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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

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
tester bedre enn
Neutral?*

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 på
så høy temperatur som tekstilet tåler.

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.

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. Med Blenda Sensitive kan du føle deg
trygg på at barna har rene klær, samtidig
som det er skånsomt mot huden.

Nye Blenda Sensitive
er enda tøffere mot
barneflekker, like
snill mot huden

Spørsmål om vasking?
Ring Lilleborg Forbrukerservice, telefon 800 33 444
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Pollen-piken

INNHOLD

Foto: Tore Fjeld

Kaja Cecilie Hellstrøm har Norges mest
spesielle vikariat: Hun er nemlig pollenteller
på Astma- og Allergiforbundets pollenlaboratorium i Trondheim. Jobben
innebærer mye tid ved mikroskopet.

6
AstmaAllergi-bladets redaktør gjennom 15 år, Tonje
Waaktaar Gamst, har skiftet beite og blitt redaktør
i Hageselskapet. Hun sier tiden i NAAF har vært
tidvis en lystseilas og en triumfferd, og hun vil
savne sin flinke kolleger.

14

Den beste isen er den du
lager selv, og AstmaAllergikokken Morten Øverbye gir
deg mer enn gjerne sine beste
is-oppskrifter. Her er litt for enhver smak,
og tilpasset deg som er allergisk.

Foto: Morten Øverbye

Endelig istid

Tonjes nye liv i hagen

24

Allergi-teater

Lungesykehus
med tradisjoner

30

FORSIDE

Foto: Tore Fjeld

Granheim Lungesykehus ligger i
Gausdal i Oppland, og tilbyr et unikt
rehabiliteringsprogram for voksne
med kols og andre lungesykdommer.
Vi har vært på besøk og snakket med
ansatte og pasienter.

50

Foto: Eva Kylland

Foto: Tore Fjeld

Allergicus Pollus heter en teaterforestilling for
barn som blant annet er satt opp flere ganger i
Kristiansand. Stykket
handler om pollenallergi
og forklarer barn og voksne
med morsomme virkemidler om hva denne
allergien egentlig er.
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ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM.
DERFOR ER NEUTRAL PRODUKTENE NØYTRALE.
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 vaskemidler og hygieneprodukter uten parfyme og
unødvendige tilsetnigsstoffer. Du får vite mer om Neutral og
4 / Astma
Allergi
3 2013
om hvordan
du kan
redusere
risikoen for allergi på neutral.no.
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Nitid arbeid...
Endelig vår, og snart sommer over store deler av landet. For
noen betyr det glede over en tilbakelagt vinter. For 1 million
nordmenn betyr det i tillegg en masse plager, og mange
har allerede vært igjennom en tøff og intens bjørkepollensesong.
Hovne og rennende øyne. Tett nese, noen klør helt inn i
øregangene og nedover i halsen. Men det handler om mer
enn snørr og tårer. De som er alvorligst plaget opplever
en sterkt nedsatt allmenntilstand, lærings- og prestasjonsevnen svekkes. Stadig flere barn og unge plages av allergi, og
mange opplever at våren kan være en ekstra stor utfordring
når de viktige tentamener og eksamener kommer samtidig
med den mest intense pollensesongen.
Astma- og Allergiforbundet er, og har alltid vært, den daglige leverandør av pollenvarsel i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi har 12 målestasjoner rundt om i landet og
varsler seks pollentyper i hele pollensesongen – fra februar
til midten av august.
I denne utgaven av AstmaAllergi kan du lese om hvordan
hvert eneste pollenkorn telles og studeres gjennom mikroskop av NAAFs pollenanalytikere i Trondheim. Spredningen
registreres og danner grunnlag for statistikker for start- og
slutt-tid på sesongen for seks ulike pollentyper over hele
landet. Varslingen hjelper deg å planlegge hvordan du kan
minske dine sykdomssymptomer. Du finner den på våre
nettsider, eller du kan motta den gratis per epost, eller laste
ned vår pollenapp for smarttelefon og nettbrett. Varslingen
finnes også i en rekke aviser og videreformidles fra oss via
andre nyhetskanaler.
Astma- og Allergiforbundet har brukt mye ressurser
i over 50 år for å redusere befolkningens pollenplager.
Arbeidet gjør seg ikke selv . Vi kunne gjort hverdagen så mye
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Tidsskrift for Norges Astma- og Allergiforbund

bedre for så mange, om vi hadde
mottatt den støtten en slik tjeneste
fortjener. Pollenvarslingen kommer
ikke bare våre medlemmer til gode,
det er en nasjonal tjeneste som
gjør det mulig for 1 million pollenTrond Solvang
allergikere å planlegge hverdagen og
ta sine forhåndsregler. Økonomisk
støtte til tjenesten burde være et
større offentlig anliggende, på lik linje med flom- og skredvarsel. I skrivende stund har vi imidlertid fått sterke signaler
fra Helsedirektoratet om at pollenvarslingstjenesten vil få
tilført økte statlige midler, allerede i inneværende år. Dette
er svært gledelig!
Til slutt: I denne utgaven av AstmaAllergi tar vi farvel med
medlemsbladets redaktør gjennom 15 år, Tonje Waaktaar
Gamst. Hun har gjort en flott jobb for NAAF, både som
redaktør og kommunikasjonssjef i mange år. Vi takker henne
for kreativ og mangeårig innsats og ønsker Tonje lykke til på
nye stier i Hageselskapet!
I NAAF jobber vi nå med å få plass en ny redaktør for
AstmaAllergi. Frem til da vil jeg benytte anledningen til, som
gjesteskribent på lederplass, å ønske alle våre medlemmer
en riktig god sommer! Det gjenstår å håpe at resten av
pollensesongen blir av en mer beskjeden karakter, enn den
til tider ekstremt kraftige vi har opplevd så langt i år.
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Kaja Cecilie Hellstrøm har kanskje Norges mest spesielle
vikariat: I hele pollensesongen er hun nemlig pollenteller!

Kaja har sommer jo
som pollenteller
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld

– Jeg visste ikke så mye om pollen

fra før, men har blitt veldig overrasket
over hvor interessant jeg synes det er.
Jeg synes det er fint å ha en jobb der jeg
har mulighet til å påvirke menneskers
hverdag, sier Kaja Cecilie Hellstrøm,

som er utdannet forurensingsbiolog fra
NTNU med mastergrad i økotoksikologi.

Vikar som pollenanalytiker

Norges Astma- og Allergiforbund
leverer den daglige pollenvarslingen for

Mikroskopet er
pollenteller Kajas beste
hjelpemiddel, det er her
hun tilbringer mye av arbeidsdagen.
6 / Astma Allergi 3 2013
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Norge. Ved forbundets kontor i Trondheim ligger også pollenlaboratoriet der
to heltidsansatte pollenanalytikere hver
eneste dag fra februar til midten av
august registrerer hvor stor pollenspredningen er på 12 steder i landet. Da
den ene av de to ”pollentellerne”, Trond
Einar Brobakk, skulle ha pappaperm,
fikk Kaja vikariat som hans stedfortreder. Her jobber hun sammen med
pollenanalytiker Hallvard Ramfjord.
Hver dag klokken 11 tømmer Kaja
pollenfella som står på taket på NTNUbygget på Gløshaugen. Pollen-fella
består blant annet av en slags teip der
pollenkornene setter seg fast. En gang
i døgnet skiftes denne teipen ut, slik at
pollenlaboratoriet får registrert hvor
mye pollenspredning det har vært.
Deretter er det bare for Kaja å stille
seg opp bak mikroskopet og begynne å
telle.
– Må du telle alle pollenkornene?
– Ja, vi teller hvor mange det er av de
ulike pollentypene på hver prøve. Dette
forteller hvor stor pollenspredningen
er, sier Kaja, og viser oss en plansje med
forstørrede bilder av hvordan de ulike
pollentypene ser ut. Det er ganske tydelige forskjeller, men jobben krever at du
er nøyaktig og konsentrert.
Vi får også se i mikroskopet på noen
gamle pollenprøver, og det er spennende å se hvordan et pollenkorn faktisk
ser ut!
De pollentypene som blir registrert er
or, hassel, Salix (vier, selje og pil), bjørk,
gress og burot. De tidligste registreringene av or og hassel kommer i februarmars, mens burotsesongen er slutt et
stykke ut i august. De to pollentypene
det er mest oppmerksomhet rundt,
er bjørk og gress.
– Når vi registrerer dag for dag

Hver dag i hele pollensesongen er ”pollen-piken” Kaja Cecilie Hellstrøm å se på taket på NTNU i
Trondheim for å tømme pollenfella.

hvordan pollenspredningen er, kan vi
anta om det kommer til å bli mer eller
mindre i dagene fremover. Vi tar også
hensyn til værmeldingen, og erfaringer
fra tidligere år, sier Kaja.

12 pollenfeller

I tillegg til pollenfella i Trondheim har
NAAF målestasjoner for pollen på 11
ulike steder i landet. Dette er Lillehammer, Geilo, Oslo, Kjevik, Stavanger,
Bergen, Førde, Ørsta, Bodø, Tromsø og
Kirkenes. Hver dag sendes prøver fra
disse stasjonene til pollenlaboratoriet
i Trondheim, der de blir analysert og
registrert.
– Norge er et langstrakt land med
ganske forskjellig klima i de ulike delene, derfor er det viktig å kunne
registrere spredningen mange steder
for å kunne gi et godt pollenvarsel, sier
Kaja.
Da vi besøkte pollenlaboratoriet i
begynnelsen av april måned, hadde
ikke pollenspredningen kommet særlig i gang. Den seine våren over hele
landet gjorde at pollensesongen
ble forsinket med opptil flere uker
mange steder. Men spredningen
kommer, før eller senere, og da
vil både Kaja og Hallvard ha
nok å henge fingrene i! Midt
i bjørkepollensesongen kan

det være tusenvis av pollenkorn på en
prøve.

Legges ut på nett

Etter at pollenprøvene er analysert, kan
det utarbeides regionale pollenvarsler,
som legges ut på Pollenvarsel.no. NAAF
har også fått utviklet en app der du kan
få pollenvarslingen rett inn på smarttelefonen din. Pollenvarslingen brukes
dessuten av Meteorologisk Institutt/
Yr.no og Storm, samt at den distribueres
til medier. /

www.naaf.no / 7
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Generalsekretær Trond Solvang i NAAF mener det er meningsløst at innsamlede
midler fra 15.000 medlemmer skal brukes til å drifte en pollenvarslingstjeneste
som nesten en million nordmenn har nytte av.

– Reelt alternativ å legge
ned pollenvarslingen

bruker vi penger vi ikke har. Dersom
myndighetene ikke kommer på banen
og dekker våre utgifter, er det absolutt
et reelt alternativ av pollenvarslingstjenesten kan bli lagt ned, sier Solvang.
Han mener pollenvarslingen er en
tjeneste som er til glede og nytte for

Ta dine forhåndsregler i tide!
Laser for behandling av “allergisk-kronisk
rihnitt”(høysnue),og sinusitt (bihulebetennelser).

HY05-A laser instrument sender ut laserstråler
med bølgelenge på 650 nm som penetrerer hud,
fett, muskler og blodkar, uten å skade kroppen.
Passer til bruk hjemme da den er enkel, praktisk
og trygg i bruk.
Instrumentet er designet med en “nesechip”
som festes til nesen og bidrar til en enklere og
mer behagelig behandling. Medisinske studier
antyder at nasale hulrom foretrekkes fordi
hudens slimhinnemembraner, musklene og
blodkarets vegger er tynnere i disse områdene
og er enkle å utsette for direkte bestrålning.

HY05-A koster kr. 1900,- Inkl. mva.
Medical
- og bestilles Ubri
hos:
Ltd

bri Medical Ltd
Besøk oss på facebook, Ubri Medical

Klyvev. 9, 3740 Skien
Tlf: 35 59 59 72
www.ubrimedical.no
www.ubrimedicalshop.no

SISTE:
........................................................................

Like før denne utgaven av AstmaAllergi gikk i trykken mottok NAAF en
særdeles gledelig melding fra Helsedirektoratet. Det er bevilget ekstra
statlige midler, 800 000 kroner, til drift
av pollenvarslingstjenesten for inneværende år. Det er også gitt signaler
om å styrke den faste økonomiske
støtten fra og med 2014.
Astma- og Allergiforbundet er svært
glad for at pollenvarslingen nå kan
sikres videre drift gjennom offentlig
støtte.
Vi har flere typer lasere som passer til personlig bruk.

8 / Astma Allergi 3 2013
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abmedusa/formad Foto: Johnér/Andreas Kindler

Astma- og Allergiforbundets pollenvarslingstjeneste har årlig om lag 2,5
millioner kroner i driftsutgifter. Av dette
dekker Helsedirektoratet cirka 1 million,
resten betales av NAAF.
– Vi har for tiden en meget presset økonomi. Slik situasjonen er i dag,

langt flere mennesker enn de som er
medlemmer i NAAF, og viser til at det
er nærmere 1 million pollenallergikere
i Norge. For disse er det svært viktig å
kunne planlegge hverdagen i pollensesongen, slik at de kan ta sine forhåndsregler.
– Jeg er ikke i tvil om at pollenvarslingen sparer samfunnet for store summer i form av mindre sykemeldinger.
Og ikke minst betyr det mye for den
enkelte pollenallergiker. Viser pollenvarslingen at det blir mye spredning der
de bor, velger noen for eksempel å reise
på hytta der det er mindre spredning,
og holder seg dermed friske, sier NAAFs
generalsekretær.
Trond Solvang mener pollenvarslingen
bør finansieres helt og fullt av det offentlige, så kan NAAF bruke sin fagkompetanse til å gi en så god pollenvarsling som mulig.
– Kostnaden til å drive pollenvarslingen utgjør promiller av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av pollenallergi. Når det offentlige betaler for
flomvarsel og skredvarsel, bør de også
betale for pollenvarselet. /
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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
9
www.physiomer.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

10 / Astma Allergi 3 2013

astma 3 2013.indd 10

29.05.2013 07:52:01

Det er i dag over fire milliarder bjørketrær i Norge, og bjørk er det treslaget som
øker mest. Gjengroing av tidligere beitemark og klimaendringer kan forklare en
dobling av bjørkeskogen i løpet av få tiår.

Bjørkeskogen i Norge teller i dag 4,8 milliarder trær. Bjørka er den tresorten som øker mest i antall.

Mer bjørk gir mer pollenplager
tekst / Nina Brun Foto / Colourbox

At Norge gror igjen synes ikke

bare med det blotte øyet, men også i
statistikken. I 1984 var det 59 millioner
kubikkmeter bjørkeskog i Norge. I 2007
hadde skogen vokst til 118 millioner kubikkmeter, ifølge Landsskogtakseringen,
som i dag er en del av Norsk institutt for
skog og landskap.

1000 bjørker pr nordmann

Tallene gjelder kun såkalt produktiv
skog hvor det kan drives skogbruk. Dersom en regner med alle arealer i skog
og øvrig utmark der det vokser bjørk
kommer en opp i litt over 130 millioner
kubikkmeter. Det er 16 prosent av det
stående volumet av alle trær i Norge.
Med dagens 4,8 milliarder bjørketrær
rangerer bjørk øverst på listen over
flest antall trær.
– Selv om registreringene siden 1984
ikke viser helt sammenlignbare tall,
har vi opplevd nærmere en dobling av
bjørkeskogens volum siden 80-tallet,
forteller forsker Aksel Granhus ved
Norsk institutt for skog og landskap.
– Økningen kan forklares ved gjengroing av tidligere beitemark kombinert
med klimaendringer.
Der storfe, geit og sauer tidligere ble
sluppet på beite i utmarka og nyskudd
holdt i sjakk, foregår det nå en omfattende gjenvoksing, særlig langs kysten
og i fjellområdene. Man har også registrert en fortetting av allerede eksisterende skog. Og klimaendringer bidrar til

at tregrensen stadig kryper oppover.
Men til tross for at skogen har vokst
svært raskt, har tømmerhogsten vært
stabil siden 1920-tallet. I dag hogges fra
8 –11 millioner kubikkmeter tømmer
i året. Det er rundt 40 prosent av tilveksten, sier Granhus.
Kulturlandskapet regnes som et
sentralt element i en nasjonal kulturarv. Ulike kulturmarker gir næring til et
stort biologisk mangfold av plantearter
og anses som viktig for friluftsliv og
turistnæring. Å holde kulturlandskapet
i hevd og hindre gjengroing har derfor
være en viktig del av norsk landbruksog miljøvernpolitikk.

Et pollenproblem

Samtidig som et biologisk mangfold av
kulturmarkstyper er truet av gjengroing, representerer bjørkas fremmarsj,
tellende over 4 milliarder bjørketrær, en
utfordring for om lag 1 million pollenallergikere i Norge.
– Som følge av bjørkas utbredelse og
ny krattskog må vi forvente en økning
i pollenproduksjonen per arealenhet,
hvilket må anses som en uheldig utvikling for våre mange bjørkepollenallergikere, sier pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund.
– I løpet av de siste fem årene har vi
registrert en kraftig økning av mengden bjørkepollen, særlig på Østlandet.
Spredningen er avhengig av vær og
klimatiske forhold, men det er nærlig-

gende å se økningen også i sammenheng med bjørkas fremmarsj.
Men i en tett bjørkebestand er det
imidlertid et gjennomgående trekk at
antallet rakler på trærne midt inne i skogen er vesentlig lavere enn på trærne
i utkanten, noe som vil moderere økningen i pollenmengden noe, forklarer
Ramfjord.
Bjørkepollen spres med vinden over
store områder, gjerne ved godvær med
stabile sør-østlige vinder. Pollenvarslene
i Finland melder at 30 prosent av alt
registrert bjørkepollen er importert via
fjernspredning fra Russland. Fenomenet
har fått betegnelsen ”Ryss-pollen”.
– I Russland og Estland ble det i
Sovjet-perioden drevet flatehogst på
barskogen over relativt store områder,
mens etterfølgende nyplanting var
høyst mangelfull. Resultatet er en betydelig økning i spredningen av bjørkepollen fra disse områdene også i Norge
og spesielt ved stabil sør-østlig vind,
forklarer Ramfjord.
– Men bjørkepollen spres også
lokalt. Planting av bjørketrær i parker
og offentlige uteområder representerer derfor et stort pollenproblem for
mange av pollenallergikere. Selv om ikke
vanlig nyttehogst kan hindre bjørkas
fremmarsj på landsbasis, bør nyplanting unngås i tett befolkede områder. I
København har man hatt stor suksess
med nyplanting av kirsebærtrealleer,
avslutter Ramfjord. /
www.naaf.no / 11
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Ny nesespray mot pollenallergi

Sjokoladepinneis uten melk og gluten

En helt ny nesespray, Dymista® fra legemiddelfirmaet Meda, ble lansert i Norge
i mai 2013. Nesesprayen
inneholder både antihistamin og kortikosteroid og
kan brukes ved moderat til
alvorlig sesongrelatert og
helårlig allergisk rhinitt for
voksne og ungdom over
12 år. Nesesprayen demper symptomer som kløe,

Pinneis med sjokoladetrekk
er en av favorittene blant
is-spisende nordmenn.
Nå kan også alle med
laktoseintoleranse, melkeal-

Solkrem for ansiktet
Eucerin har til denne
sesongen lansert noen
nye typer solkremer til
ansikt. Vi har nemlig en
tynnere og mer sensitiv
hud i ansiktet enn på
resten av kroppen,
i tillegg til at ansiktet jo er
mer utsatt for UV-stråler.
Solkremene har faktor 30
til 50, og er velegnet for
personer som har eksem.

