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Ingen annen årstid har som våren vært gjenstand for hyllest 
og dikterisk bejubling. Så bærer også denne tiden med seg 
forventninger om lys, varme og nytt liv. Vi vil ut i solen, opp 
i trærne – kjenne duften av vår. Denne følelsen av nærmest 
ungdommelig overskudd, kommer dessverre langt fra alle til 
del, for den store flokken av pollenplagede har lagt bak seg 
noen av de tøffeste vårukene på mange år. Ikke bare startet 
spredningen rekordtidlig, bjørkepollensesongen har vært blant 
de kraftigste på lenge. Pollenregistreringer fra Norges Astma- 
og Allergiforbund viser at pollennivået fra bjørk på Lillehammer 
nådde 2150 pollenkorn per kubikkmeter luft i løpet av ett døgn 
sist i april. Resten av Sør- og Østlandet var også ille ute. NAAFs 
rådgivningstjeneste var til tider sprengt og spørsmålene var 
mange: Hvor lenge varer bjørkepollensesongen, når begynner 
spredningen av gress på Hvaler, og hva kan jeg gjøre når jeg 
skal ha eksamen midt under den verste spredningen? Heldigvis 
finnes det gode medisiner og råd for mye, men det føles ikke 
greit å si til folk at de helst bør holde seg inne når spredningen 
er på sitt verste. Vi vet det kjennes som om livet blir satt på 
vent for svært mange. 

NAAF har med støtte fra Helsedirektoratet og 50 prosent 
egne midler drevet den nasjonale pollenvarslingstjenesten 
siden 1975. Daglig blir seks ulike pollentyper fra feller rundt 
om i landet registret og analysert. Varslingen har vært drevet 
på samme måte siden starten, i dag dekkes den ved hjelp 
av 12 pollenfeller, fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør. En 
felle i Oslo dekker mesteparten av Sør-Øst-Norge og to hele 
Nord-Norge. Det sier seg selv at denne tjenesten ikke kan 

tilby fullgode varslinger for et helt folk mellom fjord og fjell. 
Men driftsunderskudd har gjort det vanskelig å utvide antall 
målestasjoner eller modernisere tjenesten ved å ta i bruk ny 
teknologi.

Fjorårets statsbudsjett bar bud om økte faste tilskudd, 
men ekstramidler har så langt i år uteblitt. NAAF mener 
at pollenvarslingens videre drift må sikres gjennom statlig 
fullfinansiering – på lik linje med overvåkning og varsling av 
ozon, UV-stråling og luftforurensning – slik at man ikke behøver 
å være avhengig av medlemsstøtte eller uforutsigbare og 
tilfeldige årlige tilskudd. Hvis ikke kan Norge risikere å miste en 
svært viktig helseforebyggende tjeneste.  Pollenallergi berører 
en million nordmenn, og forekomsten øker.

Sommeren er her snart, forhåpentligvis uten rekordartet 
spredning fra gress. I denne utgaven av AstmaAllergi gir vi deg 
dessuten noen gode tips til hvor du kan legge ferien for å styre 
mest mulig unna allergent pollen.

God ferie og god sommer!

rekordartet

Nina Brun  
Redaktør
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KLOrFrItt BassengKLOrFrItt Basseng

«Det lukter svømmehall» er 
en vanlig assosiasjon vi får 
til lukten av klor. For de aller 
fleste svømmebassenger blir 
nemlig renset med klor. Og 
nettopp klor er noe som gjør 

– Hvis det hadde vært klor i bassenget her, ville ikke vi vært 
her, sier May Limbodal og Vigdis Røtterud som begge er faste 
deltakere på bassengtrening i regi av NAAF Øvre Romerike 
storlag. Nå frykter de for at dårlig kommuneøkonomi skal gjøre 
at Råholt Bad bytter ut Poolsan med klor som rensemiddel.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

at mange som har astma, 
allergi, eksem eller kols får 
reaksjoner. 

Når vi kommer inn i  
svømmehallen på Råholt Bad 
i Eidsvoll i Akershus, møtes 

vi ikke av den sedvanlige 
klordampen. Det lukter egent-
lig ingen ting. Årsaken er at 
bassengvannet ikke renses 
med klor, men med en annen 
kjemisk blanding som er best 
kjent under varemerkenavnet 
Poolsan. Denne rensemeto-
den er anbefalt av NAAF.

Bassengtrening. Hver tirsdag 
og torsdag arrangerer NAAF 
Øvre Romerike bassengtre-
ning for en gruppe personer 
med astma og kols. Vanligvis 
er de fra 8 til 12 deltakere, og 
treningen ledes av fysiote-
rapeut  Tone-Mette Wenger. 

Hadde treningen foregått i 
et basseng med klor, ville de 
fleste i gruppen ikke deltatt. 

– Det er kjempebra trening, 
og spesielt i pollentiden og om 
vinteren er det ikke så mange 
alternativer til trening for oss 
som har astma og allergi. Det 
å kunne være her i et basseng 

uten klor, det er rett og slett 
veldig viktig for livskvaliteten, 
sier May Limbodal.

Fysioterapeut Tone-Mette 
Wenger sier at trening i vann 
styrker lungemuskulaturen, 
noe som er spesielt viktig for 
de med astma og kols. I tillegg 
gir det generell velvære, og 
det er et godt sosialt felles-
skap innad i gruppen. 

Dårlig kommuneøkonomi.
Men nå frykter leder Solveig 
Pleym Øien i NAAF Øvre  
Romerike storlag at dårlig  
økonomi i Eidsvoll kommune 
skal gjøre at de må kutte ut 
dette tilbudet. Kommunen 
vurderer nemlig å bytte ut 
Poolsan  med klor som ren-
semiddel, for å kunne spare 
penger. Det blir sagt at det 
vil koste 200.000 til 300.000 
mindre i året hvis de bruker 
klor i stedet for Poolsan til 
å rense bassengene i Råholt 
bad.

Pleym Øien tviler ikke på at 
de vil spare penger ved å  
velge klor, men hun håper 
likevel at hensynet til befolk-
ningens helse vil veie tyngst 
når politikerne skal ta en 
avgjørelse for eller imot klor.

Hygieneutfordring. Senior-
rådgiver Kent Hart i NAAF sier 
at det som skaper problemer 
for astmatikere når det gjel-
der klor, er et biprodukt som 
heter trikloramin. 

– Klor er blitt brukt som 
desinfeksjonsmiddel i svøm-
mebassenger i 50 år, og hvis 
det gjøres på rette måten, 
kan det være en god løsning. 
Problemet er at du må bruke 
mer klor i bassenget desto 
mer forurensing som kommer 
i vannet, forklarer Hart.

Dersom alle de badende er 
flinke til å dusje og vasker seg 
godt før de går i bassenget, 
og det heller ikke er alt for 
mange badende på en gang, 

trengs det ikke å brukes så 
mye klor. Men hvis folk drop-
per dusjingen må driveren av 
bassenget bruke mer klor for 
å få vannet desinfisert, og det 
dannes følgelig mer av det 
skadelige stoffet trikloramin. 
Desto høyere temperatur  
badevannet har, desto mer 
klor må det vanligvis også bru-
kes, fordi varmere vann gjør 
at det blir høyere forekomst 
av mikroorganismer.

– Det at folk dusjer er det 
aller viktigste tiltaket for å 
redusere bruken av klor i  
bassenget, påpeker Hart. 

Trikloramin legger seg på 
vannoverflaten slik at de som 
svømmer vil puste inn stoffet. 

– Personer med astma kan 
reagere med akutt luftveis-
irritasjon slik at de får et 
astmaanfall. Vi vet også at det 
er høyere forekomst av astma 
blant aktive svømmere på 
toppidrettsnivå, forteller Hart. 

Han tror også at klorpro-

FAKTA råHOLt BaD

KjEMPER FOR å BEHOLDE BADETILBuDET

Slår alarm. