlf. 78 44 43 08

1401 SKI
Tlf. 64 85 77 77

Ditt Apotek
Nordreisa

Alfr. A. Berge A/S

9151 STORSLETT
Tlf. 77 77 02 77

Ditt Apotek
Skjervøy
9151 STORSLETT
Tlf. 77 77 02 77

8041 BODØ
Tlf. 76 65 15 00

Sveiseverksted
1378 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

6761 HORNINDAL
Tlf. 57 87 84 40

0581 OSLO
Tlf. 21 95 16 00

Tlf. 32 89 50 90

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

3919 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 69 20

H. Lunde
Autoverksted

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Storg. 47
Tlf. 77 85 09 90

SpareBank 1
Båtsfjord

Klokkergården
Kollektivet

Vollan
Gjestestue AS

7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 35 77

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 23 00

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

3004 DRAMMEN
Tlf. 32 26 90 00

Eidsberg
Arntsen
Maskinstasjon AS Regnskapslag

4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Niingen
Kraftlag AS

Apotek 1
Hammerfest

Lofotkokken AS

Coop Dønna

8533BOGENIOFOTEN
Tlf. 76 98 48 40

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 74 60

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 58 00

8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

Neglspretten
Fotterapi

Dragefossen
Kraftanlegg AS

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 19 50

Vadsø Apotek

Bilxtra Askim

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 76 97

Stavern
Rørleggerbedrift AS

Bilvarehuset
Anker AS

Varanger
Kraft as

Rema 1000
Nordreisa

3290 STAVERN
Tlf. 33 19 70 62

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

9800 VADSØ
Tlf. 78 96 26 00

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 48 68

Orkdal
videregående skole

Son Kro AS

Nord-Salten
Kraft AS

Rema 1000
Ankenes

8276 ULVSVÅG
Tlf. 75 77 10 00

8520ANKENESSTRAND
Tlf. 76 95 72 12

Boots Apotek

Havøysund
Patentslipp AS

Finn og Albert
Egeland A/S

Joker Luster
6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Vesterålens
Apotek AS

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

9912 HESSENG
Tlf. 922 02 539

Hammerfest

Tollpost
Globe AS

Inter Revisjon
Gjøvik AS

Tlf. 03 000

Dyrego’ AS

Haugomg 4
1811 OSLO
Tlf. 69 88 84 00

7300 ORKANGER
Tlf. 73 86 66 00

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 15 15 10

Boots Apotek Alta
9513 ALTA
Tlf. 78 10 99 02

9800 VADSØ
Tlf. 78 94 19 90

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

Rema 1000
Bardu
9360 BARDU
Tlf. 77 18 19 11

8540 BALLANGEN
Tlf. 918 34 260

9690 HAVØYSUND
Tlf. 78 42 48 80

3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

www.vianova.no

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 02 244

9100 KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Sweco Norge AS

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 30 22

Norsk Tre AS

Borge
Begravelsesbyrå

Finnsnes

Autostil
Verksted AS

Apotek 1
Honningsvåg

Hornindal
Din Kjøreskole AS
Rekneskapslag
3044 DRAMMEN

SKL Energi
til utvikling
5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

Bodø
videregående skole

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

1555 SON
Tlf. 64 95 70 08

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Rema 1000
Svolvær
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 27 65

3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 22 30

Røn VVS AS

Opplæringskontoret
for Bilfag AS

2960 RØN
Tlf. 61 34 44 15

7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Interoptik
Optiker Ramstad Knut Haugsjå AS

9845 TANA
Tlf. 09 300

2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

8602 MO I RANA
Tlf. 75 19 82 00

8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 21 62
www.interoptik.no

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Lofoten
Sparebank

Bil & Mc Skolen
Stavanger AS

Fræna
vidaregåande skole

Sortland
8400 SORTLAND
Tlf. 76 10 97 10

Tlf. 78 43 75 90 avd. Alta
www.elektronoras.no
Tlf. 957 37 591 avd. Kautokeino

Harstad
Sparebank

Repvåg
Kraftlag SA

ElektroNOR as

3240 ANDEBU
Tlf. 33 43 88 00

KLH Farge AS
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 34 34

6718 DEKNEPOLLEN
Tlf. 57 85 35 00

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

4005 STAVANGER
Tlf. 51 56 77 80

Østlandske
Vindu AS

Finnmark
Turbuss AS

SpareBank 1
Skjervøy

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

9700 LAKSELV
Tlf. 418 58 585

9189 SKJERVØY
Tlf. 02 244

1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

9481 HARSTAD
Tlf. 77 00 28 00

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Tlf. 78 45 50 00
www.nordlysbadet.no

Flanderborg
Rammer og Kunst

Rana Gruber AS

SpareBank 1
Leknes

Notodden

Ski Taxi

Hadelandsbakeriet AS

1405 LANGHUS
Tlf. 06 491

2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Østo
Ortopedisenter AS

7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

8622 MO I RANA
Tlf. 75 13 73 00

8376 LEKNES
Tlf. 02 244

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Nordlysbadet
Alta KF

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om
matallergi og bedre situasjonen for mennesker
som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle
tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.
Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
* 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.

Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO
e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)
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Vi har gleden av å invitere alle NAAFU-medlemmer til Villmarksleir i Alta,

21. – 23. september
I tillegg til faglige foredrag, arrangeres aktiviteter som refleksløp,
kanopadling, Gargia games og mye mer.
Se www.naaf.no/naafu, eller besøk oss på Facebook,
for mer informasjon. Påmeldingen på nett.
... for et bedre inneklima
Vardø
kommune

Værøy
kommune

www.hadsel.kommune.no

Aure
kommune

Båtsfjord
kommune

www.varoy.kommune.no www.aure.kommune.no www.batsfjord.kommune.no

Værøy
kommune
kommune
www.varoy.kommune.no
Hadsel
Roan
www.vardo.kommune.no
kommune
kommune
www.vardo.kommune.no
Vardø

... for et bedre inneklima

www.roan.kommune.no

Hadsel
Roan
kommune
kommune
Steigen
www.hadsel.kommune.no www.roan.kommune.no
kommune
psykisk helsearbeid

www.steigen.kommune.no
Steigen

kommune
psykisk helsearbeid
Ålesund
www.steigen.kommune.no
kommune

www.alesund.kommune.no

Ålesund
kommune

www.alesund.kommune.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no
www.gamvik.kommune.no

www.gamvik.kommune.no

ANONYM
STØTTE

Båtsfjord
kommune
www.batsfjord.kommune.no
Sømna
kommune

www.austrheim.kommune.no

Sømna
kommune
Sigdal
www.somna.kommune.no
kommune

www.heroy.kommune.no

www.somna.kommune.no

www.sigdal.kommune.no

Sigdal
ANONYM
kommune
STØTTE Vennesla
www.sigdal.kommune.no
kommune

www.austrheim.kommune.no

Sande
www.heroy.kommune.no
kommune

www.sande-mr.kommune.no

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

www.karlsoy.kommune.no

Karlsøy
kommune
www.karlsoy.kommune.no
Leirfjord
kommune

www.leirfjord.kommune.no

Leirfjord
kommune
www.leirfjord.kommune.no
Øksnes
kommune

www.larvik.kommune.no
www.stange.kommune.no www.oksnes.kommune.no

www.frogn.kommune.no

Øksnes
kommune
www.oksnes.kommune.no
Berlevåg
kommune

www.berlevag.kommune.no

Berlevåg
kommune

www.berlevag.kommune.no

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

4950 RISØR - Tlf. 37 15 02 49

Autohjørnet AS

4950 RISØR
- Tlf. 37 15 02 49
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 15 66

Autohjørnet AS
3300 HOKKSUND
Gunnar
Hippe A/S
Tlf. 32
75 15 66
Plate- og
sveiseverksted

Tlf. 56 33 62 40

Faks 56 33 53 19
Lampebutikk Sartor Senter - Tlf. 56 33 62 40

ALGRØY ELEKTRO AS

Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Tlf. 56 33 62 40 Faks 56 33 53 19
Lampebutikk Sartor Senter - Tlf. 56 33 62 40
Fylkesrådet

7735 STEINKJER - Tlf. 74 11 10 00

Drammen Isolering &
Fylkesrådet
Blikkenslagerforretning
as
7735 STEINKJER - Tlf. 74 11 10 00

2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

Store Landfall Nedre 10, 3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

Store Landfall
Nedre
Tlf: 78
44 47 10,
70 3024 DRAMMEN
Faks:
43 41
Tlf.78934
6263943

DIN TOTALLEVERANDØR

Transport-Spesialtransport-Langtransport-Masse og asfalt transport-Kraner

Kontormøbler - Kontorrekvisita - Kontormaskiner
Musikk - Gull og ur - Bok og papir

Kontormøbler - Kontorrekvisita - Kontormaskiner
Musikk - Gull og ur - Bok og papir
G. Hagen AS - Kirkegata 2, 9613 Hammerfest - Tlf. 78 42 79 00 - www.ghagen.no

astma 42 53.indd 47

Karlsøy
kommune

kommune

G. Hagen AS - Kirkegata 2, 9613 Hammerfest - Tlf. 78 42 79 00 - www.ghagen.no

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

www.larvik.kommune.no

Psykisk Helsetjeneste

Gunnar Hippe A/S
DIN TOTALLEVERANDØR
Plateog sveiseverksted
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

www.tromso.kommune.no

Psykisk Helsetjeneste

Hålogaland Element as

8484 RISØYHAMN
Tlf. 76 11 52 90
www.halogaland-element.no

Tromsø
kommune

www.frogn.kommune.no
Frogn

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Hålogaland Element as

www.tromso.kommune.no

Sande
kommuneFrogn
www.stange.kommune.no
www.sande-mr.kommune.no
kommune

www.vennesla.kommune.no

8484 RISØYHAMN
Tlf. 76 11 52 90
www.halogaland-element.no

Tromsø
kommune

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning
asAS
Alta Lastebilsentral
Mail: post@altalastebilsentral.no
www.altalastebilsentral.no

Alta Lastebilsentral AS
Tlf: 78 44 47 70
Faks: 78 43 41 63
Mail: post@altalastebilsentral.no
www.altalastebilsentral.no
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Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:
- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Rask til å forstøve
- Batteri eller nettdrevet
- Klar for munnstykke eller maske

Philips Norge AS
Home Healthcare Solutions
Solheimveien 62, 1473 Lørenskog
Postboks 410, 1471 Lørenskog
Telefon +47 67980100
Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions

NAAF synes godt i mediebildet for tiden.
Mange viktige saker for våre medlemmer har kommet på dagsordenen
både hos politikere og i pressen. Det
viser at arbeidet vårt nytter. Hvis alle
medlemmer verver ett medlem hver,
blir NAAF store nok til å bli tatt enda
mer på alvor. Vil du være med oss å
verve ﬂere medlemmer? Sammen skal
vi gjøre Norge friskere!

VERV

1

MEDLEM

Middtrekk til pute (50 x 70 cm)

Smoothie-maskin med
2 reisekrus og tilhørende lokk

Norsk visesang i
50 år (trippel CD)

3

Jonas sport, blå

VERVEPREMIER

VERV ET MEDLEM!
Pakke med to multifunksjonelle hodeplagg
og to nøkkelringer med
handlemynt

VERV
MEDLEMMER
Snakk med de du kjenner som har plager.
Snakk med foreldre med barn i barnehage
eller skole – vi jobber aktivt med å
forbedre innemiljøet så ikke enda ﬂere
skal utvikle sykdom. Snakk med de som
bryr seg om miljøet de lever i, luften de
Tre kokkekniver i høy kvalitet
Princess Gull dunpute
Sterisol sensitiv hudpleie.
fra Nordicform
Pakke med åtte populære produkter
puster i, produktene de bruker.Vi har mange
medlemsfordeler og ﬁne vervepremier!
Le
Å verve nye medlemmer er bra for alle:
VERV
MEDLEMMER
verve s om
De nye medlemmene, deg som verver
legg in premier og
n
og NAAF som organisasjon. Den enkleste
på ww din verving
w.na
måten å verve på er fra nettsiden vår
medle af.no/
Rosendahl Grand Cru
m
termokanne + to krus
www.naaf.no men du kan også ringe
oss direkte på 23 35 35 35 eller kontakte
ditt lokallag.
Apple iPod Nano
Ekte batteridrevne

5
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TOPPMODELLEN:

FD-Heat Kirigamine

Nordisk modell med overlegen varmeeffekt!

Som medlem av Norges Astma- og
Allergiforbund kan du spare kr 2498,på kjøp av vår toppmodell FD-Heat Kirigamine.
Hva er rabatten?
-1500 kr på veiledende priser
1 stk ekstra PlasmaDuo antiallergi mikrofilter (verdi kr 399,-)
1 stk Quick Clean Støvsugerkit (verdi kr 599,-)
Total verdi for NAAF medlemmer: kr 2498,Hvordan får jeg tilbudet?
Gå inn på www.miba.no/naaf og fyll ut skjemaet,
så tar nærmeste forhandler kontakt med deg.
Kontakt din lokale autoriserte forhandler direkte.
Ring 02650 og be om tilbudet.

Fra 20dB(A)

Minneord om

Asbjørn Nedregård
1939 – 2012
Asbjørn ble født i Spjelkavik, han
har slitt med mye sykdom fra tidlig barndom. Han har hatt store
begrensninger i livet på grunn av
sin astma. Klimaet på Sunnmøre,
med rått vær og sjøluft var vanskelig og han ble etter hvert oppfordret av legen til å flytte sørover. I
1961 bosatte han seg i Askim og
pendlet til jobb i Oslo en del år. En kollega vervet ham
inn i Astma- og allergiforeningen i cirka 1964/65. Høsten
1966 kom generalsekretær Holtan fra NAAF Oslo til Askim for å danne lokalforening, Asbjørn ble med å starte
den og har hatt mange forskjellige verv. De begynte med
medlemsmøter og lotteri på Løken ungdomsskole, hvor
de klarte å verve mange nye medlemmer. Dette var en
aktiv gjeng og i 1977 startet de med mannekengoppvisninger, hvor de tok inngangspenger. Asbjørn jobbet på
Cubus og det var de som viste klærne. De hadde kjente
konferansierer som Knut Bjørnsen, Helge Jordal og Knut
Th. Gleditch og dette trakk mange mennesker, cirka 200
personer hver gang. En i styret eide Grefslie trykkeri
på Mysen og her ble det trykket programmer 2 ganger
i året. Dette gjorde de i cirka 7 år og lokalforeningen
klarte å legge seg opp en god økonomi. Videre hadde
de mange medlemsmøter med kjente foredragsholdere,
aktuelle temaer og godt samvær. Foreningen hadde et
godt samarbeid med Geilomo – som fikk nyte godt av
inntektene fra Indre. Som takk fikk foreningen et rom
oppkalt etter seg, ”Askimrommet”. Senere ble fylkeslaget dannet og det aktive lokallaget ble med. Asbjørn var
en beskjeden og velkledd mann, som gjorde lite vesen
av seg og han var alltid blid. Han delte gjerne med seg
av sin kunnskap og jobbet aktivt for foreningen i mange
år. Asbjørn var også en ivrig fotograf, det finnes mange
bilder i hans arkiv fra ulike aktiviteter i foreningen. Selv
om han ikke orket så mye de senere årene, var han like
engasjert i foreningens drift. Vi i IØAAF har enormt mye
å takke Asbjørn for, i alt arbeidet han la ned gjennom
mange år. Varme tanker går til kona Astrid og datteren
Wenche m/familie. Vi lyser fred over ditt minne, Asbjørn.
Styret i Indre Østfold Astma- og allergiforening.
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sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE FOR FØLSOM
OG ALLERGISK HUD

Tørr, kløende
hodebunn?
Decubal Mild
Shampoo vasker
håret på en skånsom
måte. De milde
ingrediensene gjør
hodebunnen myk,
virker beroligende
og lindrer kløe.
Veil. pris: kr. 89,-

KUN HOS BOOTSAPOTEKENE

Decubal Dry Scalp
Treatment gir umiddelbar lindring til en
kløende hodebunn.
Hodebunnskuren
virker mykgjørende
og beroligende og
forebygger kløe.

NYHE
T!
PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved:
• Neseproblemer, også for barn
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

Finnes på apotek
www.aconordic.com

Eføkletlseer

Unik Sensitiv produkter er grundig
testet og anbefalt av Norges Astmaog Allergiforbund som et godt valg
for barnefamilier og andre som har
følsom og sensitiv hud.

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

Veil. pris: kr. 155,-

KUN HOS APOTEK 1 OG BOOTS

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

SENSITIV HUD?

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

Eucerin Sun Kids Trygg og effektiv solbeskyttelse
til den sensitive barnehuden!
Utviklet i
samarbeid
med ledende
hudleger
Beskytter
huden mot
solskader og
styrker huden
i dybden
Klinisk dokumentert
effekt og hudvennlighet hos barn
med atopisk eksem
Eucerin Sun Kids SPF 50+

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!

Solbeskyttelse som er enkel å påføre
og absorberes raskt. Ekstra vannfast.
Uten parfyme, parabener og fargestoffer.

Les mer på: www.eucerin.no

www.hoie.no
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Rådgiver Grethe Amdahl og Lisbeth Laberg fra NAAF ﬁkk mange
positive tilbakemeldinger.

NAAFs Nina Brun delte ut informasjonsmateriell til forbipasserende
i foajeen på Rikshospitalet.

Les mer om
kampanjen w
ww.naaf.no/
parfymefriesy
kehus
Lege Line Boulland mener folk er ﬂinke til å ta hensyn til at andre
ikke tåler parfyme på sykehuset.

Det ﬁnnes parfymefrie alternativer
til svettelukt, heldigvis.

Du tenker kanskje ikke over det, men parfyme kan gjøre mange mennesker syke. 3. mai
arrangerte NAAF aksjonen Parfymefrie sykehus – friskere pasienter over hele landet.

Din godlukt gjør andre syke
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld

På 36 sykehus over hele landet sto
NAAF-tillitsvalgte og –ansatte på stand
for å informere ansatte, pasienter og
besøkende på sykehus om at parfymebruk gjør andre syke. Parfyme er nemlig
et annet ord for velduftende kjemikalier,
og kan gi en rekke plager som hodepine,
rennende øyne, irriterte slimhinner og
så videre.
− Når en av ﬁre mennesker sier de får
ubehag ved å utsettes for parfymelukt,
sier det seg selv at det er problematisk
at mange bruker parfyme på et sykehus,
sier Grethe Amdahl, rådgiver i Astma og
Allergiforbundet.
Ville beholde plakatene

Amdahl delte ut informasjon om parfymeaksjonen på Rikshospitalet i Oslo,

sammen med Nina Brun og Lisbeth
Laberg som også jobber i NAAF. Parfymeaksjonen ﬁkk bred omtale i mediene
over hele landet, og mange uttrykte
takknemlighet over at NAAF gjennomførte denne.
− Mange har spurt om plakatene kan
fortsette å henge på veggen, slik at folk
forstår at sykehuset er en parfymefri
sone. Noen har også fortalt at det kan
være vanskelig å si fra til en kollega om
parfymebruk, sier Amdahl.

Alternativer til svettelukt

Den vanligste innvendingen folk har mot
aksjonen er: Er det bedre å lukte vondt
enn å lukte parfyme?
Da er NAAFs folk raskt ute med å
forklare at du ikke trenger å lukte svette

− det ﬁnnes mange gode produkter som
ikke inneholder parfyme, for eksempel
deodorant uten parfyme. Det samme
gjelder kremer, shampo og vaskemidler,
for å nevne noe.
− Det er ikke bare parfyme på ﬂaske
som er plagsomt for andre. Mange
kremer, hårprodukter og vaskemidler
inneholder mye parfyme, sier Amdahl.
Line Boulland er lege ved Rikshospitalet, og sier hun ikke opplever det som
noe problem med parfymebruk på sin
arbeidsplass. Selv bruker hun ikke parfymerte produkter, og hun har inntrykk av
at folk er ﬂinke til å ta hensyn.
− Jeg synes det er positivt at NAAF
setter fokus på dette, sier hun.
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Tillitsvalgte og ansatte i NAAF var ute på 36 sykehus over hele Norge og oppfordret
til ikke å bruke parfyme. Her er noen bildeglimt.

Parfymeaksjonen landet rundt

Helgelandssykehuset i Mosjøen: Siw Merethe
Dahl Andersen og Ingrid Straum fra Vefsn AAF
sto på stand og delte ut brosjyrer til de mange
som kom innom.

Sykehuset i Drammen:
Grete Wang Vines (til venstre) og Anne Karin Brenna
Teigen fra Drammen og
Omegn AAF sto på stand
på Sykehuset i Drammen hele dagen, sammen med Mona H. Larsen i
NAAF region Østafjells. Mona ble intervjuet på NRK Buskerud, og ble
også invitert til Medisinsk Lungepoliklinikk for å gi informasjon om
kampanjen og NAAF generelt.

En av fem plages av parfyme
..............................................................................................................................................................
l

l
l

Ullevål sykehus: Kristin Daly (til
venstre) fra NAAF-sekretariatet
i Oslo var på Ullevål sykehus og
informerte helsepersonell om
ulempene ved overdreven
parfymebruk.

l

I en dansk undersøkelse utført i 2006 av Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhet, kom det frem at 19 prosent av de spurte hadde symptomer på
parfymeoverfølsomhet som påvirket deres dagligliv.
Undersøkelsen omfattet et tilfeldig utvalg av 6000 personer i Stor-København
i alderen 18 til 69 år.
45 prosent av de spurte oppga at de opplevde ubehag relatert til å bli utsatt for
en eller flere av 11 alminnelige dufter du ofte møter i dagliglivet. Det var mest
vanlig å reagere på andre menneskers bruk av parfyme, aftershave, deodorant,
drivgass, rengjøringsmidler og friske trykksaker.
27 prosent følte at eksponeringene fremkalte sykdomslignende tilstander
som hodepine.
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UTEN
E
PARFYMER &
N
PARABESTOFF
FARGE

Det er egentlig ganske enkelt å lage gode hudpleieprodukter.

på www.danatekt.no. Der kan du dessuten stifte bekjentskap med

Det er bare å blande sammen milde og velkjente ingredienser. Derfor

flere av våre svanemerkede produkter som er tilpasset følsom hud.

finner du verken parfyme, fargestoff eller parabener i Danatekt.

Vi ses på apoteket!

Dessuten er alle våre produkter svanemerkede og så milde at de
kan brukes hver dag av både store og små. Les gjerne mer om oss

En ny generasjon hudpleie

Orion Pharma AS | Postboks 4366 Nydalen | 0402 Oslo | Telefon: 40 00 42 10
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Kronisk sykdom er ikke for amatører! En skal jammen være sterk for å være syk!
Lyder det velkjent?

Ikke bare fysisk vondt
av / Elin Fjerstad, Nina Lang, Ingrid Hyldmo og Torkil Berge

tiske sykehuserfaringer.
Når kroppen ikke
Det kan også være at
lenger er til å stole på,
en trenger å bearbeide
settes en virkelig på
opplevelser knyttet til
prøve. Da trenger en
svært alvorlig sykdom
all den styrken en har i
og å være nær ved å
seg og rundt seg. Dette
dø. Et annet eksempel
har pasienter lenge visst
er sprøytefobi. Noen
– kropp og sjel henger
pasienter får ikke tatt
sammen! Det er denne
viktige medisiner fordi
viten som ligger i ordet
de har sprøyteskrekk,
biopsykososial (bio/
og da er gradvis angstkropp, psyko/sjel, sosial/
trening god hjelp.
miljø); vi har en kropp,
Når sykdom ikke går
vi har tanker og følelser
over, er det viktig å
og vi lever i et miljø om
være en støttespiller
påvirker oss. Denne
for seg selv. Til det er
måten å tenke på får
kognitiv terapi en nyttig
stadig mer plass innentilnærming. Kronisk
for helsevesenet. I dag
sykdom innebærer å
er vi mer opptatt av å
være syk og frisk på
behandle hele mennessamme tid; gi sykdomket, og av å se pasienPsykologene Ingrid Hyldmo, Nina Lang og Elin Fjerstad ved Diakonhjemmet
sykehus i Oslo.
men akkurat passe
tens ulike livsområder
oppmerksomhet til at
i sammenheng. Det
ke» med åndelige, sosiale, psykologiske en får mest ut av livet sitt. Det er menpasser godt med forskning som dokutalt og følelsesmessig krevende, og det
og fysiske sider. Et eksempel på det er
menterer sammenhengene mellom
gjelder å trene «de mentale musklene»
opprettelsen av Psykiatrisk konsultapsykologiske forhold og utvikling av og
for å klare denne balansekunsten.
sjonsteam med arbeidsplass på syketilfriskning fra somatisk sykdom.
huset i 2006. Hensikten med prosjektet Kognitiv terapi er den mest utbredte og
evaluerte psykologiske tilnærmingen
Psykologer i hvit frakk
er å bruke psykologens kompetanse
ved somatiske sykdommer, og er en god
Et eksempel på denne utviklingen
for å styrke behandlingstilbudet til
hjelp ved søvnvansker, smerter, tretthet
finner du på Diakonhjemmet Sykehus
pasienter med akutte og kroniske sykog utmattelse.
i Oslo. Her risikerer du nemlig å møte
dommer. Prosjektet har fått midler fra
Det er naturlig å få følelsesmessige
på psykologer i hvit frakk. Men det er
Helsedirektoratet og fra ExtraStiftelsen
reaksjoner knyttet til det å bli alvorlig
jo kroppen det er noe galt med, ikke
Helse og Rehabilitering gjennom Norsk
huet, tenker du kanskje. Helt enig – men Revmatikerforening. Det er forankret på syk. Dersom en får sterke krisereaksjonene som ikke går over, kan en
nettopp når kroppen svikter, trenger du toppledernivå i sykehuset og represenkomme inn i onde sirkler og utvikle
din mentale styrke. Selv den sterkeste
tanter fra sykehusets brukerutvalg er
psykiske plager som angst og depresjon.
kroppen i verden trenger det. Ta toppinvolvert. Prosjektet skal gå over to år,
idrettsutøvere som Petter Northug. For og det er ansatt tre psykologspesialister. Slike plager stjeler den motstandskraften en må ha for å takle tap av helse
å bli så god som han er, er han avhengig Helsedirektoratet ønsker at prosjektet
og leve godt med kronisk sykdom. Å ha
av en sterk kropp, så vel som en sterk
ved Diakonhjemmet sykehus skal være
en sykdom over lang tid er slitsomt, og
psyke. Innenfor toppidretten har de
en pilot med overføringsverdi også til
noen blir deprimerte slik at livskvaliskjønt at da må også psykologen være
andre helseforetak.
teten forringes ytterligere. Psykologen
med på laget.
Hva kan psykologen bidra med når
kan bidra med å avdekke slike psykiske
sykdom sitter i kroppen?
plager, og sammen med de andre helsePsykologen kan bidra til at nødvenProsjekt klinisk helsepsykologi
Prosjektet har vokst fram på et sykehus dige medisinske tiltak blir gjennomført, profesjonene, forebygge onde sirkler
for eksempel når en vegrer seg for ope- gjennom informasjon, rådgivning og
som gjennom lang tid har vært opptatt
av å se pasienten som «et helt mennes- rasjoner fordi en har angst eller trauma- veiledet selvhjelp. /
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NY SOLBESKYTTELSE
TIL BARN

Styrker barnehudens naturlige forsvar
mot solen

Hudens eget forsvar mot sol er ikke ferdigutviklet
hos barn. Derfor må barnehuden beskyttes
ekstra godt. Høy UVA/UVB beskyttelse alene er ikke
nok. Nye Eucerin® Kids Sun Protection SPF 50+
inneholder naturlig lakrisrot som på en unik måte
styrker barnehudens eget forsvar. Ekstra vannfast, uten
parfyme, parabener og fargestoffer samt enkel å påføre.
Utmerket solbeskyttelse og svært god hudvennlighet
for barns sensitive hud.
Kun det beste er godt nok for barnet ditt -

SELGES KUN PÅ APOTEK
Bruk QR-koden og finn ut hvilket solprodukt fra Eucerin®
som er riktig for deg, eller besøk www.myeucerin.no/sun

astma 54 59.indd 55

S K I N S C I E N C Ewww.naaf.no
THAT SH
OWS
/ 55

30.05.2012 11:37:57

Kolsprosjektet i Drammen går så det suser. 36 kolsere trener så svetten siler, to g

– Vi må ufarliggjøre a
tekst / Ola Hesstvedt og Bjørnhild Fjeld

foto / Ola Hesstvedt og Tore Fjeld

– Jeg tror og håper at vi i Drammen

viser vei slik at kolsere over hele landet
får et spesialtilpasset treningstilbud
som gir muligheter for et bedre liv. Titusenvis av kolsere er en oversett gruppe.
Gjømt og glømt. Dette bør Astma- og
Allergiforbundet gyve løs på, sier
Wenche Stustad, sykepleier for 36 ivrige
i hardtrening.
Svetten siler når det er treningssamling for kolsere i Sports Club Akropolis
på Åssiden to ganger i uken. Sykling og
styrketrening til musikk med kompetente instruktører. Hardt forarbeid av
NAAFs avdeling Drammen og Omegn
kvaliﬁserte til Extra-midler og oppstart
i fjor høst. Ildsjeler med Robert
Ryghseter i spissen håpet at 15 kolsere
skulle komme, midlene skal gi gratis
trening til 15 i tre år. Det kom 30. Og
nå, etter ni måneder, er de 36!

trenes opp. Restkapasiteten. De som
bare tålte ti minutter spinning i starten
holder nå ut hele økten, 40 minutter.
Deltakerne får skryt på legekontroller
med spirometrimålinger. Fysikken
er bedre. Den sosiale treningen
sveiser dem sammen og øker
livskvaliteten. Det er imponerende hva de klarer, mange
har det sååå tungt i
hverdagen, sier Wenche
Stustad.
62-åringen fra Lier
har selv både astma
og allergier, men ikke
kols. Hun var som hun
selv sier slapp i lokalforeningen fram til 2006,

da hun traﬀ Robert Ryghseter på NAAFs
rekreasjonssted Ville Marina på Kanari-

Utfordrer NAAF

– Det er helt fantastisk
hvor godt dette tilbudet
har truﬀet. Etter en del
medieoppmerksomhet
kommer det henvendelser
fra andre avdelinger i NAAF
som lurer på hvordan vi har
fått dette til. Foreløpig har så
vidt jeg vet ingen kommet i gang
med noe lignende. Det krever jo
mye forarbeid for et lokallag, mye
entusiasme. Det krever også en del
penger. Vår utfordring til NAAF sentralt er at det arbeides for å etablere
et fond det kan søkes penger fra,
sier den pensjonerte sykepleieren
til AstmaAllergi.
– Hvis det fremdeles ﬁnnes
noen som påstår at trening ikke
hjelper stort for folk med den
dødelige sykdommen kols, så har
jeg bare dette å si: Det hjelper!
Det hjelper de som er svært
syke også. Det er sant at de
aldri blir friske, men det
som er friskt i lungene kan
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siler, to ganger i uken.

e aktivitet!
øyene. Han ville ha henne inn i styret.
– Robert hadde god bruk for en med
kunnskap om astma og allergi både som
sykepleier og pasient i planprosessen
som ga Extra-midler til kolsprosjektet.
Jeg hadde arbeidet på sykehjemmet
hjemme i Sylling i mange år, og på et
sykehjem er det gjerne mange med
astma og/eller kols. Og nå er jeg altså
sykepleier på Akropolis når kolserne
trener.

Overvinner angst

– Mye å gjøre for prosjektets sykepleier?
– Nei, ikke nå. I startfasen var det mye
engstelse blant deltakerne og god bruk
for meg. Det ble tungt for noen. Jeg er

her som en trygghet når det røyner
på. Da hjelper det
å prate og roe ned
med pusteøvelser.
Vi har heldigvis ikke
hatt noen dramatikk, ikke behov for
å tilkalle lege heller.
Men de synes åpenbart at det er deilig
å ha meg til stede.
Deilig å ha deg her som trygghet, mener hardtrenende kolsere om
Jeg får trent selv
sykepleier
Wenche Stustads tilstedeværelse under øktene på Akropolis
også. Det er impoi Drammen.
nerende å se dem
komme på trening
med tung pust etter å ha gått fra bilen
øke belastningene. De blir sprekere. Alle
eller bussholdeplassen. De hiver etter
skal være svette og slitne. Det skal gjøre
pusten og setter seg ned for å prate og
vondt før treningen er over. At det gjør
bli rolige. Så er de klare for å trene og
vondt er ikke farlig. Vi må ufarliggjøre
aktivitet, aktivitet reduserer engstelsen
svette.
i hverdagen. Jeg vet at alle syntes det
– Kolsere har det vanskelig i hvervar skummelt å begynne på dette, men
dagen, men ikke på trening?
det viste seg at fellestrening med andre
– Ja, det virker sånn. Kolserne har en
hverdag som er preget av engstelse,
syke er stimulerende. Jeg var selv med
astmaplagene mine på et treningskurs
ikke minst om morgenen. Engstelse for
ikke å få puste, at pusten skal forsvinne sammen med råspreke folk og vet hvor
helt. De har jo en dødelig diagnose, alle utafor og dum man føler seg. Det slipper de å tenke på her, alle er i samme
har fått beskjed om dødelig utgang.
båt. Jeg tror at få hadde klart dette
Dessverre er det altfor mange som
programmet uten å stå sammen, og det
sitter i sofaen og er redde. Redde for
er jo så kjedelig å trene helt alene.
å miste pusten. Når det er krevende
Vondt, men godt, sier kolserne etterå gå opp en trapp, kan jeg love at det
krever mye å komme seg til trenings- på og tørker svetten. Selvfølelsen har
økt. Dette er også psykisk trening. De
senteret. Det er ikke nok å gå seg en
tur for å heve livskvaliteten. En rusle- mestrer mer hjemme, husrydding og alt
annet går lettere. Energinivået stiger.
tur hjelper lite.
Men de har jo sine ups and downs. De
er jo syke, og tåke, regn og kulde påvirDet skal gjøre vondt
ker uansett. Mange har ﬂere lidelser;
Kolsere må ta seg helt ut og svette
hjerte- og astmaplager i tillegg er ikke
ordentlig hvis det skal gi eﬀekt. De må
bli andpustne av intervalløvelser, gjen- uvanlig. Noen er sykere enn andre. Alle
kan ringe søster Wenche og få en god
tatte øvelser hele tiden. Da kan de
prat når de er tette og ikke kan komme
på trening.
– Det er veldig mange kolsere i Norge.
Vi
kan håpe at pilotprosjektet leder til
De som har kols kan trene opp restkanytenking. Helsevesenet har ikke tilretpasiteten i lungene, sier sykepleier
telagt for at kolsere skal få trent skikWenche Stustad.
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kelig. De har fått et stempel og har seg
selv å takke, tenker nok mange. Leger
kan sørge for rekvisisjon til fysioterapeut, mange regnes som «håpløse» og
får ikke dette engang fordi det ikke er
noen behandling for kols. Men man blir
jo ikke sliten av fysioterapi. Manglende
fokus på trening skyldes vel holdninger til pasientpruppen. Det er på tide

å tenke nytt, og jeg tror det kan skje
noe. Det kommer, og noen vil oppdage
at det kan tjenes penger på å gi også
kolsere hjelp til et bedre liv, tror jeg.

Kolsere i farta!

– Det står på penger?
– Ja, men det koster jo med rekvisisjoner til fysioterapi også. En stor

pasientgruppe skal ha hjelp. Samfunnet
betaler store summer for helsetjenester uten at det hjelper kolsernes fysikk
mye. NAAF kan få en pådriverrolle.
Nærhelsetjenesten kan gripe tak i dette
og hjelpe de mange som sitter alene
og ikke tør trene på egenhånd. Kommunene kan engasjere seg i en glemt
pasientgruppe. Hvis mange nok tenker

– De første gangene skulle vi sykle et kvarter. Jeg var helt gele i beina etterpå, det var så vidt
jeg klarte å gå ned trappa. Nå sykler vi 45 minutter uten pause, og med styrketrening etterpå!

Enklere hverdag
med trening
Boel Voije (73) har vært med på

kolstreningsprosjektet i regi av Astmaog Allergiforbundet siden oppstarten i
august 2011. Hun har hatt kols i ti år, og
aldri tidligere vært så ivrig til å trene.
– Jeg er egentlig litt lat, skjønner du.
Jeg er ikke noe glad i å gå tur. Så dette
tilbudet er helt topp!
Boel innfridde alle kriteriene for å få
bli med i prosjektet: Hun hadde diagnosen kols, var røykfri og klarte å gå opp

trappen til spinningssalen i 2. etasje på
treningssenteret.
Man skulle kanskje tro at spinningsykling ikke er å anbefale for en gruppe
godt voksne mennesker med dårlig
kondis og ditto pust, men det har kolstreningen i Drammen motbevist.
– Jeg merker utrolig fremgang. Før
jeg begynte å trene, hadde jeg veldig
vondt i høyre kne og ofte, når jeg gikk.
Jeg var til og med under utredning for

hofteoperasjon. Men nå er alle smertene borte, forteller Boel
Pusten er ikke så veldig forandret,
men kondisen er deﬁnitivt bedre.
– Jeg er blitt mye mer utholdende.
Jeg har to trapper i huset mitt. Før
måtte jeg ta en pause midt i, nå går jeg
rett opp!
Boel Voije er ikke i tvil om at kolstreningen har gjort det enklere for henne
å takle dagliglivet. /

Dagens sykkeløkt går
som en lek for 73åringen Boel Voije.
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at vi ikke vil at kolserne skal ha det sånn
som nå og gjør noe for dem, kan det
skje noe stort, sier sykepleier Wenche
Stustad.
Kolsprosjektet i Drammen med Extramidler fra Norsk Tipping har bare ett
problem. Problemet er at de treningsivrige er i ferd med å bli så mange at det

blir plassmangel og for dårlig
luftkvalitet. Suksessens bakside. Kan
noen hjelpe økonomisk hvis gjengen
med «kolsere i farta» på treningstøyets
rygg må splittes i to? /

!

Styrketrening er viktig for at kroppen skal
tåle den økte fysiske aktiviteten.
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Dekker forsikringene dine
det mest verdifulle i huset?
70 % av alle ulykker skjer i fritiden. Og bare halvparten av alle barn har en
personlig ulykkesforsikring, dvs. en forsikring som gjelder utenom skole- og
barnehagetid. Det er et paradoks at vi forsikrer alle våre eiendeler, men at de
færreste av oss forsikrer barn og familie.
Derfor har If en spesiallaget familieulykkesforsikring for medlemmer i NAAF. For
bare 94 kroner i måneden kan du forsikre hele familien – uten helsevurdering!
I tillegg å sikre deg og din familie får du gratis tilgang til Helsetelefonen. Helsetelefonen tilbyr en tjeneste som er unik i Norge i dag. Her får du råd og informasjon
om sykdom og helse. Spørsmålene besvares av erfarne sykepleiere som benytter
verdens ledende system for medisinsk rådgiving. Helsetelefonen er tilgjengelig
24 timer i døgnet på telefon 02401.
Gå inn på naaf.no/medlemsfordeler eller ring If på 02400 for å bestille
NAAF familieulykkesforsikringen.

I samarbeid med:

www.if.no
Telefon 02400
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I forskermiljøer har det lenge hersket bred enighet om at svært premature
spedbarn har høyere risiko for å utvikle astma. En ny britisk rapport påpeker
nå at dette også er tilfelle hos barn som er født bare én eller to uker før termin.

Økt astma-risiko hos
barn født før termin
tekst / Camilla G. Laxton foto / Colourbox

Maria Quigley har vært dosent i
statistisk epidemiologi ved Oxford University de siste åtte årene. Hun er en av
forskerne bak den ferske rapporten, som
ble publisert i British Medical Journal
(BMJ) i begynnelsen av mars.
− Denne forskningsrapporten er en del
av en større studie som har tatt for seg
en rekke helse- og utviklingsutfall hos
barn i en stor britisk gruppestudie, sier
hun til AstmaAllergi-bladet.
Gruppestudien, som går under navnet
Millenium Cohort Study, omfatter omlag
18.000 spedbarn som ble født i Storbritannia i 2000 og 2001.
− I studien vår har vi fokusert på helseog utviklingsutfall i tidlig barndom, det
vil si fra fødsel til fem år. Vi har også tatt
med i betrakning om barnet ble født før
termin, sier hun.
Helseutfallene som ble observert − i
studien, inkluderte blant annet om
barnet har vært innlagt på sykehus, om
det har hatt en langvarig funksjonshemning og om det har astma. Foreldrene
ble også bedt om å bedømme barnets
helse i forholdt til en skala fra ”dårlig” til
”utmerket”.
Overrasket

Maria Quigley understreker at det som
skiller den britiske studien fra mange andre studier, er at forskerne så på risikoen
for spesiﬁkke sykdommer over et bredt
spekter, nemlig fra spedbarn født i 23.
svangerskapsuke til barn som ble født to
uker over termin.
− Mange tidligere studier har kun delt
barna inn i to grupper: Premature barn
og barn født ved termin. Et barn som ble
født i 23. uke ofte er blitt satt i samme
gruppe som et barn som ble født i 36.

For tidlig fødte barn har økt astmarisiko, også dersom de bare er født en eller to uker før
termin, viser en britisk studie.

uke, mens det jo helt klart er snakk om
to vidt forskjellige babyer med forskjellig prognoser.
I den omfattende britiske studien
påviste forskerne at risikoen for helseproblemene økte proporsjonalt med
hvor tidlig barnet ble født. I følge den

erfarne forskeren var nettopp det helt
som forventet.
− Det som derimot var overraskende,
var at det var en økning i risiko i den
gruppen som besto av spedbarn født i
37. eller 38. uke, sier hun.
Barn som er født inntil tre uker for
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potensielt vil kunne bli berørt. Det
er fordi det faktisk er et stort antall
spedbarn som blir født i 37. eller 38.
uke. Selv om det er snakk om en liten
økning fra for eksempel 15 prosent til
To hypoteser
17 prosent, er det en stor gruppe barn
Videre forklarer Maria Quigley at
det gjelder.
årsaken bak sammenhengen mellom
Maria Quigley understreker at selv
prematur fødsel og økt astmarisiko
om de aller ﬂeste spedbarn i land som
fortsatt er uklar. Foreløpig jobbes det ut Norge og Storbritannia som er født to
i fra to hypoteser.
eller tre uker for tidlig klarer seg bra det
− Den ene er at risikoen er et direkte
første leveåret, bør man legge større
resultat av at lungene ikke er fullt utvekt på tettere oppfølging.
viklet ved for tidlig fødsel. Barn som er
Dersom et barn er født prematurt i
født svært premature har selvsagt en
Norge eller Storbritannia, for eksempel
økt risiko for åndedrettsproblemer og
i 32. uke, vil barnet få rutinemessig
astma. Det kan være at selv om barnet
oppfølging, slik at eventuelle kognitive
kun er noen få uker prematurt, at denne problemer eller helseproblemer lettere
lille umodenheten i lungene er nok til
kan fanges opp. Men dersom et barn
å skape en dominoeﬀekt med tanke på
kommer til verden i 37. uke, og alt virker
senere svekket åndedrettsfunksjon og
normalt, får det ikke samme oppfølging.
-problemer, sier hun.
Så det handler om økt bevissthet – ikke
Den andre hypotesen går ut på at
så mye i forhold til foreldre, men blant
riskoen kan være direkte knyttet til det
medisinere og forskere, sier hun.
som forårsaket en for tidlig fødsel eller
kunstig forløsning, enten hos mor eller
Positive tall ved 5-årsalder
barn.
− Det er riktig at det er økt forekomst
− Det kan for eksempel være at moav astmasymptomer og økt bronkial
ren hadde et helseproblem som gjorde
reaktivitet hos for tidlig fødte barn
at fødselen satte i gang for tidlig. Kanog at denne typen symptomer øker i
skje det var et problem hos fosteret?
forekomst med avtagende svangerskapHadde det for eksempel en veksthemsalder, sier Trond Jacob Markestad, som
ming som førte til prematur fødsel eller er forskningskoordinator ved Haukeland
kunstig forløsning, enten ved hjelp av
universitetssjukehus.
keisersnitt eller at fødselen ble satt i
I en nasjonal studie han leder om
gang? Dette har vi ennå ikke nok kunnekstremt for tidlig fødte barn, hadde
skap om, presiserer hun.
70 prosent slike plager ved to års alder
blant de som var født etter 23 svangerMedisinsk bevissthet
skapsuker. Forekomsten avtok derimot
I kjølvannet av forskningsrapporten har til omlag 30 prosent for de som var født
Quigley og kollegene vært opptatt av
ved 27 ukers svangerskapsalder.
ansvarlig mediehåndtering. Det er kun
− Det er positivt at andelen barn med
snakk om en svak økning i risiko. Ingen
slike plager ved fem års alder var falt til
grunn til å bekymre småbarnsforeldre
50 prosent for dem som var født etter
unødig.
23 uker og til 15 prosent ved 27 uker.
− For eksempel hadde 15 prosent av
Vi vet også at plagene avtar ytterligere
barna som ble født mellom 39. og 41.
etter dette. Hos barn med fødselvekt
under 2000 og under 1000 gram, som
uke utviklet astma ved fylte fem år.
vi har fulgt til ung voksen alder, ser vi
Blant barna som var født i 37. eller 38.
imidlertid at de som gruppe har økt
uke, hadde bare ytterligere 2 prosent
forekomst av bronkial reaktivitet og
utviklet astma ved fylte fem år. Det er
også viktig å huske på at i mange tilfeller symptomer på astma, sier han.
har foreldre og medisinere liten mulighet til å kontrollere tidspunktet for en
Oppsiktsvekkende funn
fødsel. De ﬂeste tilfeller av premature
Håvard Trønnes er barnelege og dokfødsler kan enten ikke forhindres, eller
torgradsstipendiat ved Institutt for
er svært vanskelige å forhindre.
Samfunnsmedisinske Fag ved UniversiI forhold til helsetjenesten, som en
tetet i Bergen. Han jobber for tiden med
del av et større bilde, er det derimot
et prosjekt om astma hos for tidlig fødte
mye som kan gjøres, i følge den britiske barn og kjenner godt til den britiske
forskeren:
forskningsrapporten.
− Det er et stort antall spedbarn som
− Så vidt jeg kjenner til, er det ikke
tidlig regnes oﬃsielt som født ved termin. Man har også antatt at disse barna
har samme helseprognose som et barn
som er født i 40. uke.

gjort tilsvarende studier i Norge. I 2011
ble det publisert en svensk studie utført
av Vogt og medarbeidere, som hadde
tilsvarende funn som BMJ-artikkelen,
sier han.
Håvard Trønnes understreker at mens
sammenhengen mellom for tidlig fødsel
og astma er veletablert, er det oppsiktsvekkende at den britiske studien har
påvist at det er en økt risiko for astma
også hos barn født ved tidlig termin, det
vil si 37 til 38. svangerskapsuke.
− Dette ble også funnet av Vogt og
medarbeidere. Imidlertid er det ikke
justert for keisersnitt eller mors astma i
BMJ-studien, presiserer han.
Den erfarne barnelegen forklarer at
keisersnitt kan gi økt risiko for astma,
og at mors astma kan både disponere
for astma hos barnet og for tidlig fødsel.
I tillegg har for tidlig fødte barn en økt
risiko for å bli innlagt på grunn av RSvirus infeksjon. Dette kan også bidra til
å øke risikoen for å utvikle astma.
Håvard Trønnes er også enig i at hypotesene som er presentert i den britiske
studien er relevante.
− Astma hos premature er mer relatert til redusert lungefunksjon og mindre relatert til atopi eller allergi enn hos
barn født ved termin. Dette kan tyde på
at en avbrytelse av en normal utvikling
og modning av luftveiene ved en for
tidlig fødsel har betydning for utvikling
av astma. Det er gjort relativt få studier
på om svangerskapskomplikasjoner
som utløser for tidlig fødsel også kan gi
astma, men en norsk studie utført av
Nafstad og medarbeidere i 2003 fant
en sammenheng mellom ﬂere svangerskapskomplikasjoner og økt risiko for
astma, sier han. /

”Hyggelige og artige
skilpadder ønsker nytt hjem.”
Vi har to greske landskilpadder som vi
ønsker å selge. Begge skilpaddene er
friske og aktive, og lovlig importert til
Norge. Vi har hatt mye moro med
dem gjennom tre år, men opplever
nå at barna i familien har vokst litt fra
interessen omkring dem. Vi bistår
gjerne med informasjon om
skilpaddehold til fremtidige eiere.
Med vennlig hilsen
Aina Bergseth
93 00 22 00
aina.bergseth @yahoo.com
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Hei alle NAAFere
lederen
har ordet

Vel overstått mai og 17.mai-feiring dere!

Vår er blitt sommer, småfuglene kvitrer, blomstene
spirer og pollenet er stadig
over oss som en tung sky.
Vakker og plagsom årstid.
Som alltid er det viktig å
ligge i forkant, også når det
gjelder riktig medisinering
Forbundsleder
samt det å beskytte seg best
Pål Johansen
mulig slik at plagene blir
minimalisert. Følg med på
pollenvarslingen og ta forholdsregler. Heldigvis har vi i NAAF
ﬂere alternativer til de som har mulighet til å komme unna
pollenplagene for en stund. Vi har gode tilbud på Beitostølen
og ikke minst ﬂotte priser på Valle Marina, sjekk på www.
naaf.no/vallemarina eller ring NAAF for tilbud.
De ﬂeste årsmøter er gjennomført, noen har takket for
seg og noen har kommet til. Jeg vil benytte anledningen til å
takke de som gjennom året har gitt av sin fritid til beste for
NAAF, samt få ønske nye tillitsvalgte velkommen. Jeg gleder
meg til å jobbe sammen med dere i 2012.

Astma- og Allergiforbundet hadde en stor landsomfattende
kampanje i forbindelse med parfymefri sykehus, tusen takk
til dere alle som frontet dette som er et meget stort problem
for mange. Tilbakemeldinger jeg har fått er at denne kampanjen var meget vellykket.
I Øvre Romerike starter den10. juni en stor burotaksjon der
lag og foreninger, skoler og barnehager oppfordres til å fjerne
burot. Flotte premier er det også til utvalgte, dette er et ﬂott
tiltak som bare sprer seg rundt i landet.
Takk til alle dere som har bidratt både i tv, radio og aviser
over det ganske land, dere har blitt lagt merke til på en positiv måte.
Ha en riktig god sommer!
Med hilsen

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

Problemer med pusten
i pollensesongen?
Masken beskytter deg mot pollen og/eller andre partikler i luften.
Det kan være svært nyttig i mange sammenhenger; til og fra jobb
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utfører
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i
pollensesongen.
Masken er laget i myk og føyelig tekstil 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.
En neseklype i metall hindrer luftlekkasje mellom
nese og kinnben. Pollenmaskes kan vaskes på 40°.
Pollenmasken kan brukes med to ulike typer filter.
Et partikkelfilter som filtrerer bort pollen og annet
partikkelstøv ned til 0,3 micron. Dette følger med ved
bestilling av masken.
Kjemikalie- og partikkelfilter filtrerer i tillegg bort
forurensing i gassform, og må bestilles separat.

Masken finnes i hvitt
og blått, i størrelsene
S, M, L, XL.

Pollenmaske med 1 partikkelfilter
Medlemspris Pris ikke-medlem
525
425
Partikkelfilter 2 stk
Medlemspris Pris ikke-medlem
265
215
Partikkel- og kjemikaliefilter 2stk
Medlemspris Pris ikke-medlem
295
245

Pollenmasken med filter
kan bestilles direkte fra
Astma- og Allergiforbundets
nettbutikk: www.naaf.no/nettbutikk,
tel. 23 35 35 35 eller naaf@naaf.no

Begge filtrene må byttes etter en tid,
avhengig av brukstid.
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NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26,
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: region.agder@naaf.no

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

Planlagte aktiviteter
Ungdomskveld arrangeres i september i Arendal
og Lyngdal. Bowling med gratis Pizza.
Bli-kjent-kveld med informasjon om
”Brett-Anlagt” skitur i 2013.
Familieweekend, Sørlandsbadet og Ros° ord
Hotel i oktober.
Godterikurs i november.
Matskolen i løpet av høsten.
Organisasjonskurs i november.
Har du lyst til å stille som frivillig eller har ideer
om aktivitet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Regionskontor er bemannet mandag, onsdag og
fredag fra kl. 9-15.

Aust-Agder Storlag
Svømming i Arendal. Varmtvannsbassenget
på Bjorbekktunet kl.17-18 fredag i partallsuker.
Påmelding til Tone Karlsen, tlf: 37 06 02 40. Kun
lov med 15 stk. i bassenget.
Svømming i Risør. Varmtvannsbasseng på
onsdager fra kl.18-19 på Kjempesteinsmyra.
Gratis for medlemmer!

Kristiansand Lokallag
Har du lyst til å være med oss i regionen å bygge
opp igjen aktivitet i Kristiansand? Ta kontakt,
vi trenger deg!
Lister Storlag
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset i Kvinesdal og alle medlemmer er hjertelig velkomne.
Vi har to timer til rådighet på onsdager kl. 18-20.
Første timen er for de minste.

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
E-post: region.hedmark@naaf.no

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
Hamarområdet AAF, org.nr: 885 585 132
Elverum og omegn, org.nr: 993 851 965
Glåmdal AAF org.nr: 984 114 559
God sommer!

Glåmdal AAF
Kontortid på Brukerkontoret Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, 14. juni. Likemenn er her for
deg, velkommen.

Sommertur til Klesbo linveveri og Rottnesros
park 16. juni. Avreise kl. 9 fra Kongsvinger stasjon
med buss. For mer informasjon og påmelding,
kontakt Ann Lise, tlf: 970 70 339 eller Marit,
tlf: 957 83 719.
Kurs i mestring og læring, en bedre hverdag, går
av stabelen til høsten. Forelesninger om astma
hos barn, om fysioterapi, inneklima og om riktig
bruk av medisiner. Lær mer om din sykdom og
bli tryggere i hverdagen. Påmelding til: Ann Lise
Sund, tlf: 970 70 339 eller Irene Svendsrud,
tlf: 916 03 928.

Elverum og omegn AAF
Hamarområdet AAF
Ringsaker AAF
Hjelp oss å ° erne burota! Skoler og barnehager
som Naturskolen har et samarbeid med, får
tilbud om å være med på burotkampanjen.

REGION MIDT
Møre og Romsdal
Tlf: 47 36 24 18
Kontortid: Tirsdag 9.30-14.30. Torsdag 9.30-14.30.
Fredag 11.00-14.30
Regionssekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Sør-Trøndelag
Tlf: 72 83 10 04 / 922 87 146
Kontortid: Mandag-fredag 9-15
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nord-Trøndelag
Tlf: 74 16 99 86
Stillingen som regionssekretær i Nord-Trøndelag
vil være ubesatt inntil videre fra 1. juli. Henvendelser fra medlemmer betjenes da ved ett av de
andre kontorene.
Vi ønsker å nå medlemmer per e-post. Storlagene har ikke alltid mulighet til å annonsere eller
sende ut brev om sine arrangementer. Fint om
du kan gå inn på www.naaf.no, ”min side” og
registrere e-post adressen din.
Region Midt sitt eget medlemsblad «Medlemsnytt» vil bli sendt ut til alle medlemmer
i Region Midt i løpet av sommeren. Flere
eksemplarer av «Medlemsnytt» kan fås ved
henvendelse til et av våre kontorer.

AKTIVITETER
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal Storlag trenger medlemmer til
valgkomiteen. Vi trenger også hjelp til enkeltarrangement, så har du lyst og anledning til å bidra
med noe ta kontakt med leder Inger Merethe
Mogstad, tlf: 95 84 83 70.
Våre tre mosjonsgrupper har akkurat startet opp
igjen. Ønsker du å være med i en mosjonsgrup-

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.

pe ta kontakt med mosjonsleder:
Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset, tlf: 413 11 458
Surnadal: Inger Merethe Mogstad, tlf: 958 48 370
Engesetdal: Jarle Ekroll, tlf: 977 25 678

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Storlag ønsker å starte en mosjonsgruppe. Vi møtes tirsdag 21. august kl. 18
ved Skiskytterstadion på Heimdal (Trondheim).
For mer informasjon, eller påmelding, kontakt
Anne-Mari Brekk Nilsen, tlf: 905 80 139,
a-brekkn@online.no.
Sør-Trøndelag Storlag vil også arrangere klatrekveld og matkurs i løpet av høsten, følg med på
vår hjemmeside for mer informasjon. Det vil også
bli sendt ut informasjon om storlagets aktiviteter
pr e-post til de som har sin e-post adresse
registrert hos oss.

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Storlag skal under jentebølgen
i Steinkjer 4. juni ha stand, men vi vil også delta.
Har du lyst å være med, meld i fra til leder Hilde
Myhre, kaisa@hotmail.com. Vi vil også dekke
halve deltakeravgiften, mot at dere kommer med
kvitteringen på vår stand denne dagen. Bli med!
For mer informasjon om aktiviteter i lokallagene,
se våre lokale hjemmesider. Er det noe du savner
hører vi gjerne fra deg!

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen
E-post: region.nord@naaf.no

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
Tromsø og omegn AAF, org.nr: 997 700 546
Vadsø AAF, org.nr: 995 131 765
Vi ønsker å kunne nå medlemmer pr e-post. Lokalforeninger og storlag har ikke alltid mulighet
til å annonsere eller sende ut brev om sine arrangementer. Fint om du kan gå inn på www.naaf.
no, Min side, og registrere e-postadressen din.

Familiesamling
Planlegges på Storslett 14.-16. september. Mer
informasjon kommer på www.naaf.no/nord og
pr e-post.

Alta AAF
Time i varmebassenget Alta Helsebad hver tirsdag
kl. 19-20.
Fottur til Sautso i august. Annonseres i Altaposten
og på www.naaf.no/nord.

Harstad og omegn AAF
Familietur til Grøtavær 16. juni. For mer informasjon
og påmelding, kontakt Eirin Merete
Wallervand, tlf: 97606153,
eirin.merete.wallervan@netcom.no.
Porsanger Astma- og
Allergiforening
Time i varmebassenget Lakselv Ungdomsskole hver
søndag kl. 19-20.
Trimturer, sommerløyper til: Porsvannshøyden,
Langporsvannshøyden, Caskil, Hambukt, Hambukt° ellet og Handelsbukt° ellet. Det foretas trekning
for løypene hvert år. Info kan fås hos leder Miriam
Karlsen, tlf: 92681639

Nord-Troms Storlag
Svømmetrening for barn og ungdom med astma/
allergi på Birtavarre Røde kors basseng, mandager
kl. 17-18.30. Voksne er også velkomne til å delta.
I tillegg har vi svømmetrening hver siste lørdag
i måneden kl. 16-17.30. Prosjektet er støttet av
ExtraStiftelsen.
Sør-Varanger AAF
Lokalforeningen har to kort i Barentsbadet til medlemmenes disposisjon. Ta med gyldig medlemskort.
Tromsø og omegn AAF
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell og Helsehus
i Tromsø, søndager kl. 17-18 (utenom bevegelige
helligdager). Medlemmer betaler 25 kroner, andre
betaler ordinære bassengpriser. Vi minner om
muligheten for å tegne familiemedlemskap når én i
husstanden er hovedmedlem, se NAAFs medlemssider på nett.
Informasjon om andre aktiviteter i Tromsø fås ved
å følge med på www.naaf.no/nord, eller kontakte
regionssekretæren.

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

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15
Regionssekretær: Heidi Nilsen
E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Villmarksleir
NAAFU arrangerer Villmarksleir i Alta for ungdom
mellom 15 og 36 år. Mer informasjon på www.
naaf.no/naafu.

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

Støtte til sydentur fra Morten
Jenssens Stiftelse
Medlemmer i Nord-Norge kan søke reisestøtte,
les mer på www.naaf.no/nord.

Regionen samarbeider med sykehusenes Læringsog mestringssentre i fylket ved utarbeidelse av
informasjon om NAAFs arbeid og viktigheten med
et best mulig inneklima for de berørte.
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Inneklimafagdag
Avholdes 25. september i Narvik. Dårlig inneklima et en kolossal utforing i mange norske
bygninger. Alt for mange plages med dårlig
inneklima. Vi kan ikke lenger akseptere at barn
blir syke av å gå på o˝ entlige skoler. Samfunnet
kontrollerer kjøretøy, mat og drikke, men tillater
inneklima som medfører helseskader uten at
nødvendige tiltak gjennomføres.
Hvordan skal vi få til handling i vår kommune?
Påmelding innen 1. september.
Etter konferansen kan deltakerne laste ned webrapport fra www.naaf.no. Rapporten inneholder
foredrag, resultater fra idédugnad og lenker til
praktiske støtteverktøy for å jobbe systematisk
med inneklima- og HMS-arbeid i egen kommune. Verktøy med sjekklister kan inngå i den
enkelte virksomhets internkontroll
26. september avholder vi fagdag i Narvik med
tema Fjernvarmeanlegg - trygt eller helseskadelig? Invitasjon og påmelding legges ut på våre
lokale nettsider www.naaf.no/nordland.

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 Karoliussen,
tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83.
Fruktosemalabsorpsjon / Fruktoseintoleranse,
Liv Marit Schjem, tlf: 92 08 82 79.

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

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

Å, nå klør det mye mer enn før
Eksemkurs på Vinstra 6. september, kl. 10-16.
Foredragsholdere fra Voksentoppen. Målgruppe:
Store og små med eksem, deres pårørende,
helsesøstre og andre interesserte.
Her er alle velkomne, både medlemmer og ikke
medlemmer. Gratis inngang. Detaljert program
blir lagt ut på: www.naaf.no/oppland. Arrangementet annonseres i lokalpressen.
Mestrings kurs på Beitostølen
Vi gjentar suksessen fra i ˜ or og inviterer til nytt
mestringskurs på Beitostølen 21.-23. september.
Tema: Fysisk aktivitet. Sett av datoen, både små
og store har glede av og bli med.
Se www.naaf.no/oppland for flere detaljer eller
ring regionssekretæren.
Styret i Regionen og lokallagene ønsker alle
medlemmer en riktig god sommer.

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

Øvre Romerike storlag eller ”lik” oss på Facebook.
Og sist, men ikke minst: Luk burot og send oss
en e-post om hvor og når!

Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com

Takk til dere som ønsker å støtte oss via Grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Regionen, org.nr: 882 801 012
Øvre Romerike storlag, org.nr: 993 621 412
Nedre Romerike storlag, org.nr: 996 828 115
Groruddalen AAF, org.nr: 984 076 398

Svømmetilbud for medlemmer, Sørvald Sykehjem i Sørum. Påmelding til Mette Bergman, tlf:
959 18 858, mette@bergmanfam.net. Man får
tildelt en fast badetid, som gjelder inntil man
sier opp. Det koster 25,- pr. pers. pr. time. Noen
ledige plasser i vårsemesteret - ta kontakt for å se
om det passer for deg/dere!

Friske småtroll - gratis info/ foredrag om astma,
allergi og eksem. Kontakt regionskontoret.

Groruddalen AAF
gaaf@getmail.no

Foredrag om astma, allergi, matallergi, eksem,
kols eller inneklima? Regionen holder gratis
foredrag som medlemsfordel. Ring og avtal tema
du ønsker.
Sommerdans - Ballett, breakdance, moderne
dans og teater/musikal 2.-16. august. Den Norske
Ballettskolen tilbyr dansetrening for alle i alderen
4-18 år. I tillegg til trygge treningsformer for
personer med astma har danseskolen også blitt
kurset i universell utforming og inneklima av oss
i NAAF. Meld dere på hos www.dnbs.no innen 1.
juni. Alle kurs holdes i Grenseveien 32a.
Astma- og eksemskoler i vårt distrikt står
under Aktuelt på vår lokale hjemmeside, der
finner du også flere detaljer i forhold til alt annet
vi driver med.
Matkurs – to kvelder til høsten, teori og praksis.
Vi kommer tilbake til dato. Følg med!
Seminarhelg med spennende program er
under planlegging. Sett av helgen 13. og 14.
oktober, du vil garantert like programmet og
innlederne. Seminarhelgen finner sted på Vettre
Hotell i Asker. Detaljert program og påmeldingskjema kommer. Følg med på vår hjemmeside og
Facebookside.
Glad i smoothie? Nå kan du få en gratis SmoothieToGo maskin, med to reisekrus. Det eneste
du trenger å gjøre er å verve ett nytt medlem til
NAAF. Eller trenger du kanskje nye kokkekniver
når du tilbereder grillmaten i sommer? Du kan
lett tilegne deg tre kokkekniver av høy kvalitet
ved å verve tre medlemmer. Grei deal, synes vi.
For å lese mer om hvordan du går fram, gå inn
på http://stott.naaf.no/Fakta/Verv_et_medlem.
Aktiv i NAAF? Har du lyst til å være aktiv, enten
i en lokalforening, som brukerrepresentant, som
frivillig på stand eller andre aktiviteter? Vi trenger
deg. Ta kontakt med regionskontoret.

Siste stand før sommerferien blir på Romsås
9. juni.
Medlemstur Oslo˜ orden rundt er flyttet til 25.
august, fortsatt mulig å melde seg på. Severdigheter på reisen er Kjellstad til lunsj, Marinemuseet i Horten, Bastøferga og middag på Bakke
Gård på Larkollen. Medlemspris 300,-/ 0-23 år
gratis. Andre 650,- / 300,-.
Påmelding til gaaf@getmail.no.

REGION VEST
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/vest

Stavanger/Sandnes og omegn
AAF
Storlaget omfatter kommunene Stavanger,
Sandnes, Gjesdal, Sola, Randaberg, Finnøy, Rennesøy; Kvitsøy, Strand, Hjelmeland og Forsand og
har fått nytt styre. Leder, Susanne Nirisen Olsen.
Nestleder, Emma A. Arthur. Styremedlemmer,
Agnes Omdal og Ingrid Elise Jacobsen
Har du lyst å hjelpe dem? Kontakt regionssekretær Hildur, i Stavanger. Er du en av dem som
bor langt borte fra Stavanger, og har lyst å være
med, men synes det er for langt å reise? Sammen
finner vi løsning på det.
Eller bor du på Jæren? Her har vi også et stort
ønske om å få i gang aktivitet igjen. Kontakt Regionssekretær Hildur, dersom du har lyst å bidra.
Mini Matmesse 22. september kl. 12- 16 på
Rica Airport hotell, Sola.

Dalane AAF
Lokalforeningen og regionen starter i samarbeid
et svømmetilbud i varmtvannsbassenget på Slettebø i august. Se regionens nettside for mer info.

Øvre Romerike storlag
naaf.ovre.romerike@gmail.com
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager kl. 12-14.
Ikke i skolens ferie. Barn og barnefamilier som
er medlem i NAAF. Pris kr 30/15. Det er to puljer:
kl. 12-13 og 13-14. Påmelding på hjemmesiden
eller til kontaktperson Solveig Pleym Øien,
tlf: 63 95 27 83/ 416 91 490. Husk medlemskort.
Burotaksjonen starter opp igjen for 3. år på rad
i juni. Mer info på nettsidene, klikk deg helt til

REGION ØSTAFJELLS
Regionene Vestfold, Telemark og Buskerud er
slått sammen til Region Østa˜ ells. De opprinnelige regionskontorene består, ledet av de
respektive regionssekretærer. Vi samarbeider 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 2012 med store
premier
Burot avgir pollen fra rundt 15. juli til 30. august.
Burotpollen 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,
gymtimene og jobben uten å bli syk.
Vi har sendt ut informasjonsmateriell til alle skolene
og barnehagene i de tre fylkene, og alle klassene
som luker og gir oss beskjed om det, får være med
i trekningen om tre premier på henholdsvis 4000,
2000 og 1000 kroner. (OBS! Vinnersjansene er gode
for det er ikke så mange som gir oss beskjed om at
de har luket.) Alle bes om å luke burot i sitt område.
Aktivitetsdag
Familietur til klatreparken Høyt og Lavt i Svarstad
16. juni. Gratis for medlemmer under 18 år, rabatt
for voksne. Påmelding til mona.larsen@naaf.no, tlf:
32 83 69 10 / 920 80 86.
Helsereise til Valle Marina
for barnefamilier 8. - 22. sept. Gode priser. Kontakt
Anita K. Olsen, anita.kolseth.olsen@ebnett.no. Det
er fortsatt noen leiligheter ledig, men vær rask!
Kurs om astma hos barn
Sykehuset i Vestfold, LMS og NAAF holder kurs
sammen om astma hos barn for foreldre og
omsorgspersoner mandag 24. september kl.
8.30-15.30. Foreldre får permisjon med lønn.
Arbeidsgiver får refusjon i etterkant gjennom
opplæringspenger fra NAV.
Familiekurs
Vi inviterer til bademoro samt andre spenstige
aktiviteter for barn og unge og informativt kurs
for voksne 12.-14. oktober på Quality Resort
Skjærgården, Langesund. Påmelding i august til
regionskontorene.
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.
NAAFUs villmarksleir
Gargia Fjellstue på Finnmarksvidda 21.-23.
september for dere som er mellom 15 og 35 år.
Opplevelser, reise og opphold dekkes. Egenandel
kun kr 500. Påmelding på nett www.naaf.no/naafu
BUSKERUD
Regionsekretær Mona H. Larsen,
tlf: 32 83 69 10, mona@naaf.no.
Postadresse: Postboks 4019, 3005 Drammen
Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14, Drammen
Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til
Norsk Tipping.
Region Østa˜ ells, org.nr: 971 321 725
Drammen og Omegn AAF, org.nr: 983 607 845
Ringerike og Jevnaker AAF, org.nr: 983 406 505
Drammen og omegn AAF
www.daaf.no. Ta gjerne kontakt med oss på
kafétre˝ eller ring en av oss.
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf. 32 79 04 17/ 92255928,
khalv2@online.no.
Nestleder Grete W. Vines, tlf. 32 83 60 53/ 91586926.
www.naaf.no / 65
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Kafétre˜ kl.12 på Glass i Drammen første lørdag
i måneden..

Larvik AAF
Leder Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08

Vi prøver å starte en ungdomsgruppe, og oppfordrer alle interesserte å ta kontakt med Tommy
Skavhaug, tlf: 31 90 64 01/ 99 41 37 06, tommy.
skavhaug@getmail.no eller Martine Teigen,
tlf: 95 78 70 59, tine_teig@hotmail.com.

Bading på Kysthospitalet i varmt vann for voksne
og barn hver torsdag kl. 18-20. Det er bare å
møte opp, medlemmer betaler halv pris. Gratis
for barn. Tilbudet gjelder utenom skoleferien.

Vi sponser barnefamilier som ønsker å reise til
Valle Marina, mot søknad.
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.
Drammen og omegn AAF har fått midler av Extra
Stiftelsen til et Forebyggings- og rehabiliteringsprosjekt for alle med KOLS. Treningen har pågått
snart ett år på Akropolis på Åssiden i Drammen.

Kongsberg og omegn AAF
ble i mars 2011 slått sammen med Drammen og
omegn AAF, under navnet Drammen og omegn
AAF. Alle medlemmer er velkomne 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 Eli Mathea Olsen, tlf: 35 52 15 00,
eli.mathea.olsen@naaf.no.
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1, sammen med
FFO.
Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen
til Norsk Tipping.
Regionen, org.nr: 983 629 288
Telemark storlag, org.nr: 983 629 350
Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg,
tlf. 35 52 79 07 / 98 64 12 51
Vi har som vanlig også mange spennende
aktiviteter for store og små barn. Meld dere på til
kontoret, tlf: 35 52 15 00,
region.osta˛ ells@naaf.no
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 grasrotandelen til
Norsk Tipping.
Region Østa˛ ells, org.nr: 971 321 725
Larvik AAF, org.nr: 993 190 160
Sande˛ ord 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

Finn Halvorsen reiser rundt og informerer om
astma, allergi og eksem i barnehager og skoler,
og er å tre˜ e på apotekene. Se annonser i avisen.
Ta kontakt, tlf: 33 18 42 08.

Sande˜ ord AAF
Leder Eldbjørg Steensma, tlf. 33 47 29 29
Gratis bading for voksne i varmtvannsbasseng
og anledning til bruk av vanlig basseng i Svømmehallen i Bugården hver tirsdag kl. 14.45-16.00.
Påmelding, tlf: 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på Hvidtgården
v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. Torsdager kl.
10-11 og 11-12. Tirsdager kl. 12- 13 for de som vil
trene to ganger i uken. Henvendelser til Stig, tlf:
97 08 03 91. Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.
Medlemmer av SAAF kan også trene i treningslokalet i Helseparken for kr. 180,- pr. måned. Det er
tidligere treningsmuligheter på Thorøya som er
flyttet opp dit. Ta kontakt med leder.
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.
Barnas Turlag. Vi tilbyr våre medlemmer i
barnegruppen å delta på turlagets turer. Tilbud
for barn i alle aldersgrupper, og det å være ute
i naturen og bevege seg er bra for lungesyke.
Mot kr 100,- pr. år i medlemskontingent, kan
man delta på arrangementene.

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20
Treningsgruppe for voksne med lungelidelser
på Activ Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70.
Formiddagstre˜ 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 barnehager. Vi har
informatører som kan stille opp på foreldre- og
ansattemøter.

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

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til
Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025
Kontoret kan til tider være ubemannet på grunn
av møter og kurs.

Vi ønsker å kunne nå medlemmer per e-post slik
at vi kan sende ut informasjon om arrangementer som skal holdes. Fint om du kan gå
inn på www.naaf.no, min side, og registrere
e-postadressen din.

Informatører
Ta kontakt med regionskontoret dersom det er
behov for informasjon til skoler og barnehager
m.m. Regionskontoret kan stille opp på foreldreog ansattemøter.
Elisabeth Kjelaas, Moss. Eksem, matallergi/
intoleranse, allergi og astma hos barn. Tlf: 920 98
010, elikje@mesta.no.
Annika Kieding, Fredrikstad. Dyreallergi, hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk. Tlf: 922 97 89,
annika@kieding.org.
Ungdomstilbud ønskes gitt til medlemmer 1535 år. 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.
Bassengtrening for NAAF-medlemmer og
tillitsvalgte, torsdager kl.19-20, meld deg på!
700,- pr. halvår. For mer informasjon, kontakt
regionssekretær, Mona Marthinussen, tlf: 69 31
83 62, mona.marthinussen@naaf.no.
Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt for
NAAF-medlemmer.
Tobakksluttekurs for røyk og snus, kontakt
Østfold fylkeskommune, Østfold helsa og AOF,
tlf: 69 88 26 94.
Grunnkurs NAAF-skolen går av stabelen
8.- 9. september 2012, på Scandic Oslo Airport.
Målgruppen er NAAFs tillitsvalgte, likemenn,
informatører, brukerrepresentanter, frivillige og
ansatte. Ta kontakt med regionskontoret for mer
info. Påmeldingsfrist innen 10. juni.
Allergifagdag torsdag 6. september med følgende forelesere: Professor Sverre Steinsvåg og
Generalsekretær/miljøkjemiker Geir Endregard.
Målgruppen er leger og annet helsepersonell,
personer som trenger å vite mer om allergier eller brukere og ønsker faglig påfyll. Helsepersonell
vil få timene godkjent som videre-/ etterutdanning. Mer info kommer, følg med på regionens
hjemmeside.
Aktiv på dagtid. Østfold idrettskrets tilbyr
treningskort til innbyggere i Østfold som står
helt eller delvis utenfor arbeidslivet. For nærmere
informasjon besøk hjemmesiden til Østfold
idrettskrets, eller kontakt med Andre Hansen,
fagkonsulent, Aktiv på dagtid Østfold Idrettskrets,
tlf: 69 35 49 20/ 906 67 639, andre.hansen@
idrettsforbundet.no. Eller du kan kontakte regionskontoret, eller sende inn påmeldingsslippen
på NAAF region Østfolds hjemmesider: www.
naaf.no/lokale_sider/ostfold.

Regionen vil dessuten ha et samarbeid med ALK
også i år. Det vil bli satt opp en allergifagdag for
helsepersonell m.m. Følg med på hjemmesiden
til regionen.

Nyvalgte styremedlemmer i
regionen
Styreleder/ Regionsleder: Grete Nyquist,
greteny@halden.net.
Nestleder: Leni Isaksen, naafindre@gmail.com.
Styremedlemmer: Anne Kristin Larsen, aklvn@
gmail.com. Erik Borg Finnebraaten, e-finneb@
online.no.
Varamedlemmer: Eva Hjorth og Svein Bjørkquist.
Fredrikstad lokallag
Vårtur for barn og unge, lørdag 14. april.
Også inviterer vi medlemmer under 26 år på gratis
kino, Istid 4, 29. juni. Klokkeslett annonseres ved
påmelding til Gunn Tori F. Olsen, tlf: 90925287,
innen 6. juni. Vi kan ikke ta ansvar for de barna som
må ha med seg foreldre, men foreldrene er hjertelig
velkommen til å bli med, de må da betale selv.
Vi har medlemsmøte én gang i måneden for alle
medlemmer. Møtene holdes fast i Fredrikstad
frikirke kl. 19-21. For mer info, kontakt lokallagsleder,
Helle L. Andersen, tlf: 97 97 27 49, hellelandersen@
hotmail.com.
Aktivitetsgruppa / støttegruppa for Fredrikstad
lokallag har møter to ganger i måneden. For mer
info, kontakt Gunn Tori F. Olsen, tlf: 90 92 52 87.

Moss og omegn lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget,
kontakt Tone Sandem, tlf: 97 54 80 08, tosandem@
online.no
Halden lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget,
kontakt Grete Nyquist, tlf: 95 77 00 77, grete.
nyquist@halden.kommune.no
Indre Østfold lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget,
kontakt Leni Isaksen, tlf: 95 96 26 14, naafindre@
gmail.com
Sarpsborg lokallag
For informasjon om arrangementer i lokallaget,
kontakt Terje Knutsen, tlf: 45 02 30 05,
naafsarpsborg@gmail.com
Ønsker du å bidra med frivillig
arbeid?
Dersom du kunne tenke deg å bidra i det viktige
arbeidet NAAF gjør, hadde det vært fint om du tok
kontakt med regionskontoret. Kanskje du vil jobbe
direkte med å endre noe i Østfold, inneklima i skoler og barnehager, luftforurensning, plantevalg i det
o˜ entlige bygg eller sikre røykfrie inngangspartier?
Alle er velkomne.
Se NAAF Region Østfold sine hjemmesider
for øvrig informasjon.

NAAF GRAN CANARIA
Tur til Valle Marina. NAAF region Østfold
inviterer sine voksne medlemmer til et tre ukers
opphold på Valle Marina. Gruppen reiser 28. juli
til 18. august. Med reiseleder.

Valle Marina, Det Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 E-35120 Arguineguin
Gran Canaria epost: naaf_gc@hotmail.com
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ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM.
DERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL.
Hver dag utsettes huden for parfyme og andre unødvendige
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til
kontaktallergi og irritasjon på huden – og barn er dessverre
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødvendige tilsetningsstoffer. Du får vite mer om Neutral og om hvordan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.
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Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til:
Norges Astma- og Allergiforbund, Pb. 2603 St.Hanshaugen,
0131 Oslo med opplysninger om den nye adressen.
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ENEstE mAlINGEN ANbEFAlt Av NAAF

Verdens mest
helseVennlige
maling
Sens er utviklet i samarbeid med:

*

sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag den
eneste malingsserien som er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. mal med sens så slipper du å tenke på
skadelig avdamping og malingslukt.

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

sens – trygg fra første strøk

Geir Endregard,
Generalsekretær i NAAF

vil du vite mer
om hvorfor?
Skann og se film

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