Blogger om å leve med kols

Eivind Haugland (46) fikk kols
for fire år siden og blogger
nå om hvordan det er å leve
med sykdommen. I bloggen
skriver han litt om sine egne
erfaringer – både oppturer
og nedturer. På tross av
diagnosen kols med emfysem, lever han et mer eller
mindre normalt liv, forteller
han. Bloggen inneholder

også informasjon om kols og
emfysem, som årsakene til
sykdommene. Eivind Hagland
understreker at han ikke har
noen medisinsk utdanning
og at bloggen kun er ment
som personlig erfaringer.
Astma- og Allergiforbundet
kan anbefale bloggen, www.
levemedkols.com

lergi eller de som ikke tåler
gluten glede seg over at en
ny pinneis, uten melk og
gluten, er kommet på markedet. Isen ilGelato 3 pinneis
fra ialienske Valsoia
har vaniljesmak
og er trukket med
en mørk og fyldig
sjokolade. Forhandleren Alma Norge
opplyser at isen
vil være å få kjøpt
i de fleste større
dagligvare- og
helsekostbutikker.
Produktet inneholder ikke nøtter, men
er ikke produsert i
et nøttefritt anlegg.
Produktet er registrert i CheckContent
allergi-app.

Jotun Sens sjablonger til barnerom
Jotun produserer den allergivennlige malingen Sens, og
har nå laget et eget sjablonghefte for de som har lyst til å
lage det litt mer spennende
på barnerommet. Her finner
du blant annet både prinsessekroner, sommerfugler,
stjerner og bamser, og det

vil nok bli godt mottatt blant
de yngste. Du kan klippe ut
og lage dine egne sjablonger
ved hjelp av kopimaskin eller
printer. Sens-malingen
finnes i en rekke glade og
duse farger som passer godt
på barnerommet.

Foto: Sens/Jotun

nysing, renning og tetthet i
nesen og allergiske plager
fra øynene. Regelmessig bruk er viktig for best
mulig effekt. De vanligste
bivirkninger er lettblødende
neseslimhinne og
skorper i nesen.
Kontakt med øynene må unngås.

B
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Blephaclean er tilgjengelig på følgende apotek:

Daglig goD øyehygiene for
Deg meD Pollenallergi
Blephaclean hypoallergiske og sterile våtservietter er et nyttig tillegg
til øyedråper for daglig fjerning av pollen fra øyelokk, øyevipper og den
sensitive huden rundt øynene. Rengjør uten å skape irritasjon i øynene
eller på huden. Inneholder hyaluronsyre som virker fuktende og myker
opp huden rundt øynene. Øynene behøver ikke å skylles med vann
etter hver behandling.

0 % konserveringsmiDDel • 0 % Parabener • 0 % Parfyme

Blephaclean leveres av Thea Nordic, produsenten av Zaditen® og Spersallerg®
For mer informasjon om våre øyeprodukter besøk www.thea-nordic.no
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Fakta:
........................................................................

Navn: Tonje Waaktaar Gamst (54)
Familie: Gift med Jan Terje. To døtre,
Nikoline og Emilie på 22 og 19 år.
Ekstrabonus: Martin med familie,
Ingvild og Jesper (8 mnd)
Utdannelse: Et par fag fra Blindern,
litt markedsføring, trikkeførersertifikat
og keramikkutdanning (leier verkstedplass som benyttes i fritiden)
Aktuell: Redaktør for AstmaAllergi og
kommunikasjonssjef i NAAF gjennom
15 år som 1. mai gikk over i ny stilling
som kommunikasjonssjef og redaktør
i Hageselskapet.
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Gjennom 15 år som redaktør og kommunikasjonssjef i NAAF har Tonje Waaktaar
Gamst vært med på en eventyrlig reise. Hun begynte som redaktør og har deltatt i
videreutviklingen av en mektig organisasjon som har blitt en viktig samfunnsaktør.

– Tidvis en lystseilas
tekst / Sissel Fantoft foto / Tore Fjeld

Tonje Waaktaar Gamst er ei

ekte oslojente, oppvokst i Havreveien
i en av Norges første drabantbyer
Manglerud. Hun har bakgrunn som
journalist, og takket nylig for seg i NAAF
etter 15 år for å begynne i sin nye jobb
som kommunikasjonssjef i Det Norske
Hageselskap og redaktør for bladet
Norsk Hagetidend.
– Tiden i NAAF har vært spennende,
og med flinke kolleger har det tidvis
vært en lystseilas og en triumfferd, sier
Tonje.
– Men i rettferdighetens navn skal
det legges til at alt ikke har vært like
morsomt. Stridigheter og økonomiske
utfordringer har budt på turbulens i
organisasjonen. Det er sjelden veldig
konstruktivt og definitivt lite inspirerende, konkluderer hun.
Hun kom til NAAF som redaktør etter
å ha vært hjemme med sine to barn
frem til de begynte på skolen.
– Det var et valg jeg tok som jeg aldri
har angret på, selv om jeg fryktet – uten
grunn skulle det vise seg – at det ville bli
vanskelig å vende tilbake til yrkeslivet
igjen, sier hun.
To ganger kom hun inn på Journalist-

høyskolen, og begge gangene takket
hun nei.
– Den første gangen fordi jeg skulle
ha barn, og den andre gangen fordi jeg
helst ville være hjemme med barna
fremfor å sende dem i barnehage. Jeg
husker at jeg satt på rektors kontor og
gråt, og han ba meg dra hjem og heller
komme tilbake om noen år, minnes hun.
Sin aller første journalistiske erfaring fikk hun tidlig, som redaktør for
barnebladet som ble gitt ut av Dyrenes
Beskyttelse.
– Jeg har alltid vært livredd for alt
med tenner og klør, men samtidig vært
opptatt av at dyrene skal ha det godt,
sier hun.
Siden har hun vært innom Finnmark
Dagblad i Hammerfest, og jobbet i
mange år som informasjonsmedarbeider i Den Norske Legeforening. Da hun
kom til NAAF var det fremdeles organisasjonens grunnlegger Arne Heimdal
som var generalsekretær.
– NAAF ble jo grunnlagt allerede i
1960, og da jeg begynte var det en godt
etablert organisasjon med en solid
økonomi. Vi var fire stykker som hadde
ansvaret for alt av informasjon, med-

lemsrådgivning, to blader og oppbygging av nettsidene. Den gangen hadde vi
seks sider med litt generell informasjon
om astma og allergier, vi var veldig tidlig
ute på nett, forteller hun.
Fra en ren redaktørstilling endte
Tonje opp som kommunikasjonssjef
og redaktør, og ledet en seksjon med
åtte medarbeidere, hvor hun hadde det
overordnede ansvaret for kommunikasjonsarbeidet, rådgivningstjenesten,
blader og trykksaker.
– Men det er lite man får til alene.
Teaminnsats er nøkkelen mener jeg.
Det handler om å definere oppgaver,
løsninger, planlegge og gjennomføre.
Det er naturlig for meg å involvere meg i
arbeidsplassen og jeg er en person med
ideer. I NAAF fikk jeg slippe til og utfolde
meg på veldig mange forskjellige felter,
og det har gjort det til en spennende arbeidsplass for meg gjennom mange år.
Da Arne Heimdal gikk av overtok
Ørnulf Andresen som generalsekretær
i NAAF.
– Han var mer kontorsjeftypen, som
forsto at organisasjonen var blitt så stor
at den måtte deles opp i flere seksjoner.
Det nyttet ikke lenger å ha en generalwww.naaf.no / 15
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På balkongen til Hageselskapet er det selvfølgelig grønt og frodig, noe den nybakte kommunikasjonssjefen Tonje Waaktaar Gamst vet å sette
pris på. Tonje vokste opp på Manglerud, et drøyt steinkast fra sin nye arbeidsplass på Brattlikollen i Oslo.

sekretær på toppen som skulle styre
alt. Han innførte mellomlederleddet, og
jeg fikk ansvaret for informasjons- og
rådgivningsseksjonen, forteller hun.
Da NAAF i Heimdals tid fikk kjempearven etter billedhuggeren Arne Durban
ble en del av pengene investert i leilighetene i Valle Marina på Gran Canaria,
og til å bygge opp Geilomo.
– NAAF er jo en god gammeldags
organisasjon som er bygd opp stein
for stein, eller kanskje heller vaffel for
vaffel. Det at man kunne skape Valle
Marina og Geilomo var helt fantastisk,
og har vært en glede for utrolig mange
mennesker, sier Tonje.
Hun satt selv som konstituert generalsekretær i NAAF i 11 måneder mens
Ørnulf Andresen var sykmeldt. Deretter
overtok Geir Endregard som ny generalsekretær.
– Han kom inn på et tidspunkt da
gamle inntektskilder som lotteridrift
hadde utspilt sin rolle og vi var nødt til
å tenke nytt i forhold til å tjene penger.

Vi begynte å samarbeide med næringslivet i stadig større grad, og tilbød vår
kompetanse og våre tjenester som fagorganisasjon. NAAFs egen merkeordning er ytterligere profesjonalisert og
veletablert. Før hun sluttet i NAAF rakk
Tonje også å bli kjent med ny generalsekretær Trond Solvang - han begynte da
hun sa opp sin stilling.
– Organisasjonen har blitt en viktig
samfunnsaktør som hjelper folk til å
ta gode valg basert på kunnskap. Det
var morsomt å se igjen gamle ting fra
NAAFs historie på 50-årsjubileet, det er
jo en organisasjon som ble unnfanget
som en idé fordi det var så lite informasjon om astma og allergier. Den gangen
var det et enormt informasjonsbehov,
mens det i dag handler mer om informasjonssiling. Og NAAF er en viktig
leverandør av kvalitetssikret informasjon, sier Tonje, og understreker at
det er medlemmene som er viktige for
organisasjonen.
– Antall gir styrke! Det er viktig at vi

har medlemmer som støtter opp om
organisasjonen slik at den får gjennomslagskraft både politisk og økonomisk.
Samtidig er det viktig å huske på at
NAAF også er helt avhengig av kompetente ansatte som er tilstede daglig for
å kunne fungere og være en slik samfunnsaktør som ønsket, legger hun til.
Nå er det altså hageliv som er Tonjes
nye felt.
– Jeg er langt fra noen hageekspert,
men det er heller ikke nødvendig,
her er jeg omgitt av ekspertise på alle
kanter. Min rolle er å være redaktør og
kommunikasjonsperson, og sånn sett er
ikke denne jobben så helt ulik den jeg
hadde i NAAF: Begge organisasjonene
er bygd opp som medlemsbaserte frivillige forbund. Organisasjonslivet går som
en rød tråd gjennom hele min yrkeskarriere, og Det norske hageselskap er en
spennende organisasjon som jeg gleder
meg til å bli bedre kjent med, sier Tonje
Waaktaar Gamst. /
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Beriket
Met extra
med
kalsium
calcium

Ny kartong,
Nieuwe
verpakking
samme gode
innhold
Zelfde
recept
som før

Naturlig
Lekker
licht
lett smak
verteerbaar

Et naturlig og sunt
alternativ til melk og soya
Den opprinnelige risdrikken laget av italiensk kvalitetsris
Internasjonal prisvinner (Superior taste Award)
Lite fett og naturlig laktose- og glutenfri
Den nye kartongen har skrukork som gjør det enklere å helle
100 % naturlig – uten tilsatt sukker

www.ricedream.eu
Tilgjengelig i dagligvare- og helsekostbutikker
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Familieseminar på Dovrefjell for Region Midt

Innsatsen var stor i skiløypene i det ﬂotte været.

NAAF Region Midt har i over 20 år
arrangert familieseminar på Dovrefjell.
Årets familieseminar ble gjennomført på
Kongsvold Fjellstuer 12.-14. april 2013
med totalt 64 deltakere og medhjelpere/foredragsholdere. Årets familieseminar tok for seg tema som allergi og
matallergi, mat for alle, pollen, astma –
symptomer og behandling, trygderettigheter, eksem og eksembehandling, samt
stasjonsundervisning hvor deltakerne
fikk treffe fagpersonene en til en.
Mens de voksne fikk undervisning
ble barna tatt vare på i tre forskjellige
aldersbestemte grupper hvor de fikk
tilbud om forskjellige tilrettelagte inneog uteaktiviteter. Værgudene viste seg
fra sin beste side denne vinterhelgen, så
de største barna var stort sett opptatt
med aking og forskjellige skiaktiviteter
ute, mens de aller minste koste seg med
diverse hobbyaktiviteter inne.

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig
avdamping

VERDENS MEST
HELSEVENNLIGE
MALING.
– trygg fra første strøk

I løpet av helgen ble det også tid til
både allsang for store og små, trylleshow med «Carrera», stakekonkurranse
på ski hvor flere av mødrene var svært
så engasjerte, utdeling av overraskelser
til barna, for ikke å glemme at både
store og små fikk treffe andre «i samme
situasjon» og utveksle erfaringer.
Til å hjelpe oss med gjennomføringen
av familieseminaret hadde vi med oss
dyktige fagpersoner som barnelegen i
Kristiansund Martin Unger, pollenforsker Hallvard Ramfjord, eksemsykepleier
fra St.Olavs Hospital Kirsten Øyum og
flere likemenn. Som alltid var også Svein
Magnus fra Matskolen med. Han sørget
for et trygt og allergivennlig mattilbud
for alle hele helgen.
Monica og Gina,
regionssekretærer

Medlemstur i Ringsaker AAF
*

Sens er utviklet i samarbeid med:

Ringsaker AAF
hadde en trivelig
medlemstur der
vi blant annet fikk
være publikum
på Anne Lindmos
program på NRK1.
Opptaket var den
8. mars, og turen
gikk først innom
Hadeland glassverk, der deltakerne hadde en liten
stopp til å handle
og en liten kaffetår før turen gikk
Gjengen fra Ringsaker ﬁkk hilse på programleder Anne Lindmo.
videre til Oslo. Her
programmet ble laget. Medlemsturen
spiste vi middag på China Garden. Dervar for medlemmer over 18 år.
etter gikk turen opp til NRKs fjernsynshus på Marienlyst, der vi fikk møte den
Anne Wagner, leder Ringsaker AAF
kjente programlederen og se hvordan

* Konkurrenttester utført av eksterne
institutter basert på NAAFs strenge
18 / Astma Allergi 3 2013
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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
Finn ut hvilket solprodukt fra Eucerin som er riktig

20 / Astmafor
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ditt barn på: www.myeucerin.no/sun
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Barn som får mat tidlig kan være mindre utsatt for allergi, mener NAAF.

Det stemmer ikke at fullamming i seks måneder reduserer risikoen for å utvikle
allergi, sier Ragnhild Halvorsen i NAAFs legeråd.

Forebygg allergi
– gi mat fra fire måneder
tekst / Katharina Dale Håkonsen foto / Colourbox og Katharina Dale Håkonsen

Det er trygt og kan være fordelaktig å introdusere mat til spedbarn
allerede fra fire måneder mener Norges
Astma- og Allergiforbunds eksperter på
området.
– Fra et allergisynspunkt anbefaler
vi smaksporsjoner av all slags mat til
spebarn fra fire måneder, sier Ragnhild
Halvorsen, tidligere overlege ved
Voksentoppen senter for astma og
allergi og spesialist innen immunologi.
Halvorsen er medlem av Norges
Astma- og Allergiforbunds (NAAF) legeråd. Hun støtter seg på europeisk og
amerikansk forskning og internasjonale
matfaglige autoriteter.
– Nå viser ny forskning at fullamming

til seks måneder kanskje
snarer øker risikoen for
å utvikle allergi, sier
Halvorsen.

utvikler en toleranse for matvarer som er positiv, sier den
tidligere overlegen.
For å utvikle toleranse, må
barn utsettes for matvarene.
Utvikle toleranse
Spedbarn bør smake melk,
for mat
fisk og egg i første leveår, noe
– Det er en saying i beman ikke anbefalte tidligere.
folkningen at jo lengre du
Halvorsen understreker at
ammer, jo mindre sannen bør introdusere en og en
synlighet har barnet for å
matvare forsiktig i tråd med
utvikle allergi. Det er det Ragnhild Halvorsen er
de vanlige anbefalingene.
ikke belegg for. Men deri- medlem av NAAFs legeråd.
– I tillegg må man selvfølgemot kan introduksjon av
lig følge de generelle matfagmat ved fire måneder bidra til å unngå
lige rådene om at spedbarn ikke skal ha
allergi. Det kan være et vindu i perioden honning, biter av eple og nøtter. Men
fra fire til seks måneder hvor spedbarn
dette har ikke noe med allergi å gjøre.
www.naaf.no / 21
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Amming og introduksjon av nye
matvarer passer godt sammen ut fra et
allergiståsted.
– Et annet argument for å introdusere mat ved fire måneder er at det er
fordelaktig å amme mens ny mat introduseres for å hindre allergiutvikling.
Statistikk viser at 80 prosent av alle
norske mødre ammer når barnet er seks
måneder gammelt, mens det ved ni
måneders alder er 63 prosent som
ammer og ved 12 måneder ammer
46 prosent.
– Vi kaller det en morsmelkparaply.
Morsmelk inneholder blant annet
immunoglobin A som smører tarmen og
gjør at den ikke tar opp allergener på
en uhensiktsmessig måte, sier Ragnhild
Halvorsen.

Unngå kresne barn

Mange barn er kresne når det gjelder
nye smaker. Jo lengre en fullammer, jo
mer trøblete kan overgangen til annen
mat enn morsmelk bli.
– Når barn fullammes lenge – seksåtte måneder, – kan det være vanskelig
å få dem til å smake vanlig mat. Det er
en fordel at vi lærer barnet at ikke all
mat kommer flytende, sier Halvorsen.
Fra et allergiståsted bør barn når de
er seks måneder, ha smakt på og kunne
spise det meste, understreker den tidligere overlegen.
– Jeg mener også at jo tidligere barn
smaker nye smaker, jo lettere er det
at de ikke blir så kresne senere i livet.
Dette har jeg ikke forskningsmessig
belegg for, men dette er et inntrykk
jeg har etter å ha jobbet som lege med
barne-spørsmål i mange år, sier
Halvorsen.
Norske helsemyndigheter holder
likevel fast på anbefalingene om
fullamming til seks måneder. Men
antallet mødre som følger disse
anbefalingene er forsvinnende lite.
– Bare ni prosent av norske kvinner
fullammer i seks måneder. Det er da
steilt av Helsedirektoratet å si at
fullamming i seks måneder er det
eneste saliggjørende. Hvorfor kan de
ikke være mer pragmatiske?
Helsedirektoratet følger i hovedsak
konklusjonen fra Verdens helseorganisasjon (WHO).
– De norske helsemyndighetene overdriver kanskje noe når det sies at lang
fullamming er like viktig for alle i hele
verden. Det er viktigere at de fullammer
lengre i utviklingsland hvor de mangler

Pupp er topp for de minste, og fra et allergiståsted er det et poeng å starte introduksjon av
vanlig mat mens du fortsatt ammer.

rent vann og ikke har de samme trygge
matalternativene som vi har her, sier
Halvorsen.

Revidere ammerådene

NAAFs legeråd er et uavhengig medisinskfaglig rådgivende organ som gir uttalelser i saker som legges fram. Fagsjef
matallergi i NAAF Helle S. Grøttum er
rådets sekretær. Hun støtter Ragnhild
Halvorsens anbefalinger.
– Det er et viktig steg i riktig retning. NAAF er enig med legerådet og
mener at introduksjon av mat ved fire
måneder er et godt tiltak for å redusere
forekomsten av allergiske sykdommer,
sier Grøttum.
– Vi har spilt inn våre råd til Helsedirektoratet og håper de tar dem med i
de reviderte nasjonale ammerådene.
Helsedirektoratets spedbarnsan-

befalinger er under revidering.
– Gjeldende hovedanbefaling er fullamming til seks måneder, på linje med
WHO og utkast til nye nordiske anbefalinger, sier Astrid Nylenna, fungerende
avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Nylenna understreker at eksisterende
kunnskapsgrunnlag ikke viser noen fordel av å introdusere fast føde før seks
måneder for å forebygge allergi, men
heller ikke at det er gunstig å utsette
introduksjonen.
– Allergi er ett aspekt ved barns
helse. Fullamming til seks måneder har
imidlertid beskyttende effekt relatert til
andre helseaspekter, som infeksjoner,
overvekt og fedme. I utarbeidelsen av
anbefalinger er det nødvendig med
et helhetlig perspektiv på hva som
gir spedbarn den beste starten, sier
Nylenna. /
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Til hud som trenger
litt ekstra omtanke

lder
Inneho en
der
fuktbin l!
glycero

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende
legemiddelkrem for hele familien
Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.
Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1
Noe som kan være positivt for liten og stor.

Referanser:
1.Legemiddelverket.
Behandling av atopisk eksem –
Behandlingsanbefalinger.
Informasjon fra legemiddelverket 2:2005

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.
Miniderm®20 % glycerol krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud.
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske.
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene.
For fullstendig informasjon og pris se www.felleskatalogen.no Revidert: 2009-04-16
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Kanelis

Grunnoppskrift is
3 stk. kanelstenger
l Tilsett 3 delte kanelstenger i

fløteblandingen før den kokes opp.

l La kanelstengene ligge i væsken mens

den avkjøles.

l Sil av kanelstengene før blandingen

settes i fryseren.
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Hete dager trenger et motstykke. Den beste isen lager du selv.

Istid 2013
tekst og foto / Morten Øverbye

Norsk sommer er ikke alltid preget
av tropetemperaturer, men når varmen først kommer smaker ingenting
bedre enn verdens beste is.
Det iskalde er som regel ikke noe
vi higer etter. Et iskaldt blikk, en kald
skulder eller en kjølig tone er noe de
fleste av oss kan spare oss for. Men en
is, en iskald is, av verdens beste slag,
det er noe helt annet.
Det beste med is er at du kan få den
akkurat som du vil. Elsker barnet røde
geléfisker? Ja vel, så hakk opp noen
fisker, da, og bland det hele sammen
med vaniljeis. Du kan selvfølgelig kjøpe
ferdig is, men den aller beste er den
du lager selv. Når det i tillegg er enkelt
og idiotsikkert å lage den, så er det

strengt tatt ikke nødvendig å kjøpe
ferdig. Du trenger ikke ismaskin eller
andre kostbare innretninger – en kjele,
bolle, visp og fryser er alt som skal til.

Fem om dagen

Fløteis med favorittsmak er en sikker
vinner. Men om dere heller ønsker
en saftis eller fruktis, så er det
faktisk enda enklere å lage. Her kan du
smaksette med frukt, bær, puréer eller
essenser, akkurat de smakene du selv
ønsker. Kall det gjerne en klisjé, men
det er faktisk kun fantasien som setter
grenser.
Det er ikke akkurat høydepunktene fra ernæringshjulet som er
kokt sammen i det kalde klimakset.

Fløteisen inneholder både sukker og
mettet fett, men det må nesten til for
at isen skal smake godt. Men hva gjør
det egentlig, om du skeier ut med en is
eller to, kanskje tre, en heit sommerdag? Det er det verdt.
Fruktisene inneholder mindre
sukker, og er fri for fløte. Vann, frukt
og litt sukker er basen, og det har i alle
fall ingen tatt skade av. Kanskje kan
fruktisen være til hverdags, og fløteisen til fest? Eller begge to hver dag?
Bare en kule til hver? Den går jeg for!
Få inspirasjon til kalde herligheter på
de neste sidene. Og husk, det er lov å
bytte ut ingredienser. Med litt eksperimentering kan dere skape årets is. /

Grunnoppskrift vaniljeis
10 stk. eggeplommer
200 gram sukker
½ liter fløte (evt soyafløte)
½ liter melk (evt soyamelk)
1 stk. vaniljestang

l Pisk sammen eggeplommer og halvparten av sukkeret.
l Kok forsiktig opp fløte, melk, snittet og utskrapt vaniljestang og resten av 		

sukkeret.

l Ha fløteblandingen over eggene i en tynn stråle mens du pisker.

Blandingen skal bli luftig, samtidig som den tykner. Om du merker at
blandingen ikke tykner, kan du ha alt tilbake i kjelen. Varm væsken opp til
ca. 80 grader (du kan bruke et termometer om du ikke stoler på
magefølelsen din). Pisk og varm opp til blandingen tykner.
l Avkjøl væsken på kjøkkenbenken før den settes i fryseren.
l Rør godt hver halvtime til isen har smeltet. Da unngår du iskrystaller.

www.naaf.no / 25

astma 3 2013.indd 25

29.05.2013 07:53:03

Friabr

Verdens enkleste sorbet

Blåbæris

200 gram frosne bær
100 gram melis
1 dl. vann

Grunnoppskriften
Blåbær/Blåbærsaft

l La de frosne bærene tine

en liten halvtime på
kjøkkenbenken.
l Ha alt i en blender og bland
sammen.
l Server. Det blir
ikke enklere enn
dette! Du kan selvfølgelig bruke
hvilke bær
som helst.
Du kan også
kutte opp
dine egne
bær og fryse
de før du
lager
sorbeten.

Jordbærslush

l For å få blåbærsmak

og farge kan du
enten koke 200 gram
bær med litt sukker,
for deretter å sile
blandingen, eller du
kan bare bruke
blåbærsaft. Ha det
i grunnoppskriften
før du fryser ned
blandingen.

1 stk. pose frosne jordbær
½ liter vann
100 gram sukker

l Kok opp vannet og ha i sukkeret. La det koke til alt sukkeret har løst seg opp.
l Sett kjelen i kaldt vann slik at sukkerlaken kjøles ned.
l Ha sukkerlake og bærene i en kjøkkenmaskin og kjør det sammen til du har en flytende

masse. Du kan også bruke en stavmikser.

l Ha alt i en form som er så stor som mulig, samtidig som det er plass til den i fryseren.

Jo tynnere laget er, jo raskere går fryseprosessen.

l Etter en time har det begynt å fryse. Pass på at du rører underveis, da går det raskere.

Etter et par timer er den såpass tykk at du kan servere den som slush. Har du bedre tid,
serverer du den som en sorbet.

Kiwi-is

Eukalyptusis

5 stk. kiwi
3 ss. sukker
3 ss. vann

Grunnoppskriften 1 stk. pose drops

l Skrell kiwiene og finhakk

kjøttet.

l Bland sammen med sukker

og vann, mos det hele med
en gaffel
l Press blandingen gjennom
en sikt slik at du ikke får
med de svarte frøene.
l Frys blandingen. Isen kan
skrapes med en skje før
servering. Da få du fine flak
av grønn is.

l I denne oppskriften er det brukt Doc Halslinser

Eukalyptus. I prinsippet kan du like gjerne bruke
bringebærdrops, Kongen av Danmark, Kamferdrops, etc.
l Knus en pose drops i kjøkkenmaskinen.
l Kul vaniljeis, og rull den i drops.
Enkel, smakfull og imponerende!
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Ad-Venture

Nyhet! Gluten-,
laktose- & melkefrie
pizzaer!

Buon appetito!
Nå lanserer Fria to unike, frosne, glutenfrie pizzaer
FRI FOR:
 Gluten
 Laktose
 Melk

Disse må du bare prøve! Vi kan med stolthet fortelle at våre nye pizzaer ikke
bare er frie for gluten, men også frie for laktose og melk. Det er de første
pizzaene på det norske markedet i sitt slag. Dette gjør dem helt enestående!
Fria Pizza Margherita – en nydelig vegetarisk pizza med nøttefri pesto.
Fria Pizza Prosciutto – en fantastisk god pizza med ekte skinke.
Gå inn på www.fria.se for mer info.

Importør: Alma Norge AS • www.alma.no
FriaGlutenFree FriaGlutenFreeFood FriaGlutenFree
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– Det viser seg at desto mindre bakterieinfeksjoner vi får, desto mer allergi blir det.
Vaksiner og antibiotikabruk kan gi en del av forklaringen på den voldsomme veksten i
allergi i den vestlige verden, sier professor dr. med. Sverre Steinsvåg, og er avdelingsleder på Øre-Nese-Hals-avdelingen på Sørlandet sykehus og dessuten leder i NAAFs legeråd.

– Mindre bakterier gir mer allergi
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld

i allergisammenheng at vi fikk flere
Astma- og Allergiforbundet
bakterieinfeksjoner, sier Steinsvåg.
arrangerte 16. mai Allergifokusdag for helsepersonell på Gamle
Logen i Oslo. Fagdagen ble arKarelen-studien
rangert med støtte fra legemiddelEt av de mest kjente allergistudiene
firmaet ALK, og Sverre Steinsvåg
som ser på sammenhengen mellom
var foredragsholder. NAAFs
bakterier og allergi, ble utført av finske
generalsekretær Trond Solvang
forskere ved Allergisjukhuset i Helsingåpnet med å fortelle at en av de
fors for noen år siden. De så på forealler største helseutfordringene
komsten av astma og allergi i Karelen,
i dag, er innendørs luftforurenssom er et område som befinner seg
ning. Mangel på ren luft er faktisk
både på finsk og russisk side. På den
et større problem verden over enn
finske siden lever befolkningen vestlig
tilgangen til rent vann.
med moderne hus og høy levestan– Jeg vil appellere til bestefordard. På den russiske siden lever folk
eldregenerasjonen. Vi har vært så
tradisjonelt med husdyr og drikkevann
ivrige etter å skape velstand at vi
fra urensede elver og sjøer. Undersøhar glemt alt det negative. Astma- Professor dr. med. Sverre Steinsvåg og generalsekretær
kelsene viste at forekomsten av astma
Trond Solvang i NAAF og var begge tilstede på fagdagen
og Allergiforbundet har et slagord: Allergifokus for helsepersonell i Gamle losjen i Oslo.
var 5 ganger høyere for finske barn og
Vi gjør Norge friskere. Det betyr at
8 ganger vanligere for finske voksne,
vi jobber for at færrest mulig skal
og høysnue var 15 ganger vanligere
få astma, allergi og eksem, og at de som
– Jeg har ikke noen fasit, men har noen blant finske barn enn russiske barn. Det som
har det, skal få det bedre. Det er ingen
gjør dette spesielt interessant er at dette
synspunkter, understreker Steinsvåg.
tvil om at astma og allergi kan redusere
opprinnelig var samme folkegruppe, som er
30 prosent av befolkningen i den vestlivskvaliteten hos den enkelte, mener
lige verden har en eller annen form for
blitt delt mellom to land.
Solvang.
– Våre moderne, tette hus med mye
allergi.
avgasser er også en medvirkende årsak til
– Dette er en epidemi som vi ikke vet
30 prosent har allergi
årsaken til. Det er et paradoks at jo rikere allergiepidemien, sammen med at vi blir mer
Tema for fagdagen var luftveisallergi, og
vi blir, desto mer astma og allergi blir det overvektige, tilbringer mer tid foran skjermer og at flere blir født med keisersnitt, sier
Steinsvåg utfordret tilhørerne fra flere
i befolkningen.
innfallsvinkler.
I vår del av verden har vi nesten utryd- Sverre Stensvåg.
det bakterielle infeksjoner, men har til
gjengjeld masse allergier. Allergi mot pol- Hold nesen åpen
len og katt er de to største gruppene.
Øre-nese-hals-legen la også vekt på viktigAllergi koster store summer
–
Det
kan
virke
som
om
immunsysteheten av at nesen holdes åpen for de som
........................................................................
met
reagerer
med
å
utvikle
allergi,
fordi
har allergi eller astma. Det å puste gjennom
Ifølge Sverre Steinsvåg i NAAFs
det
ikke
har
noe
annet
å
drive
med.
Det
nesen er helt avgjørende for å holde lungene
legeråd er dette de beregnede
viser seg i hvert fall at i samfunn der folk friske. Årsaken til dette ligger i bihulene:
samfunnsøkonomiske kostnadene
lever mer tradisjonelt, med mindre ren– I bihulene utvikles det nitrogenmonav høysnue i ulike land:
hold og større bakterieflora, der er det
oksid, en gass som er giftig for bakterier
Tyskland: 220 millioner euro i direkte
kostnader (tall fra år 2000)
nesten ikke allergi, forklarer professoren. og virus. Det betyr at luften som kommer
Finland: 230 millioner euro i totale
Vaksiner og antibiotikabruk er to muinn gjennom nesen og ned i lungene via
kostnader (tall fra år 2005)
lige årsaker til økningen i allergi. Vi blir
bihulene, vil være renset. Man kan tenke
Frankrike: Tap av 7 millioner
vaksinert mot så godt som alle de vanlige seg at dersom vi ikke hadde bihulene, ville
arbeidsdager pr år.
barnesykdommene, og hvis vi pådrar oss vi konstant vært utsatt for å få lungebetenDanmark: 16.000 danske kroner
en infeksjon er leger raske til å skrive ut
nelse. Derfor er det viktigere å behandle
pr allergiker pr år.
antibiotika.
nesen med kortison enn lungene, mener
Sverige: Produktivitetstap tilsvarende
–
Vi
skal
ikke
slutte
å
vaksinere,
men
Steinsvåg. /
2,7 milliarder euro.
det virker som det hadde vært en fordel
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Tour of Norway for Kids i Brandbu

NYHET!

PINNEIS
med sjokolade

Noen av de håpefulle i farta.

På tross av regn og bare 5
varmegrader stilte 390 unger
fra 3 til 14 år opp på startstreken på Brandbu 10. mai.
Også teltet til NAAF hadde
godt besøk. Sykkelen med

såpebobler ble flittig brukt
– takk til alle aktive barn og
deres støttespillere.
Tove Kristin Løkken,
Regionssekretær i Oppland

Skitrening for astmatikere

Deltakerne gikk i snitt 310 kilometer på ski i løpet av februar og
mars. (Foto: Jarle Ekroll)

Ved hjelp av midler fra
Extrastiftelsen har NAAF
Møre og Romsdal Storlag
gjennomført prosjektet
Ski TMA, et skiprosjekt for
personer med astma/kols.
Deltakerne i Ski TMA skulle i
løpet av februar/mars 2013
til sammen gå 2013 km på
ski.
Vi hadde faste samlinger 3
dager i uka hvor deltakerne
møttes for å gå på ski i en
tilrettelagt løype som passet for alle. Deltakerne fikk
også opplæring i temaene
«astma/kols og fysisk aktivitet», skiteknikker (diagonalgang, dobbeltak/staking og
diagonalgang med dobbeltak) og skismøring. I tillegg

til undervisning og skigåing
fikk deltakerne servert lunsj
med muligheter for sosialt
samvær og erfaringsutvekslinger.
I tillegg til de faste deltakerne ble også en barnehage
og en gruppe skoleelever
hvor flere har astma, invitert
til å delta noen av dagene.
Dette ble godt mottatt.
Ski TMA ble avsluttet like
etter påsken. Målet på 2013
km på ski ble godt gjennomført. I snitt har hver deltaker
gått 310 km på ski i løpet av
denne perioden.
Dette prosjektet viser at
når en tilrettelegger med
løype, instruksjon og oppfølging, sosialt fellesskap med
et enkelt måltid og hjelp til
smøring så kan en oppnå veldig gode og fremtidsrettede
resultat, som hver enkelt
deltaker kan bygge videre på.
Deltakerne har fått oppleve
mestring i forhold til astma/
kols og fysisk aktivitet, i tillegg til at Ski TMA har vært
med på å skape et ønske om
å fortsette med å mosjonere
på ski. Astma/kols er ikke
lenger en hindring.
Jarle Ekroll og Monica
Dalseth, prosjektleder og
regionssekretær

MELKE- OG GLUTENFRI

Kremaktig vaniljesmak
i kombinasjon med fyldig,
mørk sjokolade.
Italiensk is på sitt beste!

Spør etter il Gelato 3 Pinneis med sjokolade hos:
Ultra, Meny, Eurospar, Spar, Joker og Rema 1000,
samt hos ledende helsekostbutikker.
Importør: www.alma.no
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Granheim lungesykehus

Rehabilitering gir m
Mange lungesyke sliter med å mestre sykdommen i
hverdagen. Da kan et rehabiliteringsopphold på Granheim lungesykehus være en viktig hjelp på veien mot
bedre livskvalitet.
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld

Det tradisjonsrike sykehuset på

Follebu i Gausdal ble startet i 1905,
og er i dag ett av landets to eneste
lungerehabiliteringssykehus for voksne
pasienter. Det andre er Glittre-kinikken
i Hakadal, og de to lungesykehusene
tilbyr et unikt behandlingsopplegg for
pasienter med kols, astma og andre
lungesykdommer.

Tidligere sanatorium

Granheim ble i sin tid startet som et
sanatorium for de som var rammet av
tuberkulose, datidens store folkesyk-

dom. Nå er kols den vanligste diagnosen blant de som får opphold på sykehuset som ligger i idylliske omgivelser
cirka 15 kilometer nord for Lille-hammer. Det er også pasienter med astma
og andre kroniske lunge-sykdommer.
Alle pasientene som kommer til
Granheim, gjennomgår et grundig
rehabiliteringsopplegg som består av
undersøkelser, behandling, opplæring
og ikke minst fysisk aktivitet. Sykehuset har 38 plasser, slik at de hvert år
behandler cirka 500 som er der på fire
ukers opphold.

– Vi har hele landet som inntaksområde,
men hovedtyngden av pasientene kommer
fra Helse Sør-Øst-regionen, sier Jan Erik
Mæhlum som er avdelingssjef på Granheim lungesykehus.
I tillegg er det en poliklinikk, som fortrinnsvis tar inn lungepasienter fra sykehusets nærområde. Her gjøres det årlig cirka
2200 konsultasjoner.
Mens de er på Granheim, blir de 38 pasientene tatt godt vare på av til sammen 65
ansatte. Det er 50,5 stillingshjemler fordelt
på blant annet lungeleger, fysioterapeuter,
ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, ernæringsfysiolog og
andre ansatte. Dette gjør at sykehuset kan
tilby en unik kompetanse innen spesialisert
lungerehabilitering.
Veggene på Granheim er vakkert utsmykket av
kunstneren Lars Jorde som var en av de første
pasientene. Nå er bildene hans til stor glede for Torill
Beitdokken og Ole Magnus Aasen og andre pasienter.

Andre rehabiliteringsinstitusjoner
Det finnes flere rehabiliteringsinstitusjoner
for voksne astmaog lungesyke i Norge.
Søknad om opphold
ved de ulike institusjonene sendes via primær
legen eller lunge
medisinske avdelinger
ved sykehus. De
fleste institusjonene
har ventelister.

Krokeidesenteret

Valnesfjord Helsesportssenter

Krokeidesenterets avdeling på
Nærland tilbyr, etter avtale med
Helse Vest, rehabilitering i naturskjønne omgivelser på Jæren.
Senteret tilbyr et effektivt fire
ukers rehabiliteringsopplegg
for personer med mild eller
moderat kols og for personer
som er operert og medisinsk
ferdigbehandlet for bryst- eller
lungekreft.
Det er 16-20 personer på senteret samtidig. Opplegget egner
seg godt for dem som fortsatt er
i jobb.
Mer info:
www.krokeidesenteret.no

Valnesfjord Helsesportssenter ligger i Fauske
i Nordland og gir tilbud til om rehabiliteringsopphold for voksne personer med ulike former
for nedsatt funksjon. Hovedvirkemiddelet er
tilpasset fysisk aktivitet. Våre ansatte har bred
tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse
innen flere fagområder, og vi får svært gode
tilbakemeldinger fra pasienter/pårørende/samarbeidspartnere. VHSS er i 2012 tildelt ansvaret
for den Nasjonale kompetansetjenesten for barn
og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung).
Et lungerehabiliteringsprosjekt for ungdom og
voksne fra Nordland fylke ble igangsatt i 2000
ved Valnesfjord helsesportssenter gjennom
samarbeid med NAAF Nordland.
Mer info:
www.vhss.no www.aktivung.no
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r mestring

Selli Rehabiliteringssenter AS

Røros Rehabiliteringsinstitusjon

Glittre-klinikken

Ved Selli Rehabiliteringssenter AS i
Klæbu i Sør-Trøndelag gis tilbud om
rehabilitering til ungdom og voksne
med astma og kronisk obstruktiv
lungesykdom. Senteret har egen
gymsal, svømmebasseng og ulike
uteaktiviteter.  
Tilbudet ved Selli Rehabiliteringssenter gis i samarbeid med lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital i
Trondheim og NAAF avd. Sør-Trøndelag. Tilbudet går over fire uker.
Tilbudet finansieres av Helse
Midt-Norge RHF.

Røros Rehabiliteringsinstitusjon åpnet i
februar 2003. Senteret har plass til 100
kursdeltakere og gir fire ukers tilbud til
ulike diagnosegrupper, deriblant lungesyke
med astma, kols, emfysem og lungefibrose.
Tilbudet gjelder også for surstoffbrukere,
og andre (kroniske) lungesykdommer.
Lungerehabilitering er gruppebasert og
det legges vekt på fysisk aktivitet, virkning
av medisiner og riktig bruk av dem, sykdomslære og gruppesamtaler. Det formidles kunnskap om ernæring og mestring av
hverdagen. I tillegg gis tilbud om røykeavvenning. Ventetiden er 4-12 måneder.

Et spesialsykehus i Hakadal nord for
Oslo for utredning, behandling og
rehabilitering av mennesker med kroniske lungesykdommer. Majoriteten av
pasientene har astma, kols og emfysen.
Glittre tar imot pasienter fra hele Norge
og har 96 sengeplasser, poliklinikk og
cirka 150 ansatte. De fleste pasientene
gjennomgår et rehabiliteringsopplegg
som varer i cirka 4 uker. Klinikken tilbyr
trening i behandlingsbasset og gymsal
med moderne treningsapparater, utendørsbane og minigolfbane. Helseregionen betaler for opphold og behandling.

Mer info:
www.lhl.no

Mer info:
www.glittreklinikken.no

Mer info:
www.selli.no
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Granheim lungesykehus

Bygningsmassen er gammel, og
sykehusets ledelse har lenge ønsket å
bygge nytt slik at de blant annet kan få
modernisert sengeposten, men dette
er foreløpig lagt på vent blant
annet på grunn av lokaliseringsdebatten rundt Sjukehuset Innlandet.
– Vi kan ikke få en sykehusseng ut
gjennom dørene på rommene, det
er for trangt, illustrerer avdelingssjef
Mæhlum. Pasientene synes også det
hadde vært kjekt å få bad på
rommet.

så dårlige at sykdommen har tatt helt
over livet deres.
– Målet med et opphold her på Granheim er at pasientene skal ha fått trent
seg opp slik at de er bedre i stand til å
takle hverdagen. Mestring av lungesykdom henger sammen med mange ulike
faktorer – bedre pust, hjertefunksjon,
muskelstyrke og mental styrke, sier
Rødølen.
I etterkant av oppholdet blir en stor
andel av pasientene henvist videre til
lungefysioterapeut, slik at de ikke så
lett glir tilbake i gamle vaner.

Fysisk aktivitet svært viktig

Trening og fysisk aktivitet er en svært
viktig del av behandlingsopplegget
på Granheim. Avdelingsoverlege Tore
Rødølen sier pasientens egen innsats
er svært viktig for hvor godt rehabiliteringsoppholdet vil fungere.
– Vi ser på hele pasienten. Ofte er
det mange ulike faktorer som spiller
inn på hvordan det totale sykdomsbildet er. Når de kommer inn, gjennomgår
de en omfattende undersøkelse med
blant annet spirometri og røntgen, for
å se hvordan tilstanden er, forklarer
han.
Tilpasning av medisinering er også
en viktig del av behandlingen. Når skal
medisinene tas, og hvordan skal de tas?
Riktig bruk av medisinene er viktig for å
kunne mestre en lungesykdom.
Og sist men ikke minst er fysisk
aktivitet avgjørende. Pasientene på
Granheim deles inn i to ulike treningsgrupper – en for de som er ganske
spreke, og en for de som ikke er fullt så
spreke.
Rødølen sier de som kommer til
Granheim blir henvist av sin fastlege
eller lungelege. Han sier det er et ønske fra sykehusets side å prioritere de
pasientene som er litt yngre, og gjerne
yrkesaktive. Rehabiliteringen er ofte
mest vellykket hvis pasientene ikke er

Avdelingsoverlege Tore Rødølen har vært
lungelege ved Granheim lungesykehus i 25 år
og synes det er en fabelaktig arbeidsplass.

Røyking forbudt

Det viktigste av alt spesielt for de som
har kols, er å være røykfri. På Granheim tilbys det røykeavvenningskurs
som alle det gjelder oppfordres sterkt
til å delta på. Mange bruker også
oppholdet på Granheim som en anledning til å kutte ut røyken for godt. Hele
sykehusområdet er røykfritt område,
så de som absolutt vil røyke likevel, får
mye trim…
Blir du tatt for å røyke inne på området, er det først en advarsel, og deretter hjemsending. Det har skjedd at
pasienter er blitt sendt hjem på grunn
av røyking.
Overlege Tore Rødølen sier at det
ideelt sett hadde vært å foretrekke at
pasientene fikk noe lengre opphold på
Granheim enn de fire ukene som tilbys
i dag.
– Forskning viser at rehabilitering
virker bedre desto lengre oppholdet er.
Fire uker er kanskje litt i korteste laget,
mener han.
Mer info: www.granheim.no /

Jan Erik Mæhlum er avdelingssjef ved
Granheim, og mener det er viktig at helsemyndighetene prioriterer rehabilitering av
lungepasienter.
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Granheim lungesykehus

Dette mener pasientene
Ole Magnus Aasen (66) har hatt fire opphold på Granheim, mens Torill Beitdokken (42) er her for første gang.
Begge mener at rehabiliteringsoppholdet har vært
svært viktig for deres mestring av lungesykdommen.

Spirometri-prøver er obligatorisk for alle som blir innlagt på Granheim. Her er det
Ole Magnus Aasen som gir alt, mens spesialsykepleier Marit Bjerke heier så godt hun kan.

– Det beste med å komme hit er at

det er mulig å snakke lenge med legen,
med fysioterapeuten og de andre
fagpersonene. De har tid til å snakke
ordentlig med meg som pasient, og jeg
kan få forklart godt og grundig hvordan sykdommen arter seg, sier Torill
Beitdokken.
42-åringen har hatt astma siden
barndommen, og jobber som lærer i
ungdomsskolen. De siste månedene har
hun vært veldig dårlig, og har vært mer
og mindre sykmeldt siden oktober.
– Jeg var så dårlig at noe måtte skje,
for å forbedre helsesituasjonen min.
Legen min spurte om jeg hadde lyst til å
få et opphold på Granheim, og det ville
jeg veldig gjerne, forteller Beitdokken.
Hun sier det er veldig fint å kunne ha

en periode der hun kan konsentrere
seg fullt og helt om å bli frisk, å kunne
trene to ganger om dagen og bare
kunne tenke på seg
selv. Læreren håper at
hun etter oppholdet er
blitt så bra av astmasykdommen at hun
kan begynne rett i jobb
igjen. I starten i redusert stilling, men etter
hvert på heltid. Hun er
spent på hvordan det
går med å fortsette å

trene etter at hun er tilbake i hverdagen, men sier hun i hvert fall har fått
mye inspirasjon til nye treningsformer.
– Jeg har et mål om å løpe KK-mila i
august. Det er stort for meg, med tanke
på hvor dårlig jeg har vært i det siste,
sier hun.
Ole Magnus Aasen har hatt diagnosen kols i 2005, etter å ha vært røykfri
i fem år, og storrøyker i 40 år før det.
Før han fikk kols, hadde han etter eget
utsagn aldri vært syk.
– Jeg drev egen virksomhet og jobbet
mye. Men så fikk jeg en lungebetennelse, og da jeg begynte å jobbe igjen ble
jeg aldri bra. Etter hvert fikk jeg i hvert
fall et navn på sykdommen, selv om det
ikke var noe bra navn, forteller han.
Aasen er leder i brukerrådet på Granheim, og er en sterk forkjemper for å
utvide oppholdet fra fire til seks uker.
– Jeg har aldri vært så flink til å fortsette å trene etter at jeg har kommet
hjem. Jeg har jobbet mye på kontor, og
da ble det til at jeg droppet å ta vare på
meg selv. Dermed ble jeg fort like dårlig
igjen. Ved et par uker lengre opphold
kunne man ha trent seg såpass opp at
det ville bli lettere å fortsette treningen
senere, mener brukerrådets leder.
Han mener også at Granheim i fremtiden bør prioritere unge, yrkesaktive
pasienter. /

Pasient Torill Beitdokken
trives i treningsrommet, der
hun blant annet gjør styrketrening i beinpresseren.
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Hva skjer med meg som pasient etter at jeg har fått en diagnose? Kols behandlingslinje skal gi informasjon til pårørende og pasienter om hva de kan forvente av
helsevesenet når sykdommen rammer.

Behandlingslinje for kols
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld

Ved Sykehuset Innlandet er det blitt utviklet
behandlingslinjer for en rekke diagnoser. Spesialsykepleierne Hilde Bryhn og Marit Bjerke ved Granheim
Lungesykehus i Gausdal har vært ansvarlige for Kols
behandlingslinje.
– En behandlingslinje forteller om et helt pasientforløp, fra de første symptomene begynner å vise seg til
rehabilitering, forklarer Bjerke og Bryhn.
Kols behandlingslinje finnes åpent tilgjengelig på
nettsidene til Sykehuset Innlandet –www.sykehusetinnlandet.no. Du finner linken ”behandlingslinjer” på
forsiden, deretter kommer du til en side der du kan
velge behandlingslinje for den sykdommen du er
interessert i å vite mer om.
Hensikten med behandlingslinjer er å sikre høy
faglig kvalitet, strømlinjeforme pasientforløp og
skape
forutsigbarhet, bidra til god samhandling og effektiv
ressursutnyttelse. Dette skal da bidra til bedre
planlegging, utvikling og styring i helsetjenesten.
Kols er en sykdom som rammer svært mange
nordmenn. Helsemyndighetene regner med at
250.000-300.000 har kols, noen uten å vite om det
selv. Behandlingslinjen for kols skal gi oppdatert
kunnskap om kols til både pasienter, pårørende og
helsepersonell. I og med at den er nettbasert, vil den
bli revidert en gang pr år, slik at informasjonen alltid
skal være riktig.
– Det finnes mye informasjon rundt omkring på nettet,
og ikke alt stemmer. Informasjonen som ligger under
Kols behandlingslinje er kvalitetssikret av helsepersonell,
sier spesialsykepleierne ved Granheim Lungesykehus.
Kols behandlingslinje skal sikre at pasienten får riktig
behandling på riktig sted til riktig tid. Den skal også skape lik praksis og forutsigbarhet i behandlingen av kols i
Sykehuset Innlandet, og bidra til optimalt samarbeid
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
– Det er egne sider for pårørende og pasienter, der
blant annet språket er gjort enklere, og man ikke trenger
å ha noen spesielle abonnementer, forklarer Bjerke og
Bryhn. /
Spesialsykepleierne Marit Bjerke og Hilde Bryhn ved Granheim
Lungesykehus har jobbet med å lage Kols behandlingslinje for
Sykehuset Innlandet.
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Plages av signaturduft p
forårsaket den sterke duften.
For om lag et år siden startet
– Da fikk jeg vite at det var en signaturClarion-kjeden med signaturduft
duft de hadde startet med, slik at folk skulle
vite at de var på et Clarion-hotell. Jeg fikk
i lobbyen på alle sine hoteller.
også vite at noen av de ansatte fikk ubehag
Dette er et stort problem for Janike på grunn av duften, sier hun.
Marlen Rype og andre allergikere. Velger bort Clarion
Parfymeallergiker Janike Marlen Rype velger heretter
bort Clarions hoteller dersom hun har mulighet til det.
tekst / Cathrine Amann Berentsen foto / Clarion/Privat

I fjor høst besøkte Janike Marlen Rype

(37) fra Tromsø tre ulike Clarion-hoteller, både i jobbsammenheng og privat.
Det gjorde at hun måtte holde pusten.
– Første gangen stusset jeg over
duften, og lurte på om noen hadde sølt
eller noe. Jeg følte at jeg ikke kunne gå
i resepsjonsområdet uten å få ubehag i
luftveien. Jeg måtte rett og slett holde
pusten, forteller hun.
Hun er sensitiv overfor sterke dufter

fra vaskemidler, parfyme og alt som
lukter sterkt.
– Jeg får ubehag, føler meg ukonsentrert, kan få hodepine og det kan være
veldig plagsomt. På det ene hotellet
vi var på, var det så sterk duft at også
mannen min syntes det var ekkelt, sier
hun.
Etter å ha besøkt disse tre hotellene
begynte hun å ane en sammenheng,
og spurte i resepsjonen hva som

Selv er hun ofte på seminarer og konferanser, og kan ikke alltid velge hvilket hotell det
foregår på. Men når hun selv kan velge,
velger hun bort Clarion. Rype har også
anbefalt andre å plukke andre hoteller, fordi
hun mener duften skaper problemer for
mange.
– Jeg tror ikke at folk velger hotell fordi
lukta er god eller dårlig. Det er klart at det
er mange som liker parfymelukt og kan
oppfatte det som positivt, det er forståelig og selv om jeg selv bruker ytterst lite
parfyme, liker jeg jo god lukt. Men jeg tror
at de fleste som liker lukta, ville tenkt at det
er rart av Clarion å fortsette med det når
det skaper problemer for mange. Hvor stor

Clarion: En strategisk beslutning
Clarion har vært i møte med Norges Astma- og Allergiforbund
angående signaturduften, og NAAF har uttalt at dette er et
problem for mange av deres medlemmer. Clarion på sin side
sier dette er en strategisk beslutning og en økende trend.

innen Nordic Choice, som totalt har 170
hoteller. Castegren sier det er en strategisk beslutning som er gjort i Clarionkjeden, ikke resten av Nordic Choice, og
hun ønsker ikke å bagatellisere at mange
oppfatter duften som et problem.

– Det er mange selskaper som går den
veien, og mange har sikkert merket at
det er flere forretninger som har en signaturduft når du kommer inn. 7/11 er et
eksempel. Alle foretak vil gjøre så mye
de kan for å forsterke sitt varemerke,
så også vi. Slik vi oppfatter det, har vi
fått mange positive tilbakemeldinger og
våre gjester synes det er positivt, forteller Marketing & Communication Manager i Clarion Hotels, Jessica Castegren.

Ikke fått noen klager

Appellerer til luktesansen

Clarion ønsker å appellere til alle
menneskets sanser, via kunst, musikk
og design, og nå også til luktesansen.

– Det beste er om våre gjester opplever duften som positiv, men den skal
ikke være så sterk at den slår i mot deg.
Hos noen hoteller vil duften kanskje
kjennes veldig sterk. Dersom noen er
på et av våre hoteller på konferanse, og
føler at det er for sterkt duft, går det an
å spørre om den kan skrus ned. Duften
kan reguleres på alle hotellene. Den er
dessuten ikke i restauranten eller på
konferanserommene, men kun i lobbyen, sier Castegren.
Duften startet de med for om lag et år
siden, og den finnes på alle de 20 Clarion-hotellene i Norden. Clarion Hotels er
med sine 20 hoteller en av flere kjeder

– Jeg forstår at de som er sensitive synes
det er problematisk. Dette er en økende
trend i samfunnet og i ulike foretak, og
det vil jo bli et problem for allergikere. Vi
håper at duften ikke skal være så påtakelig, og hvis vi oppdager at gjester slutter
å komme til oss på grunn av dette, vil vi
jo slutte. Samtidig kan det være mange
grunner til at gjestene ikke vil komme, en
hard seng, at de ikke liker musikken osv.
Så langt har vi ikke oppdaget dette som et
problem, og vi har ikke fått noen klager.
I framtida planlegger Clarion å legge inn
spørsmålet om duft i sine spørreskjemaer,
som sendes ut til alle som har vært
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ft på Clarion-hoteller
betydning kan det ha? Spør hun.
Hun er også opptatt av de ansatte som
fortalte henne at de syntes det var plagsomt.
– De må jo stå i den lukta hele tida, og
kan ikke velge det bort. Det er jobben
deres og deres arbeidsmiljø. Og hvor lett
er det for dem å si fra og komme noen
vei med det? Jeg vet dessuten at mange
reagerer, uten at de vil si noe. Tipper det
er store mørketall her, sier hun.

Clarion-kjedens 20 hoteller bruker
alle samme duft i lobbyen.

Et økende problem

Rype mener det er synd at Clarion velger å
ekskludere en så stor gruppe mennesker,
ettersom antall personer som blir sensitive
overfor sterke dufter er økende.
– Det er veldig synd at de da må velge
bort et antall hoteller på grunn av en duft,
sier hun.
Oppfordringen til Clarion synes klar fra
Rype, som mener de heller kan finne et
alternativ til å spraye lobbyområdet med
parfymeduft. /

gjester på et av
deres hoteller.
Når det gjelder de
ansatte, og deres
mulighet for å si
fra om et eventuelt
problem, har de også
interne undersøkelser,
som er anonyme.
– Det er klart at for de ansatte
som opplever dette som et problem,
er det verre. Men vi har ikke hørte noe.
Internundersøkelsen er en måte å si fra på, og
om vi får mye negativ respons her må vi jo vurdere
dette på nytt. Gjestene kan jo velge bort hotellet, de
ansatte kan ikke det, sier Castegren.
Hun er positiv til å se på andre alternativer som
for eksempel duftlys, dersom undersøkelser blant
gjester og ansatte viser at signaturduften gir mange
negative tilbakemeldinger. Inntil videre er den imidlertid med på å forsterke Clarion som varemerke,
og skal gjøre at gjestene kjenner seg igjen og får
positive assosiasjoner. /
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Det er svært skuffende at Clarion-kjeden vil fortsette å holde fast ved denne
nyskapningen, til tross for at de er blitt forklart at duften skaper problemer for
en stor gruppe mennesker, mener Astma- og Allergiforbundet.

NAAF: Skuffende av Clarion
Astma- og Allergiforbundet

har i møte med ledelsen for Clarionkjeden forklart hvordan den økende
bruken av kjemikalier fører til at allergiforekomsten øker, og at bruken
av parfymerte produkter skaper store
problemer for mange som allerede har
astma, allergi og overfølsomhetssykdommer. NAAF har derfor oppfordret
hotellkjeden om å fjerne signaturduften
for ikke å ekskludere en stor gruppe
mennesker.
– Ikke alle vet at også ting som lukter
godt er en blanding av kjemikalier som
kan bidra til å gjøre befolkningen mer
allergiske, og at spesielt mennesker
med overfølsomhetssykdommer kan
reagere med symptomer på sterke
parfymedufter, sier seniorrådgiver Kent
Hart i NAAF.

45 % av de som deltok i en stor
spørre-undersøkelse i Danmark svarte
at de ble sjenert og plaget av én av de
alminnelig forekommende dufter og
kjemiske stoffer, 27 % av dem var plaget
i en grad som var symptomutløsende,
15 % svarte de hadde opplevd ubehag
eller symptomer i relasjon til andres
parfymebruk, og 0,5 % opplevde at
symptomene deres påvirket dem både
sosialt og yrkesmessig. Det tilsvarer om
lag 17.000 voksne dansker. Danmark er
blant de land Norge befolkningsmessig
normalt sammenligner seg med.
– Det er rett og slett oppsiktsvekkende av Clarion-kjeden å ignorere vår
vennlige oppfordring om å revurdere
bruken av signaturduft på hotellene
fordi de mener det er trend og at avgjørelsen er strategisk. Signaturdufter kan

gi helseproblemer for en stor gruppe
mennesker, og for hoteller gjelder dette
både gjestene og de ansatte. Bruk av
slike signaturdufter kan også være problematisk ettersom det setter til side
hensyn til krav om tilgjengelighet for
alle, slik det er nedfelt i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven, mener Hart.
– Vi tror dessverre den kraftigste
responsen på en signaturduft vil
komme fra de som opplever den som
ubehagelig, mens de som ikke plages av
den, neppe vil savne et slikt tiltak om
det forsvinner.
For en ikke ubetydelig andel potensielle hotellgjester vil det være sjenerende med parfymeduft som velkomst,
og også for mange ansatte som har sitt
daglige opphold i resepsjonsområdet. /
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Den norske skolen på Gran Canaria har etter alt å dømme verdens beste klima, båd

Skole for klimaflykt n
tekst og foto / Øystein Mikalsen

Det er tidlig morgen på Collegio Noruego, den norske skolen på Gran Canaria.
Angela Sandberg (11) sitter i håndarbeidstimen og drømmer seg bort.
Hendene er opptatt med tegningen
foran henne, men tankene vandrer mot
neste gang hun skal ut og løpe. Gateløp
er favoritten. Hjemme i Norge var
Angela plaget av astma, her er plagene
og medisinene hun måtte ta bare et
fjernt minne.
Den norske skolen ligger i dalen Barranco de la Verga i Mogán kommune,
sør på øya. Sydkysten er faktisk regnet
for å ha verdens beste ”mikroklima”,
ideelt for personer som lider av astma,

allergier, psoriasis og revmatisme.
Det første som slår deg når du går inn
gjennom skoleporten er at alle vinduene til alle klasserom står på vidt gap.
Luftkvaliteten ute er bedre enn noe
airconditionanlegg noen gang kan klare
å gjenskape, og derfor er det absolutt
best å satse på gratis sjøluft enn på
dyr og sjenerende luftkondisjonering.
Blir det alt for varmt hender det at de
må kapitulere. Det samme gjelder når
ørkenvind fra Nord-Afrika drar med seg
sand fra Sahara, men de aller fleste av
årets skoledager er det frisk uteluft som
gjelder.
Sørkysten av Gran Canaria er fra

naturens side en halvørken. Regnet
kommer kun i korte perioder om
vinteren. Pollenproduserende planter
finnes nesten ikke. Bjørk, gresspollen
og burotpollenpasienter kan bli kvitt
plagene sine. Her finnes heller ingen
industriforurensning av betydning. Den
rene havluften blåser alltid inn over øya.
Astmapasientene blir derfor betydelig
bedre. Statens behandlingsreiser har i
en årrekke sendt barn med astma for
klimabehandling her. Den gode effekten
er vitenskapelig dokumentert.
Hudlege Morten Sandberg forteller
at også barn med hudplager har godt av
sola og sjøen som alltid er tilgjengelig.
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ma, både inne og ute.

kt ninger
Saltvannsbad og sol er den aller beste
medisin for mange pasienter med hudsykdommer.
Nærmere 15 prosent av barn har på
et eller annet tidspunkt atopisk eksem
(barneeksem). En del barn og ungdom
har eksem i alvorlig grad med betydelig påvirkning av livskvaliteten. Kløe og
utslett forsurer hverdagene. De som har
det slik stortrives på sørkysten av Gran
Canaria, der det er unike muligheter for
bad og sol hele året.

Gjelder mange

Rektor Benedikte Grongstad forteller at
mange av elevene på den norske skolen

er der på grunn av at
Det er ikke tillatt med
astma og allergi gjør
sitrusfrukt, fisk eller nøtdet vanskelig for dem
ter på skolens område.
å fungere hjemme i
Alle må skifte klær før de
Rektor Benedikte Grongstad er
Norge. Legger vi til de
kommer på skolen, hvis
tydelig på at den norske skolen
elevene som er her på
de har vært i kontakt
ikke er noen «syke-skole». Colgrunn av helseplagene legio Noruego er en alminnelig
med hund, eller vært
til foreldre eller søsken norsk skole i utlandet med et
utsatt for sigarettrøyk.
blir tallet enda større.
Dessuten har ingen av
klima, både inne og ute, som
passer godt for elever med
– Vi registrerer ikke
skolens lærere lov til å
allergiske plager.
informasjon om elevrøyke i arbeidstiden.
ene våre, og fører ikke
– Dette har utfordret
nøyaktig oversikt over hvor mange aller- noen av oss – men det er sunnere for
gikere eller astmatikere vi til enhver tid
oss alle, og vi trøster oss med det, sier
har. Dette fordi vi er en ordinær skole
Grongstad med et smil.
som tar imot de elevene vi får. Likevel er
Hun forteller videre at alle de åpne
det et faktum at mange som kommer til vinduene også gir noen utfordringer.
oss får et lettere liv og en bedret helse,
Når alle klasserom er åpne ut til skolegården må alle som ferdes utendørs
sier Grongstad.
tenke på at de kan forstyrre undervisHun mener klima er en viktig faktor
for de fleste nordmenn som flytter til
ningen.
Kanariøyene.
– Hvordan går du fram for å unngå at
– Jeg tror det er kombinasjonen av å
skolen får et image som «syke-skole»?
kunne følge et norsk undervisningsopp– Vi gjør ingenting for å unngå et slikt
legg sammen med et kanarisk klima og
image – skolen fungerer som andre
kultur som gjør at man opplever å få det utenlandsskoler, i tillegg har vi klimaet
beste av begge verdener. Det er derfor
som en bonus. Og det er i grunnen helfolk kommer – og mange blir, sier hun.
sefremmende for alle.
Da Colegio Noruego ble åpnet i 1974
– Ville det vært grunnlag for drift av
hadde den bare 13 elever. I dag er det
skolen hvis alle astmatikere og allergica. 250 barn og ungdommer som får
kere forsvant?
skolegangen sin her.
– Ja, helt klart. De fleste som komme
hit har ikke primært helseplager, men er
Tilrettelagt
utenfor Norge et år eller mer i forbinSelv om rektor Grongstad er tydelig på
delse med jobbsituasjon. I tillegg er det
at den norske skolen hun leder ikke må
barn der andre i familien har helsegeoppfattes som en «syke-skole» har de
vinst av å være på Gran Canaria, selv om
sett seg nødt til å innføre en del regler
de selv ikke er syke. Flere av barna er
for å tilpasse miljøet for elever med
dessuten spansk-norske barn som bor
allergiske plager.
her nede fast, der foreldrene har valgt
et norsk skoletilbud fremfor det spanske, med det ønsket at barna skal få en
grunnleggende norskopplæring i tillegg
til den spanske hverdagen de lever i,
avslutter Grongstad. /
Angela Sandvik (11) forteller at hun er
helt kvitt astma- og allergiplagene på Gran
Canaria. Hjemme i Norge er hun avhengig av
medisin for å fungere.
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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.

SUKSESSEN
FORTSETTER
l UNIKT STØVOPPTAK

-

SENSITIV HUD?

Eucerin Sun Kids Trygg og effektiv solbeskyttelse
til den sensitive barnehuden!

l UNIK FILTRERING
-

l LAV VEKT
l LANG LEVETID

-

l SE DEN!
l PRØV DEN!
l OPPLEV FOR-

SKJELLEN HJEMME!
Postboks 2219
3255 Larvik

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.no

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+
Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!
Postboks 2219
3255 Larvik

Telefon:
331 35 777
Postboks 2219
3255
Larvik
www.vorwerk.no
Postboks 2219
3255 Larvik

Telefon: 331 35 777
Postboks 2219
3255 Larvik

www.vorwerk.no

Solbeskyttelse som er enkel å påføre
og absorberes raskt. Ekstra vannfast.
Telefon:
331 35
777 og fargestoffer.
Uten parfyme,
parabener

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.no
Les merwww.vorwerk.no
på: www.eucerin.no

Rent og pent
innemiljø
Ferdigmalte panelog takplater anbefalt
av Astma- og
allergiforbundet
www.byggma.no

HudENS NATuRLIGE VALG
Lactacyd inneholder
melkesyre som hjelper
deg å bevare hudens og
underlivets naturlige
pH-verdi, som igjen
opprettholder den
naturlige bakteriefloraen.

Sannsynligvis

Sannsynligvis

verdens reneste

verdens reneste

Helsevennlige, biologisk nedbrytbare
hansker av bambus-fiber.
Distribueres av Apotek 1, Norengros
og Maksegruppen.
member of

Hudvask på kroppens egne vilkår
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KenkoAir Purifier har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter),
Et rom med kun 0,0005
%99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
som fjerner
Ønsker duområde
mer informasjon
du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
på nesten 30kan
orurensningspartikler
i luften?kvadratmeter.
Et rom med kun 0,0005 %
eller NORsupport@nikken.co.uk.

forurensningspartikler i luften?

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.
enkoAir ® Purifier har et banebrytende ULPA-filter
(ultra-low
particulate
air filter),en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige
KenkoAir
Purifier
skaper i tillegg
om fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned
i en størrelse
0,12 mikroner
i et
KenkoAir ®som
Purifier
har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter),
negative
ioner,på
gjennom
en revolusjonerende
ozonfri prosess
kalles
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
mråde på nesten 30 kvadratmeter.
ren ionegenerering.
område på nesten 30 kvadratmeter.

lteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
Ønsker
dufibrer,
mer informasjon
kan du ta kontakt med Nikken
på 0044 1908 202454
om pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk,
skadelige
støv og støvmidd.
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
eller
NORsupport@nikken.co.uk.
enkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende
atmosfære
ved å avgi naturlige
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
egative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
ren ionegenerering.
n ionegenerering.

Et rom med kun 0,0005 %
forurensningspartikler i luften?

nsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
ler NORsupport@nikken.co.uk.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

Ønsker du mer informasjon kan du ta
kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

NYHE
T!

PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved:

falt av Norges Astma- og Allergiforbund.

NY
• Neseproblemer,
barn
HE også forwww.nikken.eu
• Snue og forkjølelser
T!
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
g Allergiforbund.

www.nikken.eu
www.nikken.eu

Finnes på apotek
www.aconordic.com

www.nikken.eu
NY

HE

T!

MATGLEDE!

Godt
og

Godt
og

For mange er melkefritt livsviktig, mens andre
velger det for å føle seg bedre. Stadig flere
velger det fordi de helt enkelt synes det er godt!
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt,
så bra og så godt sortiment som mulig.

Trygt og skånsomt for
sensitiv hodebunn
10 rene basisprodukter
av høy kvalitet
Utviklet i tett samarbeid
med det finske
astma
og allergiforbundet
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no
For mange er melkefritt
Selges kun hos frisøren
livsviktig, mens andre velger
det for å føle seg bedre.
Stadig flere velger det fordi
de helt enkelt synes
det er godt!

melke-

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte
drikker består også av Soyadrikk Naturell som
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte,
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

fritt!
melke-

fritt!
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

Vi ønsker at også allergikere skal få en
enklere hverdag med gode matopplevelser.
Hos Ultra, Jacob´s og Centra finner du derfor
over 250 ulike produkter for deg med allergi
eller matintoleranse.
Velkommen til en allergivennlig handel!

For mange er melkefritt livsviktig, mens andre
velger det for å føle seg bedre. Stadig flere
velger det fordi de helt enkelt synes det er godt!
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt,
så bra og så godt sortiment som mulig.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte
drikker består også av Soyadrikk Naturell som
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte,
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

Mer info på
www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00
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Frisører er ofte utsatt for eksponering av forskjellige kjemikalier som kan skade
hud og lunger, i tillegg til at mange har belastende arbeidsoppgaver som fører til
kroppslige plager.

Frisører som skades på jobb
tekst / Advokat Thomas Benestad foto / Colourbox

En rekke produkter som brukes til

bleking, farging osv kan medføre eksem,
astma og/eller allergi. Mye ståing og
armbruk fører til at flere plages med
muskelplager og lignende. Undersøkelser viser at mange frisører påføres
yrkesskader-/sykdommer, av og til så alvorlige at man tvinges til å slutte i yrket.
Da er det viktig å kjenne sine trygderettigheter og erstatningsrettigheter.

Skadet på jobb – hva gjør jeg?

Frisørers rettsstilling i forhold til yrkesskader/yrkessykdommer er avhengig
av om man er ansatt/arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende. Mens
ansatte normalt er omfattet av både
trygdelovgivning og yrkeskadeforsikringsordning som gir rett til utvidet
trygd og erstatning, er selvstendige

næringsdrivende ikke omfattet og må
selv tegne egne forsikringer osv.
Dersom man mistenker at man er
påført en yrkessykdom bør man snarest
mulig informere sin arbeidsgiver, slik at
arbeidsmiljøet kan forbedres. Man bør
også kontakte fastlege, eventuelt også
bedriftshelsetjeneste, slik at man kan
få medisinsk oppfølgning - eventuelt få
henvisning videre til spesialist osv.
Arbeidsgiver plikter å informere Nav
om yrkessykdom. Dessverre følger ikke
alle arbeids-givere opp dette. I så fall
kan man selv melde saken til Nav vedrørende å fylle ut et særskilt skjema,
som så sendes det lokale Nav-kontoret.
Dersom man har/har hatt utgifter som
følge av yrkessykdom, må man sende
brev med krav om refusjon til Helfo.
Både Nav og Helfo har informasjons- og

veiledningsplikt. Det er ofte lurt å kommunisere med trygdemyndighetene skriftlig,
slik at man får et skriftlig svar, som eventuelt kan påklages om man er uenig.
I tillegg til ekstra trygderettigheter kan
man ha rett på yrkesskadeerstatning fra
arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er
derfor viktig å høre med arbeidsgiver
hvor de har hatt yrkesskade-forsikring,
og melde saken til aktuelle forsikringsselskap. Dette gjøres normalt ved å sende et
brev, hvor man informerer selskapet om
at man mener at man er påført en yrkessykdom.

Rettigheter i forhold til trygden

De fleste som skader seg eller blir syke, vil
ha rett til basisrettigheter som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og eventuelt
uføretrygd fra trygdemyndighetene.
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NAAF hjelper medlemmene
NAAF og Advokatf irmaet Salomon Johansen AS har i flere år
samarbeidet om å hjelpe et stort antall NAAF-medlemmer
som er påført yrkessykdommer. Som medlem kan man ta
kontakt med NAAF for henvisning til en gratis førstegangskonsultasjon hos advokat, og ønsker man å gå videre med saken
vil man kunne gjøre dette til en sterkt rabattert sats. De som

Ansatte som blir påført yrkesskade/sykdom har vanligvis utvidede trygderettigheter i forhold til Nav/Helfo. Det
er flere viktige rettigheter, blant annet
retten til full utgiftsdekning i forhold til
legehjelp osv. samt eventuell menerstatning (erstatning for tapt «livskvalitet» ved store og langvarige skader).
Ikke alle sykdommer påført i arbeid
anses som yrkessykdom i forhold til
folketrygdloven. Trygdemyndighetene
har bestemt hvilke sykdommer som
skal kunne anses som yrkessykdommer.
Astma/allergi/eksem omfattes av aktuelle forskrift. En slik sykdom vil kunne
godkjennes som yrkessykdom dersom:
1) sykdomsbildet er karakteristisk og
i samsvar med det som den aktuelle

ønsker en førstegangsvurdering må gjerne ta kontakt med
NAAF. Det anbefales at man samler alle dokumenter som kan
være av betydning for saken, som kopi av alle medisinske journaler, oversikt over arbeidsforhold, oversikt over eksponering
osv, slik at man får en best mulig vurdering av saken.

påvirkningen kan framkalle, 2) man i
tid og konsentrasjon har vært utsatt
for den aktuelle påvirkningen i en slik
grad at det er en rimelig sammenheng
mellom påvirkningen og det aktuelle
sykdomsbildet, 3) symptomene har
oppstått i rimelig tid etter påvirkningen,
og 4) det ikke er mer sannsynlig at en
annen sykdom eller påvirkning er årsak
til symptomene.

Yrkessykdom/yrkesskader

Arbeidstakere som får yrkesskade eller
yrkessykdom kan ha rett på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers
forsikringsselskap, eventuelt Yrkesskadeforsikringsforeningen i Oslo dersom
arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt

yrkesskadeforsikring. For å få yrkesskade-/yrkessykdomserstatning er det en
forutsetning at skaden/sykdommen er
påført i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Arbeidsskader er ofte lett å
knytte opp til en arbeidsplass, verre kan
det være med en del yrkessykdommer.
Sykdommene kommer ofte «snikende»
over tid, og det kan ofte være vanskelig
å relatere disse til arbeidsmiljøet. Det
blir derfor veldig viktig å få oversikt
over eksponeringen på arbeidsplassen (type eksponering, hvor stor daglig
eksponering, eksponeringsperioden
osv.), og å fremskaffe mest/best mulig
dokumentasjon for denne. /

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.
Begge filtrene må byttes etter en tid,
avhengig av brukstid.
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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
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H. Asmyhr A.S

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Ing.

Rana
Bilservice AS
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Stensrud Musikk
1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Jordheim
Fysikalske Institutt
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 14 25

Glåmdal Sjukepleie
& Bandage AS
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 97 90

En virksomhet i Stift. Signo
3240 ANDEBU
Tlf. 33 43 88 00

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Ti-Tech Sveis AS
1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

Joker Luster
6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Coop Dønna
8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

Råholt Helse
og Bandasje

Kongsbakken
videregående skole

2070 RÅHOLT
Tlf. 63 95 30 92

9008 TROMSØ
Tlf. 77 64 73 00

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

Plate- og sveiseverksted

Hippe Gunnar A/S
2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

Bilvarehuset
Anker AS
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 90 16 55

1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Vallersund
S-Marked
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 70 00

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

Hommersåk
Bil AS
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 15 19

Byggmester
Auto-Glass AS
Gruber AS
Tom L. Hansen Avd. Drammen Nord Rana
8622 MO I RANA

Trygve Myrer AS

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

ElektroNOR as

Kjell Pahr-Iversen
4016 STAVANGER
Tlf. 51 58 42 33

2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Tlf. 75 13 73 00

Novikveien 47
8800 SANDNESSJØEN

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

Tlf. 75 65 33 00
www.sandnessjoen.vgs.no

Nøtterøy Familiecamping
Fjærholmen AS
3132HUSØYSUND
Tlf. 33 38 51 43

3271 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Rørlegger
2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Østo
Re Revisjon AS
Ortopedisenter AS
3174 REVETAL
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Tlf. 33 06 49 10

Avd Tuven Libris

Apotek 1
Brønnøy

3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 34 30

8900 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 00 71 90

Edv Køhn Bok og Papirhandel AS
Blindern, 0317 OSLO - Tlf. 21 03 05 00

7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 42 40

Neglspretten
Fotterapi

Lofoten
Sparebank
7560 VIKHAMMER
Tlf. 73 97 33 70

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

Våler Vekst AS

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

2224 AUSTMARKA
Tlf. 62 82 82 21

EuroContact
Norge A/S

Moe Transport og
Konsulent Tjenester
5723 BOLSTADØYRI
Tlf. 900 89 107

Joker Austmarka

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

Tingvoll Brygge og
Restaurantdrift AS

Hadelandsbakeriet AS

1599 MOSS
Tlf. 69 24 78 00

9800 VADSØ
Tlf. 78 95 34 34

Coop Mega
Fjellhamar

Friis
Arkitekter AS

9514 ALTA
Tlf. 78 43 75 90
www.elektronoras.no

Skolt Pukkverk A/S

KLH Farge AS

Lofoten Turist og Rorbusenter
Ørsvågvær
Ørsvågvær, 8310 KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80

Hønefoss Videregående skole
Oslov. 17, 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 00

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Fylkesrådet
7735 STEINKJER - Tlf. 74 11 10 00

Gohelse Kirkenes
Bandagistforretning AS

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Kjell Torkildsensgt. 7, 9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 00 99

Matallergi
Rosenkrantzg 17, 3018 DRAMMEN - Tlf. 32 26 90 00

Husker du å be legen din melde
alle sterke, akutte reaksjoner på grunn av
matallergi
til det nasjonale Matallergiregisteret? Legen vil få utførlig
tilbakemelding med testresultater og vurdering.
Informasjon og skjema finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO
Tlf. 21 07 70 00 Ellen Namork eller Martinus Løvik
ellen.namork@fhi.no
martinus.lovik@fhi.no
www.fhi.no - Tema - Mat og helse - Matallergiregisteret
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Takkes for frivillig arbeid!
Miriam Karlsens gikk av som
leder i Porsanger Astmaog Allergiforening ved sist
årsmøte. Hun har vært med
i Astma- og Allergiforbundet
i over 30 år, og omtrent like
lenge har hun vært likemann.
Med Miriam som leder har
frivillige fra lokalforeningen
merket turløyper som er
mye brukt både sommer
og vinterstid. Vinterstid har
de også hatt svømmetilbud

til små og store. Selv om
Miriam er over 80 år ønsker
hun fortsatt å være frivillig og bidra for Astma- og
Allergiforbundet, derfor
fortsetter hun nå som vara i
lokalforeningen i Porsanger.
Gro Johansen, Porsanger
Astma- og Allergiforening/
NAAF Region Nord
Astma- og Allergiforbundet takket Miriam Karlsen med en
allergivennlig dekorasjon.

... for et bedre inneklima
Gildeskål
kommune
gildeskal.kommune.no

Eigersund
...Vadsø
for et bedre
inneklima
Vennesla

ANONYM
STØTTE

kommune

kommune

Levekår

kommune

vadso.kommune.no

eigersund.kommune.no vennesla.kommune.no

eigersund.kommune.no

Vennesla
kommune
Lebesby
vennesla.kommune.no
kommune

alstahaug.kommune.no

kommune

Vadsø
kommune
Lyngen
vadso.kommune.no
kommune

enebakk.kommune.no

lyngen.kommune.no

Alstahaug
kommune
Vefsn
alstahaug.kommune.no
kommune

meldal.kommune.no

Enebakk
kommune

Gildeskål
kommune
Alstahaug
gildeskal.kommune.no
kommune

vefsn.kommune.no

Vefsn
kommune
vefsn.kommune.no

Sula
kommune
sula.kommune.no
Sula

kommune

ANONYM
STØTTE
Enebakk

Lyngen
kommune

enebakk.kommune.no

lyngen.kommune.no

lom.kommune.no

re.kommune.no

lom.kommune.no

Ullensaker
re.kommune.no
kommune

ullensaker.kommune.no

Ullensaker
kommune
ullensaker.kommune.no

Eigersund
kommune

Levekår

lebesby.kommune.no

Lebesby
kommune
Agdenes
Vestvågøy lebesby.kommune.no
meldal.kommune.no
kommune
kommune
vestvagoy.kommune.no

Vestvågøy
kommune
vestvagoy.kommune.no
Bærum
kommune

agdenes.kommune.no

Agdenes
kommune
Flesberg
agdenes.kommune.no
kommune

Karmøy
kommune
Oppvekst- og kulturetaten
karmoy.kommune.no

Karmøy
kommune
Oppvekst- Øvre
og kulturetaten
Eiker
karmoy.kommune.no
kommune
ovre-eiker.kommune.no

Øvre Eiker
kommune
Midtre
Gauldal
ovre-eiker.kommune.no
kommune
midtre-gauldal.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune
midtre-gauldal.kommune.no

baerum.kommune.no

flesberg.kommune.no

Bærum
kommune

Flesberg
kommune

ostre-toten.kommune.no

baerum.kommune.no flesberg.kommune.no
gjovik.kommune.no

kommune
ostre-toten.kommune.no

strand.kommune.no

Nesset
avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.no
Nesset

sula.kommune.no

gjovik.kommune.no
strand.kommune.no

kommune
avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.no

Apotek 1 Stord

Vesterålens
Apotek AS

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

Langestrand
Fysioterapi

5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 15 15 10
Vesterålens

1539 MOSS
Tlf.
69 25 Moss
11 15
Bentzen

3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22
Langestrand

Apotek 1 Stord
Apotek AS
Begravelsesbyrå A/S
5411 STORD
8450 STOKMARKNES
1539
MOSS
Salong
Sydspissen
Solheimhus
A/S Evy
Tlf. 53 45 60 30
Tlf. 76 15 15 10
Tlf. 69
25 11 15
Frantzen
Hotell
3724 SKIEN
9006 TROMSØ
Sydspissen
Tlf. 77 66 14 10

Hotell
9006 TROMSØ
Norsk
Tre
Tlf. 77 66
14 AS
10
3919 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 69 20

Norsk Tre AS
3919 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 69 20

Tlf. 35 52 29 15

Solheimhus A/S
3724 SKIEN
Veggli
Tlf. 35
52 29 15

Handelsforening A/L
3628 VEGGLI
Veggli
Tlf. 32
74 61 08
Handelsforening A/L
3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 61 08

Toyota Norge AS
Tlf. 32 04 45 18

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Toyota Norge AS
Tlf. 32 04 45 18

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

3408 TRANBY
Tlf. Salong
32 85 00 83

Evy Frantzen
3408 TRANBY
Tlf.
32 85Vik
00 83
Kiwi
3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Fysioterapi

3251
LARVIK
Flanderborg
Tlf. 33 18 11 22

Rammer og Kunst
7374 RØROS
Flanderborg
Tlf.
72 41 05 90
Rammer og Kunst

Nettbuss Trøndelag AS

7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

6100 VOLDA
Boots
Apotek
Tlf. 815 22 900
Kvaløysletta

6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Nettbuss Trøndelag AS
9100KVALØYSLETTA
Boots
Apotek
Tlf. 77 75
89 90

Kiwi Vik

Kvaløysletta

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

9100KVALØYSLETTA
Ekra
Gartneri og
Tlf. 77 75 89 90

Hagesenter AS

8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

7083 LEINSTRAND
Ekra
Gartneri
Tlf. 72
59 42 20og

8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Tlf. 06 491

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Tlf. 06 491

4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

3701
SKIEN
G-Sport
Tlf. 35 50 33 50
Honningsvåg AS
9751 HONNINGSVÅG
Tlf.G-Sport
78 47 10 00
Honningsvåg AS

0152 OSLO - Tlf. 22 34 10 00
0152 OSLO - Tlf. 22 34 10 00

Hagesenter AS
3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

9751 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 10 00

Vadsø Apotek

Mithra AS

9800 VADSØ
Tlf. 78 94 19 90

3692 SAULAND
Tlf. 35 02 32 33

Vadsø Apotek

Mithra AS

9800 VADSØ
Tlf. 78
94 19 90
Villa
Skaar
AS

3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

3692 SAULAND
35 02 32 33AS
DinTlf.Kjøreskole
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Villa Skaar AS

Din Kjøreskole AS

3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

3044 DRAMMEN
Kjell
Arne
Tlf.
32 89
50 90

Sweco Norge AS
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Sweco Norge AS
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

E & M’S AS

2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 44 31

E & M’S AS

Schjørn AS
2615 LILLEHAMMER
Kjell
Arne
Tlf.
61 25
36 47

Schjørn AS
2615 LILLEHAMMER
Tlf.Solbekk
61 25 36 47

Møbler A/S

3770 KRAGERØ
Tlf.Solbekk
35 98 17 28

Møbler A/S
3770 KRAGERØ
Bedriftsøkonomi
Tlf. 35 98 17 28
& Regnskap
Erik Rasmussen
0283 OSLO
1540 VESTBY
Bedriftsøkonomi
Byggningssnekker
Tlf. 22 52 54 10
Tlf. 909 82 705
&
Regnskap
Erik Rasmussen
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 44 31
Byggningssnekker

1540 VESTBY
Tlf.
909 82
705
Voss
Olje
5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

0283 OSLO

22 52 54 10AS
S. Tlf.
Thorstensen

8540 BALLANGEN
Tlf. 76 92 60 80

Voss Olje

S. Thorstensen AS

5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

8540 BALLANGEN
Tlf. 76 92 60 80
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Verv et
medlem!
Hvis alle medlemmer verver ett medlem hver,
blir NAAF stor nok til å bli tatt enda mer på alvor.
Vil du være med oss å verve flere medlemmer?
Sammen skal vi gjøre Norge friskere!
Vi har mange medlemsfordeler og fine
vervepremier!
Den enkleste måten å verve på er fra nettsiden vår
www.naaf.no men du kan også ringe oss
Le
direkte på 23 35 35 35 eller
vervep s om
legg in remier og
kontakte ditt lokallag.
n din

ve
w.naa rving
medle f.no/
m

på ww

VERV 1 MEDLEM

Hvorfor er du medlem av NAAF?
Jeg ble medlem i NAAF for 10 år siden. Sønnen min
som da var 10 måneder hadde fått astma, og han var
den første i min familie med den diagnosen, og jeg
hadde behov for å vite mer og treffe andre i samme
situasjon. I løpet av disse årene har jeg lært mye, og
ser viktigheten i å ha en organisasjon som arbeider
aktiv for at de med astma og allergi skal få et bedre liv.

Hva leser du med størst interesse i bladet?
Det første jeg leser i bladet er reportasjene hvor
det skrives om egenerfaringer og opplevelser.

Ane & Bronky bok + lydbok
(verdi 150,-)

Ane & Bronky DVD
«Trikset»
(verdi 150,-)

Hallo
der!

Navn: Merete
Grimestad Birkeland
Bosted: Bygstad i
Sogn og Fjordane

Teknisk treningstrøye m/
logo, finnes i S-XL, oppgi
ønsket strl i beskjedfeltet
(verdi 149,-)
Eksemhansker av bambus
for barn, finnes i strl 1-2 år,
3-4 år, 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år,
oppgi ønsket strl i
beskjedfeltet (nyhet,
tilgjengelig fra ca 1/12)

Norsk visesang i
50 år, trippel CD
(verdi 149,-)

VERV 2 MEDLEM
Boka «Gode
råd er grønne»
(verdi 395,-)

Har du en hjertesak knyttet til astmaog allergisykdommer?
Det må være å veilede barn og ungdommer slik at de
kan leve et likeverdig liv som sine jevngamle, selv med
en slik sykdom. Tenker da på fritidsaktiviteter innen
fysisk aktivitet, slik at de kan oppleve mestring. Jeg er
også opptatt av allergivennlig mat, og at det blir gitt
informasjon om dette ut til skoler og barnehager.
Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år?
Enda mer arbeid i forhold til inneklima i skoler og
barnehager.

Kunne du tenke deg å bruke en time
av din tid på NAAF?
JA, og jeg kan nok si at jeg bruker mange timer av min
tid på NAAF, noe jeg også ønsker å fortsette med.

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt
engasjement på?
Jonas lue m/ filter, blå/
mønster voksen
(verdi 425,-)

Pollennett
(verdi 329,-)

VERV 3 MEDLEM

Sterisol sensitiv hudpleie,
Respro Allergimaske,
pakke med åtte enheter
finnes i strl S-XL, oppgi
(verdi 790,-)
ønsket strl i beskjedfeltet
(verdi 525,-)

Princess Gull dunpute
(verdi 699,-)

Jeg vil arrangere samlinger/turer for barn og ungdommer med fokus på fysisk aktivitet. Jeg vil også
arrangere matkurs for skoler og barnehager, hvor
tema er matallergi og allergivennlig mat. På årsmøtet
til NAAF Region Vest ble jeg valgt til leder, så jeg vil
selvsagt bruke mye av mitt engasjement på å få en
aktiv medlemsmasse og aktive lokallag i Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane.
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Vi som sitter i NAAFU-styret
er i gang med å planlegge
årets landskonferanse.

STERISOL®
SENSITIVE SYSTEM

Hei alle i NAAFU!
Landskonferansen 2013 vil bli
gjennomført i tiden 31.august
til 1. september. I år vil temaet
være fysisk aktivitet og astma.
Vi i NAAFU er opptatt av det å
være aktiv med astma og fysisk aktivitet. Derfor vil
vi gjennomføre forskjellige aktiviteter under landskonferanse-helgen. Vi er i år så heldig å ha med oss
Grethe Amdal som jobber som sykepleier og
seniorrådgiver i NAAF. Det vil bli mulighet til individuell rådgivning med henne for de som ønsker det.
Forbundsstyret har besluttet at de ønsker en engasjert ungdomsorganisasjon i NAAF. Er du engasjert
og ønsker å være med å bygge opp NAAFU igjen, ta
kontakt med leder av valgkomitéen Siv Engen på siv.
engen@gmail.com. Følg med på Astma- og Allergiforbundets Ungdom på Facebook og naaf.no for
mer informasjon om påmelding.
Vi håper at mange har mulighet til å være med
denne helgen og i NAAFU videre.

√
√
√
√
√
√

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.

God sommer!

Produktene kan kjøpes i
Astma- og Allergiforbundets nettbutikk

Linn Skarå,
leder NAAFU

www.naaf.no
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Vi er på barneteater i Kristiansand og følger Allergikus Pollus, et snilt og lekent pollenkorn, innom renn

Allergikus pollus!
tekst og foto / Eva Kylland

– Barn tar til seg fakta når det er
pakket inn i dans, drama, musikk og
humor. Da kan det sitte som klistret,
mener prosjektleder Karin Moe Hennie, som har skapt forestillingen
”Allergikus Pollus”.
– Mine tre barn kikker etter Pollus i
sølepytter. Vi har laget en liten pollenverden. Lyden til pollenkornet har vi
til og med funnet, i et lydstudio.
Det fungerer litt Karius- og
Baktusaktig.
”Allergikus Pollus”
ble unnfanget
for ti år siden,
da Karins
nevø fikk

allergi. Hun skrev et eventyr fra en
astma- og pollenallergiverden, som hun
selv dessverre hadde kjent fra seksårsalderen. Karin har trass i sykdommen
alltid vært fysisk aktiv, nå som danser.
Hun er også pedagog, tekstforfatter og
koreograf. I fjor var en danse- og teaterforestilling klar for publikum, og den

fikk svært gode tilbakemeldinger.
Nå har hun utviklet en scene- og
turneversjon, takket være økonomisk
støtte fra Astma- og Allergiforbundet
og ExtraStiftelsen.

Kultur og informasjon

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen i ExtraStiftelsen har sett forestillingen på Kilden teater- og konserthus
i Kristiansand, han liker kombinasjonen av et flott kulturprosjekt og
informasjon om en utbredt
sykdom:
– Foreldre blir gjort
oppmerksomme på
at allergiske reak-

Pollenkornene Allergikus Pollus (til
venstre) og Allergika Pollensnufs har
våknet i hver sin pollensekk.
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nnom rennende neser og sviende øyne, på jakt etter god jord.
Marihøna var best. Men hvorfor
tisset pissemauren på deg? Kan vi låne
trampolinen og sparkesykkelen nå?
Jørgen (5), Isabella (4)(fremst) og Linda
(4) i ivrig samtale med Karin etter
forestillingen.

sjoner har mange uttrykk. De voksne
kan oppfatte raskere at barna deres
har allergi, og dermed få dem tidlig til
behandling. Forestillingen gir anerkjennelse til barn som har denne utfordrin-

gen med helsen. Kanskje de etterpå
kan oppleve det mindre flaut.
Skuespillerne formidler på en lettfattelig og morsom måte at astma og
allergi ikke er «bare». Jeg vet at akkurat
det er en utfordring, for jeg har slitt
med sykdommen siden jeg var lita, sier
Kari Elise Log, fra Astma- og Allergiforbundet i Agder.

For de minste barna

Barn fra tre til åtte år er den viktigste
målgruppen for forestillingen.
– Vi gir problemet et ansikt, som
tilskuerne får sympati- og forståelse
for. Så informerer vi barna om hva pollen og pollenallergi er, og hva det gjør
med den som sliter med dette. Jeg
ønsker at vi skal åpne en dør for
samtaler med de minste om
allergi, få i gang en prosess,
stimulere dem til å stille
spørsmål, sier Karin
Moe Hennie. Latter
triller fra salen, særlig
når Allergikus Pollus
forviller seg inn i
pissemaurens rike,
og Alfred Mauritsius entrer scenen.

Marihøne von Prikketiprikk er glad og snill,
hun hjelper pollenkornet i pissemaurens rike.

– Vi pisser der vi må, da svir det
etterpå.
Operasanger Bjøro Hildebrandt får
barna med på refrenget.
Det er stadig dialog mellom barn og
skuespillere. Danser Silje Nordheim, i
rollen som Marihøne von Prikketiprikk,
får god hjelp til å plassere årets prikk på
rett sted. Etter hver forestilling kommer
barn bortom scenen, de tre kunstnerne
lytter og svarer på spørsmål. /

Både Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Extrastiftelsen, og Kari Elise Log, tillitsvalgt for Astma- og Allergiforbundet i Agder, kjenner pollensesongen på egen kropp. Da er
det litt skummelt å komme så nær Allergikus Pollus (Karin Moe
Hennie).
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Vi passer på miljøet ...
Når du kjøper en vaskemaskin fra ASKO, får du ikke bare en vaskemaskin
av høy kvalitet som gir deg et perfekt vaske- og skylleresultat.
Du får samtidig en maskin som belaster miljøet minst muligt:
• Miljøvennlig og ISO 14001
sertificeret produktion
• 90% af vores maskiner er merket
til gjenbrug
• Meget lave forbruksverdier på
vann og energi
• Besparende funksjoner

• Svanen - miljømerking,
som er forbrukerens garanti for
et miljøvenligt produkt
• ECO - varmtvannstilkobling sparer 65% av elforbruket i
fht en A merket vaskemaskin og
25 minutter på programtid
Læs mer på asko.org
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Kjære NAAFere!
Lukt er merkelig. Hvem har
egentlig bestemt at mennesker lukter så vondt at vi
har behov for å påføre oss
kunstige dufter. Intet dufter
nydeligere enn en baby, og
selv om jeg skal innrømme at
en tenårings sure sokker ikke
lukter himmelsk, så fatter jeg
ikke hvordan man kan hevde
Forbundslederens
at et vanlig menneske lukter
vondt. Men noen mener tydeligvis at det er slik, og det
har derfor blitt mer og mer
parfymerte lukter i samfunnet - og parallelt har det blitt flere
og flere som sliter på grunn av den samme lukten.
Det er mange unødvendige situasjoner hvor parfymerte
lukter skaper problemer. Barn bør kunne gå i barnehage og
skole uten at de voksne skal ha irriterende lukter. Et barn
skal også kunne undersøkes av lege, tannlege, barnepleier og
andre uten å få pusteproblemer på grunn av parfyme eller
etterbarberingsvann. Det bør være mulig å kunne ta buss
eller tog uten å bli overfalt av naboens deodorant. Det bør
også være mulig å kjøpe en billett til kino, opera eller teater
uten å være livredd for å havne ved siden av en godt parfymert person.

hjørne

For noen år siden forelå det planer for en ombygging på
Gardermoen, som ville bety at alle skulle tvinges til å gå
gjennom taxfree-området. Slike områder dufter sterkt av
parfyme, og en høflig henvendelse fra Astma- og Allergiforbundet gjorde at planene ble endret. Derfor er det nå mulig å
gå utenom det parfymerte taxfree-området i avgangshallen
på Gardermoen. Alle som har prøvd å holde pusten mens
man løper gjennom taxfree på flyplasser i utlandet, er takknemlige for det tiltaket. Så fortsatt takk til Gardermoen for at
de har åpnet for denne muligheten.
Astma- og Allergiforbundet jobber daglig for å gjøre livet
bedre for våre medlemmer. Dette arbeidet kommer også
øvrige i samfunnet, som har de samme plagene, til gode. Det
som er bra for oss er også bra for alle andre. Men vi trenger
alltid flere medlemmer. Når man snakker på vegne av noen,
så gjelder det alltid at den gruppen er størst mulig. Så husk å
spørre de du kjenner om de er medlem, det er en enkel måte
å verve på. Husk Astma- og Allergiforbundets arbeid gjør
Norge friskere!

Hilsen forbundsleder

Anne Ombye

100% Naturlig Hårfarge
Kun naturlige ingredienser
LOGONA Plantehårfarge inneholder
kun 100% naturlige fargestoffer og
pleiestoffer. Fargestoffene består av
blant annet organisk dyrket henna,
pulverisert valnøttskall, indigo, kaffe,
hibiskus, rabarbra og rødbeter.
Pleiestoffene kommer fra hveteprotein og jojoba. Inneholder ingen
syntetiske farger, dufter eller
konserveringsmidler og er helt fri for
parabener, PPD, peroksider,
ammoniakk eller aggressive
kjemiske ingredienser.
Sunt, sterkt og glansfullt hår
I motsetning til vanlig/kjemisk
hårfarge, som trenger inn og
ødelegger hårstrukturen, legger
Logona Plantehårfarge seg kun i det
ytre hårlaget og på den måten
styrker håret, samtidig som håret får
et naturlig økt volum og mye glans.
Perfekt for deg som er allergisk mot
konvensjonell hårfarge eller ikke
ønsker å ødelegge håret med
kjemikalier.

Best i test
I en test offentliggjort i NRKs
program FBI og Forbrukerrapporten
ble Logona Plantehårfarge best av
alle hårfargene, også syntetiske.

LOGONA PUR - Nøytralserie for Allergikere
Mild pleie for svært følsom hud,
allergitestet, parfymefri og helt fri for
syntetiske farge- og konserveringsmidler.
I denne serien, som også kun inneholder
naturlige ingredienser finner du:
• Rengjøringsmelk
• Fuktighetskrem
• Sjampo & Dusjgele
• Deospray
• Håndsåpe

For mer informasjon besøk
www.naturkosmetikk.com/naaf eller send SMS til 40166106
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Aksjon Burot i Region Østafjells!

Helene Vestengen til minne
Fredag 3. mai
sovnet Helene
Vestengen
stille inn,
94 år gammel. Hun ble
født den 10.
september
1918 og levde
mesteparten
av sitt liv i
Nordkisa i
Ullensaker.
Hun var så heldig å få være
hjemme helt til det siste, og
hun var bare på et kortere
avlastningsopphold da hun
sovnet inn.
Den 6. november 1948
var hun med på å stifte
Norges aller første lokalforening av NAAF, Nordlys
Astma- og Allergiforening
i Nordkisa i Ullensaker
kommune. Dette var det
første steg på veien til det
som over 11 år senere
skulle bli Norges Astma- og
Allergiforbund. Den gang
var Nordlys behjelpelig med
et langsiktig lån på 2 000
kroner for at NAAF skulle
komme i gang.
Det var Marie Grøndalen,
foreningens opphavskvinne,
som tok initiativ ovenfor
damene i nabolaget og
spurte om de ville være
med å gjøre en innsats.
Selv var hun sterkt plaget
med astma, men det var
slett ikke resten av kvinnene. Det gode formål var
nok til at de ville slå et slag
for saken. For å kunne gjøre
noe, måtte de ha penger.
Marie dro da til Oslo hvor
hun kjøpte inn håndarbeider. De flittige damene satte
i gang med brodering og
strikking. Dette ble loddet

ut på en
høstbasar,
men hvor
mye som
kom inn,
vites ikke da
foreningens
historie fra
de første
årene gikk
tapt i en
brann. Brannen stoppet
ikke disse driftige damene.
Det brukte både moped
og sykkel for å komme seg
rundt med loddbøkene.
Marie hadde mange planer,
og hun håpet selv å kunne
starte et hjem for astmasyke barn, noe hun aldri
fikk realisert. Da Forbundet
tok over Geilomo overførte
Nordlys 25 000 kroner, som
var foreningens oppsparte
midler, til sykehuset. Gjennom årene bidro foreningen
også med nesten 200 000
kroner til astma- og allergiarbeidet.
Helene var aktivt med i
Nordlys Astma- og Allergiforening i 20 år. Foreningen
ble en del av NAAF Øvre
Romerike storlag i 2008.
Vi vil takke Helene for
alt hun har gjort og betydd
både for Nordlys Astma- og
Allergiforening, men også
for Astma- og Allergiforbundet. Hun ble stedt til hvile i
Furuseth kirke i Ullensaker
den 15. mai 2013. Vi lyser
fred over Helene Vestengens minne.
Solveig Pleym Øien
Leder NAAF Øvre
Romerike storlag

Elever ved Tømmerås skole deltok i fjorårets aksjon og plukket
masse burot.

I år har NAAF Region Østafjells vært så heldige å få
midler fra ExtraStiftelsen til et burotprosjekt.
Bjørkepollen spres mange mil og lar seg ikke
utrydde.
I januar sendte vi ut innbydelse til alle skoler og
barnehager i Telemark, Vestfold og Buskerud om å
være med på prosjektet. Responsen var stor og vi
har nå ca 70 påmeldte skoler og barnehager. Noen
har meldt på enkelte klasser/grupper, og noen har
meldt på alle barna og voksne. Hvis vi i gjennomsnitt
regner 50 deltakere pr barnehage/skole, og disse
luker i 2 timer (noen har satt av en hel dag), så blir
dette hele 7000 timer med frivillig arbeid. Vi håper
på enda flere deltakere, for alle kan delta selv om de
ikke er påmeldt.
Alle skoler/barnehager i regionen fikk i mai tilsendt
nyprodusert brosjyremateriell, og disse ligger også

Født med ski på beina

Sosiale aktiviteter i snøen, på Geilo (Foto: Marte Løkken)

En fantastisk helg på Geilo med lavterskelutfordringer som fikk alle deltagerne fra astma og allergi
foreningene i Oppland, både små og store, med på
fysiske og sosiale aktiviteter.
Med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen, samt
mye jobbing og stort engasjement fra regionsekretæren vår, Tove, inviterte lokallagene i region
Oppland medlemmene sine til Geilo helgen den 12.
til 14. april. Målet med prosjektet ”Født med ski på
beina” var nettopp å legge til rette for aktiviteter
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tilgjengelig på våre nettsider.
Her står det fakta omkring
burot og hvordan luke denne.
Selv om din skole/barnehage
ikke er påmeldt så er det ikke
for sent. Det er bare å luke og gi
oss beskjed.
Vi har også planlagt en sommerkonkurranse blant unge. 3-4
venner kan gå sammen og luke
burot en times tid der de oppholder seg i sommerferien. Ved
å sende NAAF Region Østafjells
bilder og bekreftelse på dette
pr mail, vil de få en kinobillett
som takk. I september deltar
skolene og barnehagene i en
vilkårlig trekning blant alle deltakere i denne gruppen, på 3 stk
pengepremier av henholdsvis kr
4000,- kr 2000,- og kr 1000,Vi er avhengig av alle dere der
ute som ønsker å hjelpe oss i
vårt arbeid. Det setter vi og alle
de som har allergier stor pris på.
Vi takker alle dere som viser et
stort engasjement og ønsker å
bidra til et friskere lokalmiljø.
Med ønske om en burotfri
sommer!
Eli Mathea Olsen,
Ellen Sørby og Mona Larsen,
regionsekretærer

på ski, i snø og med en så lav
terskel at alle skulle føle seg vel
og delta. Fredag møttes vi på
Ustedalen hotell til middag og
sosialt samvær. Etter middagen
var det mulighet til dans, spesielt fengende for barna som fikk
gulvet for seg selv med et eget
opplegg fra paret som stod for
sang og musikk.
Vi i styrene for Vestoppland
AAF og Lillehammer AAF retter
en stor takk til regionsekretæren vår Tove, for opplegget og til
alle deltagerne som ble med på
å gjøre helgen til en fellesopplevelse med likeverd og mestringsfølelse for alle.

En hel
verden e
av sunner
fristels

Delikate alternativer til

ost og rømme
✔ Melke-/laktosefrie
✔ Glutenfrie
✔ 0 % kolesterol
✔ Soyabaserte
Egnet for vegetarianere/veganere

Alternativ til cheddar (skivet), mozzarella (skivet og revet),
smøreoster (naturell, hvitløk, urter og gressløk) samt rømme.

Stein Løkken fra
Vest Oppland AAF
Kjølevare hos ledende dagligvare- og helsekostbutikker.
Importør: www.alma.no
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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.
Tid og sted for aktiviteter annonseres
direkte på www.naaf.no/agder.
Regionen har bemannet kontor på
Bjorbekk mandag, onsdag og fredag
kl. 9-15. Ta gjerne kontakt!
Arendal/ Risør lokallag
Svømming i Arendal i varmtvannsbassenget på Bjorbekktunet kl.17-18 fredag
i partallsuker. Påmelding til Tone Karlsen,
tlf: 37 06 02 40, fordi det kun er lov med
15 stk. i bassenget.
Flekke˜ ord og Kvinesdal AAF
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset i Kvinesdal. Alle medlemmer er
hjertelig velkomne onsdager kl. 18-20.
Den 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

REGION MIDT
Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund
Kontortid: Tirsdag 9-15. Torsdag 9-15.
Fredag 11-15
Regionssekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Sør-Trøndelag
Telefon: 72 83 10 04 / 922 87 146
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu
Besøksadresse: Ulseth Nordre. 7540
Klæbu
Kontortid: Mandag – fredag kl.9–15
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nord-Trøndelag
Henvendelser fra medlemmer betjenes
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.
________________________________
AKTIVITETER
NAAF Region Midt arrangerer temadag
for ansatte i barnehager og andre interesserte, tirsdag 11. juni kl 09.00-15.00
i auditoriet i Statens Hus i Trondheim.
Tema: Mat og medisiner i barnehager.
Påmelding til gina.strom@naaf.no
Kurset er gratis, men vi tar kr 100 for
lunsj. Kurset er støttet med midler fra
Extrastiftelsen.

Elverum AAF
Go-kart kjøring for yngre medlemmer
på Starmoen, Elverum. 2. juni 2013 kl 13.

Med støtte fra Extrastiftelsen skal NAAF
Region Midt gjennomføre prosjektet
«Bygg Varder». Til dette trenger vi
15 deltakere. Deltakerne skal være i
aldersgruppen 16. – 30. år. Vi skal ha 5
deltakere fra Møre og Romsdal, 5 deltakere fra Sør-Trøndelag og 5 deltakere
fra Nord-Trøndelag. Bygg Varder går ut
på at 15 deltakere får delta på to weekender på ° ellet med fokus på trening,
kondisjon/koordinasjon og astma.
Egenandel medlemmer kr 500,-/
ikkemedlemmer kr 1000,- pr pers pr
weekend som dekker reise, opphold,
mat og instruksjon.
For påmelding eller mer informasjon
ta kontakt med prosjektleder Monica
Dalseth
E-post monica.dalseth@naaf.no
Mob 47 36 24 18

Solør AAF
Burotaksjon. Fjerning av burot rundt
skoler. For nærmere informasjon se våre
nettsider www.naaf.no
Tour of Norway for kids kommer til:
Elverum den 12.06 kl 18.00
Alvdal den 19.06 kl 18.00
Brandval den 20.06 kl 18.00
Flisa den 29.06 kl 13.00
Tingnes den 30.06
Hamar den 02.07

Møre og Romsdal
Møre og Romsdal Storlag har tre
mosjonsgrupper. Ønsker du å være med
i en mosjonsgruppe ta kontakt med
mosjonsleder:
Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset
Tlf: 413 11 458
Surnadal: Inger Merethe Mogstad
Tlf: 958 48 370
Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll
Tlf: 977 25 678

Burot aksjon
Kjenner du noen som er allergiske? Da er
dette noe for deg: Naturskolen på Hamar
og NAAF Region Hedmark har et samarbeidsprosjekt om å ° erne burota rundt
skoler og barnehager i Hamar, Stange,
Ringsaker og Løten område. Luking av
burot vil skje i uke 24. Ta kontakt med oss
hvis det er interesse for å være med.
Glåmdal AAF
Brukerkontoret. Kontortid på Brukerkontoret Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, den 13. juni. Kl 16-18. Likemenn
er her for deg. Velkommen.

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.

I samarbeid med LHL og NRF arrangerer
Møre og Romsdal Storlag Møretrimmen på Tueneset i Ålesund søndag 1.
september kl 11.00. Vi oppfordrer alle
som liker å mosjonere til å ta med seg
familie og venner til Møretrimmen.
Absolutt alle kan delta. Vi kan tilby fine
turløyper i vakker natur. Løypene er
også tilrettelagt for funksjonshemmede.
Dette er et tilbud som både barn og
voksne kan delta på i sitt eget tempo.
De som kjøper startnummer får delta på
trekking av mange flotte premier.
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag storlag arrangerer
badedag og klatrekveld til høsten. Det
vil også bli arrangert matkurs både for
medlemmer og ansatte i barnehage/
SFO. Følg med på våre hjemmesider for
mer informasjon etter hvert.
Nord-Trøndelag
Det vil bli arrangert matkurs for ungdom høsten 2013. Vi kommer tilbake
med dato og sted, så følg med på våre
hjemmesider.

REGION NORD
Troms og Finnmark
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen
E-post: region.nord@naaf.no

Sted: Birtavarre Røde kors basseng.
Tid: Mandager fra kl. 17.00 til 18.30
I tillegg har vi også svømmetrening
hver siste lørdag i måneden mellom
kl. 16.00 – 17.30. Prosjektet er støttet av
ExtraStiftelsen.
Porsanger Astmaog Allergiforening
Leder Renate Pettersen, tlf. 908 54 266
Trimturer
Sommerløyper til: Porsvannshøyden,
Langporsvannshøyden, Caskil, Hambukt,
Hambukt° ellet og Handelsbukt° ellet.
Det foretas trekning for løypene hvert år.
Sør-Varanger Astma- og Allergiforening
Leder Toril S. Millehaugen, tlf. 408 79 417
Lokalforeningen har tilgjengelig 2 kort i
Barentsbadet liggende til disposisjon til
medlemmer. Ta med gyldig medlemskort.
Tromsø og omegn Astmaog Allergiforening
Leder Per H. Kasberg . tlf. 958 93 708
Basseng
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell
og Helsehus i Tromsø. Søndager fra
kl. 17-18.00 (utenom bevegelige helligdager, ikke i juni, juli og desember).
Informasjon om andre aktiviteter i Tromsø
fås ved å følge med på www.naaf.no/
nord, eller kontakte regionssekretæren.

Lokale arrangementer kunngjøres også
på www.naaf.no/nord

Vadsø Astma- og Allergiforening
Leder Irene H. Hansen tlf. 906 95 344

Alta Astma- og Allergiforening
Leder Nelly Halvorsen, tlf. 917 26 628
Time i varmebassenget Alta Helsebad
hver tirsdag fra kl. 19-2000.
˜
Harstad og omegn Astma- og
Allergiforening
Leder Eirin M. Wallervand, tlf. 976 06 153
Familiesamling på Sappen Leirskole
Ferie og Fritidssenter, Nordreisa
Tid: 06.-08. september 2013
Påmeldingsfrist 06.08.2013, les mer på
www.naaf.no/nord

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

Tur til Grottebadet og pizza på
Peppes! 29.09.13.
Midt-Troms Storlag
Leder Svein Myrlund, tlf. 991 09 090
Planlegger familietur til Bardufosstur/
aktivitetsdag i Polarbadet og tur til Polarzoo. Følg med på www.naaf.no/nord.

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

Nord-Troms Storlag
Leder Klemet A. Sara, tlf. 414 08 546
Svømmetrening for barn og ungdom
med astma-allergi. Voksne er også
velkommen til å delta.

Flere opplysninger på www.naaf.no/nord.

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

Golfkurs
Til høsten planlegger vi et samarbeidsprosjekt med Bodø golfpark. Detaljene
er ikke klare men stikkord er golfkurs og
ungdom. Mer informasjon om dette vil
komme etter hvert.
For mer informasjon, se våre hjemmesider www.naaf.no/nordland
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REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
E-post: region.oppland@naaf.no

Brukerkontoret Lillehammer
Sykehus
Vi er her for deg - den første mandagen
i måneden mellom klokken 12.30 –
17.00.
Siste dag før sommerferien er mandag
3. juni – stikk innom for en hyggelig
prat.
Mandag 2. september er vi tilbake etter
ferien.
Ønsker du en likemann og snakke med?
Ta kontakt med regionskontoret som
formidler kontakt med rett likemann for
ditt behov.
Lillehammer og omegn AAF har
i samarbeid med LHL Lillehammer
gleden av å invitere til lungetrim på
Lillehammer Rehabiliteringssenter, Storgata 5, 2609 Lillehammer. Hver torsdag
kl.17 – 18.
Målet er å øke livskvaliteten, løse opp
spenninger og bedre lungekapasiteten. Treningen passer for alle med
lungesykdommer. For mer informasjon:
Ta kontakt med
Solveig Rugeldal, mobil 90112827.
Burotaksjon: Holdes i uke 24 på Gjøvik
og Lillehammer. Vil du gi en time eller
to av din tid for og bekjempe årets siste
pollen plage? Gi beskjed til regionskontoret.
Vi legger fortløpende ut detaljer om
aktiviteter på våre lokale nettsider – det
kan lønne seg og følge med på
www.naaf.no/oppland - også i høst
har vi gleden av og arrangere kurs på
Beitostølen.
Vi ønsker alle våre medlemmer og
støttespillere i Oppland en riktig god
sommer.

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32
Kontortid: Man-fre
Regionssekretær:
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940
E-post: regionosloogakershus@naaf.no

Region Oslo og Akershus
P.b. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Vi er glad for støtte via Grasrotandelen:
Regionen: org.nr: 882 801 012
Øvre Romerike storlag,
org.nr.: 993 621 412
Nedre Romerike storlag,
org.nr er: 996 828 115
Groruddalen AAF, org.nr er: 984 076 398
Bading/svømming
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager
kl. 12-14. Ikke i skolens ferier. Barn og
barnefamilier som er medlem i NAAF,
pris kr 40/20. 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.

Sørvald Sykehjem i Sørum. Meld deg
på til begin_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_
highlightingStåle Hansen, tlf: 951
05 656, stale.hansen@dbschenker.
com. Du får tildelt en fast badetid, som
gjelder inntil du sier den opp. Det koster
25,- pr. pers. pr. time.
Gratis foredrag
Regionen holder gratis foredrag som
medlemsfordel. Velg mellom temaer
som astma, allergi, matallergi, eksem,
kols eller inneklima. Ring og avtal tema
du ønsker.
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.
Øvre Romerike storlag
naaf.ovre.romerike@gmail.com
Øvre Romerike storlag er på Facebook.
Besøk vår side og lik oss.
Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com
Groruddalen AAF
gaaf@getmail.no

REGION VEST
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø
Tlf, Bergen: 55 59 68 03 / 992 74 238
Regionssekretær: Maite B. Johannessen
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/vest

Tour of Norway for Kids
Egersund – lørdag 13. Juli
Sandnes - søndag 14.juli
Stavanger - tirsdag 16. Juli
Dalane AAF
Lokalforeningen har svømmetilbud
i varmtvannsbassenget på Slettebø
onsdager fra kl. 17.00 – 18.00
Kvinnherad AAF
Sett av følgjene datoer til Hobbykveldar:
25. september, 30.oktober, 27.november
frå kl. 17.00-19.00. Tur for medlemmer til
Geilomo barnesjukehus 13. september
Stavanger/Sandnes
og omegn AAF
Pilates trening i Stavanger sentrum
- Medlemstilbud NAAF til rabatterte
priser.
Introduksjonskurs, mor/barn, gravide,
golfere og pilates summercamp.
Se mer informasjon om kursene på
www.pilates-bodywork.no
(Husk å vise fram medlemskortet)

Vi inviterer til kurs helgen 6- 9 sept. for
dem som ønsker å gjøre noe for egen
helse. For nærmere info og påmelding:
Merete G. Birkeland tlf;;416 19 583
meretegrimestad2gmail.com
Nord° ord AAF
Matallergistand
på Nord° ordeid 31. august
Voss og omland AAL
Låg-terskel Treningsgruppe
Gå gruppe, 2. kvar tysdag Kl. 17.oo,
oppmøte ved Voss camping.. Oppstart
23. april 2013 til sommaren, og fra 27.
august til jol.
Sett av fylgjande datoar til badekveld Hagahaugen: 5/9, 19/9,
10/10, 24/10, 7/11, 21/11 –
alle dager 18-19.

REGION ØSTAFJELLS
Aksjon Burot 2013
Burot er et ugras som blomstrer 15. juli –
30. august og i den perioden avgir pollen.
Burotpollen er veldig hissig allergen og
gir store plager for de som er rammet,
med rennende øyne og nese, hodepine,
tung pust dvs. som sterkt forkjølelsesbesvær uten feber.
Burotpollen spres max. 200 m og lar seg
derfor utrydde i visse områder.
Alle barneskoler i de 3 fylkene har fått
klassesett med burotflyers der de blir
oppfordret til å luke 200 m rundt sin skole
i uke 24 og 25 før skolen slutter.
Alle barnehagene i de 3 fylkene har fått
brosjyrer om burotluking tilpasset barn
ment for høytlesing, med utfyllende informasjon for de voksne. Alle blir bedt om å
luke i slutten av juni.
Skolene og barnehagene som gir oss
beskjed om at de har luket burot, blir
med i en konkurranse med premier på kr
4000,- 2000,- 1000,- som blir trukket ut
i september.
På baksiden av flyeren til skolene har vi
trykket en Sommerkonkurranse. Der ber
vi om at minst 3 – 4 venner i våre 3 fylker
går sammen og luker i minst 1 time rundt
hytta, badestranda, campingplassen,
fotballbanen osv. Når de sender oss bilde
av burothaugen og seg selv + navn og
adresse, får de tilsendt en kinobillett hver.
Statens Vegvesen og kommunene er
bedt om å slå burot langs sine veier og
gang- og sykkelstier, samt rundt o˝ entlige bygg.
Bading
på Quality Resort Skjærgården, Langesund for alle NAAF-medlemmer i Norge.
3,5 time for barn, 3–15 år kr. 80. Voksne
kr 100. Ta med medlemskort. Det holder
at én i familien er medlem, så blir det
rabatt for alle.

Nordre Vestfold.
Uke 8, 9 og 10- 2014. Arrangør: Telemark
storlag. Se info under Telemark storlag.
Familiekurs på Quality Hotel & Resort Skjærgården i Langesund 11.-13. oktober 2013.
Det er allerede mulig å melde seg på til
høstens store familiekurs i Langesund. Gode
foredragsholdere, innendørs klatrevegg for
barn/ungdom, m.m. Påmelding til region.
osta° ells@naaf.no
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, Vardar,
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
Ta gjerne kontakt med oss på kafétre˝ eller
ring en av oss.
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf. 32 79 04 17,
mobil 92255928 e-post khalv2@online.no
Nestleder Grete W. Vines, tlf. 32 83 60 53,
mobil 91586926
1. lørdag i måneden er det kafétre˝ kl. 12:00
på East Lake restaurant i Drammen.
Vi sponser barnefamilier som ønsker å reise
til Valle Marina, mot søknad.
Busstur med LHL, diabetes og hørsellaget
23.november 2013. Handletur til Sverige
med julemiddag. Påmelding til Anne Kari 93
22 76 69, Ragnhild 32 84 82 35, Wenche 90
53 64 68 eller e-post may@kvernstuen.com
Hytte
Vi har en fin og allergivennlig hytte som alle
medlemmer av NAAF kan leie rimelig. Hytta har
innlagt strøm, nytt kjøkken og TV. Se www.daaf.
no for priser.
Avtaler gjøres med Normann Tveten,
tlf. 932 64 125 eller Kjell Halvorsen, tlf. 922 55 928.
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.

Bassengtrening
Varatun helsebasseng, Sandnes; fredag
fra kl. 19.30 – 20.30.

Tour of Norway for kids. Sykkelritt for
barn. Det er i alt 11 byer i Vestfold, Telemark og Buskerud som får besøk. Følg
med på www.tourkids.no

Hallingdal AAF
Leder Bente Hovdegard, Vats tlf..930 06 666,
bhovdeg@online.no
Bente ble valgt som leder i februar og er
ivrig etter å få til god aktivitet i Hallingdalslaget også. Vi ber medlemmene
kontakte henne. Tenk ikke på styrearbeid,
tenk aktivitet og fellesskap.

Sogn og Sunn° ord AAF
Lokalforeningen inviterer unge voksen
til Extraprosjektet «Dørstokkmila».

Turer til Valle Marina. 31.august – 14.september. Arrangør: Nordre Vestfold AAF.,
Noen få ledige plasser. Se info under

Ringerike og Jevnaker AAF
Leder Bodil Linderud,
tlf: 45 23 00 14
www.naaf.no / 57
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Sommertur til Det Kongelige Slott med
omvisning 29.juni.
Påmeldingsfrist 8.juni på tlf. 45 23 00 14.
TELEMARK
Regionssekretær 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. Følgende nr. oppgis
til kommisjonæren.
Region Østa° ells, org.nr: 971 321 725
13. juni er siste gang for Foreldre- og barngruppe i Telemark før sommeren. Familier
med astma/eksem/allergi/overfølsomhet
skal tre˝ es en fast torsdag i måneden. På
denne måten kan man møte likesinnede,
og barna kan bygge relasjoner med andre
barn med de samme utfordringene som
dem selv. Samtidig vil man kunne ta opp
ønskede emner og få ytterligere informasjon omkring dette. Tilbudet er gratis. Ta
kontakt med kontoret.
Telemark storlag
Leder Turid Grane Odberg, tlf. 35 52 79 07
/ 98 64 12 51
Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 350
Tur til Valle Marina, Gran Canaria i
februar 2014. Det er mulighet for 2 ukers
opphold, uke 8 og 9, eller 3 ukers opphold,- uke 8, 9 og 10. Påmelding innen
1.september 2013 til Turid Grane Odberg,
tlf. 35 52 79 07 / 98 64 12 51.
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. Følgende nr.
oppgis til kommisjonæren.
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
Larvik AAF
Leder Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08
Bading på Kysthospitalet i varmt vann for
voksne og barn hver torsdag kl. 18–20. Det
er bare å møte opp, medlemmer betaler
halv pris. Gratis for barn. Tilbudet gjelder
utenom skoleferien. Trimtilbud på Spenst
Treningsstudio, Langestrand. Tirsdager og
torsdager kl. 12.00 – 13.15. Før og etter
trimmen møtes vi til en kopp ka˝ e. ½ pris
for medl. av NAAF. 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.
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. 10.00–11.00 og kl.
11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00 – 13.00.
Henvendelser til Stig, tlf: 97 08 03 91.
Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.
Helseparken. Medlemmer av SAAF får
rabatt på trening.
Lungetrening etter musikk 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.
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 Anita dersom det er
behov for informasjon i skoler og barnehager. Vi har informatører som kan stille
opp på foreldre- og ansattemøter.
Tur til Valle Marina, Gran Canaria 31.august – 14.september. Noen få ledige
leiligheter. Kontakt Anita Kolseth Olsen
på e-post anita.kolseth.olsen@ebnett.no
Tur med grilling i Holmestrandskogen
14.august til flott utsiktspunkt og moro
underveis. Grei turløype. Påmelding til
anita.kolseth.olsen@ebnett.no

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

rangementer. Fint om du kan gå inn på
www.naaf.no « min side» og registrere
e- post adressen din.
Informatører
Ta kontakt med regionskontoret dersom
det er behov for informasjon til skoler
og barnehager m.m. Regionskontoret
kan stille opp på foreldre- og ansattemøter.
Elisabeth Kjelaas, Moss. Eksem, matallergi/ intoleranse, allergi og astma hos
barn. Tlf: 920 98 010, Elisabeth.Kjelaas.
Hansen@so-hf.no
Annika Kieding, Fredrikstad. Dyreallergi,
hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk. Tlf: 922
97 89, annika.kieding@morris.no
Tone Sandem, Moss. Kan kontaktes for
inneklima spørsmål, Tlf: 97 54 80 08
tosandem@online.no
Region Østfold arrangerer turdager for
deg med KOLS
Dette prosjektet er en unik mulighet
for deg med KOLS som gjerne skulle
ha vært litt mer aktiv. Vi samler inntil
20 deltagere og går turer sammen i
Fredrikstadsmarka fredager fra 12-14. Vi
har med lungesykepleier og gir tips for
deg som ønsker å holde deg i form selv
om du har Kols.
5 fredager høsten 2013:
Dag 1. fredag 6. september
Dag 2. fredag 27. september
Dag 3. fredag 18. oktober
Dag 4. fredag 8. november
Dag 5. fredag 29. november
For mer informasjon: www.naaf.no/no/
lokale_sider/ostfold/Aktuelt1/Turdagerfor-deg-med-KOLS
Arrangementer
I løpet av høsten skal region arrangere,
familiesamling på Quality hotel og
resort i Sarpsborg og vi planlegger å ha
et matallergi / intoleransekurs, som går
over to kvelder. En kveld med teoretisk
del og den andre kvelden en praktisk
del. For mer informasjon ta kontakt
med regionskontoret
Ungdomstilbud
ønskes gitt til medlemmer 15-35 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.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025

Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt
for NAAF-medlemmer.

Kontoret kan til tider være ubemannet
på grunn av møter og kurs. Regionsleder Grete Nyquist, kan kontaktes på
tlf, 95 77 00 77 eller e.post: greteny@
halden.net
Vi ønsker å nå medlemmer per e- post.
Lokallagene har ikke alltid mulighet til å
annonsere eller sende brev om sine ar-

Utleiehytta på Ble° ell
Rimelig hytte til leie for alle medlemmer
av NAAF. Hytta har nå fått innlagt strøm,
nytt kjøkken og TV. Innemiljøet er selvsagt allergivennlig. Avtale om hytteleie
gjøres med: Normann Tveten, mobil 93
26 41 25 eller Kjell O. Halvorsen,
mobil 92 25 59 28.

Mer informasjon om hytteområdet finner
du på www.lortebu.no
Aktiviteter Fredrikstad lokallag: Vi har
medlemsmøte én gang i måneden for alle
medlemmer. Møtene holdes fast i Fredrikstad frikirke kl. 19-21.
Aktivitetsgruppa / støttegruppa for
Fredrikstad lokallag har møter to ganger i
måneden. For mer info, kontakt Gunn Tori F.
Olsen, tlf: 90 92 52 87.
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
Fredrikstad lokallag
For mer info, kontakt lokallagsleder, Helle
L. Andersen, tlf: 97 97 27 49, hellelandersen@hotmail.com
Moss og omegn lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Tone Sandem, tlf: 97
54 80 08, mossastma@hotmail.com
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
Styre i region Østfold
Styreleder/ Regionsleder: Grete Nyquist
Nestleder: Leni Isaksen
Styremedlemmer: Anne Kristin Larsen, Erik
Borg Finnebraaten.
Ungdomsrepresentant (NAAFU) Charlotte Kjelaas
Varamedlemmer:Eva Hjorth og Svein
Bjørkquist
Nyttige lenker:
Fritt sykehusvalg: www.sykehusvalg.net
Helse Øst: www.helse-ost.no
Oversikt over luftkvaliteten: www.
luftkvalitet.info
Se NAAF Region Østfold sine hjemmesider for øvrig informasjon. www.naaf.no/
no/lokale_sider/ostfold/

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

58 / Astma Allergi 3
2 2013

astma 3 2013.indd 58

29.05.2013 07:55:21

Høie Naturkrepp

er vevd av 100% ren
bomull og luftlagene i kreppens struktur gir den kjente deilige følelsen. Den
er ikke fremstilt kjemisk og egner seg derfor spesielt godt for allergikere.
Ensfarget hvit og ubleket krepp sengesett er anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. Høie krepp kjennes sval om sommeren og lun om vinteren,
og er det eneste virkelige strykefrie sengetøyet.
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Anbefalt av:

Du kjenner det med en gang. Dyner, puter, pledd og sengetøy. Fra Høie. www.hoie.no.
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Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til:
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 6764 St. Olavsplass,
0130 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

B

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

VERDENS MEST
HELSEVENNLIGE
MALING.
– trygg fra første strøk
*

SENS er den mest helsevennlige malingen i markedet, og er i dag den eneste
malingserien anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Med SENS kan du
trygt male rommet uten å tenke på malingslukt og skadelig avdamping.
Sens er utviklet i samarbeid med:

Følg Jotun Sens på Facebook
* Konkurrenttester utført av eksterne institutter basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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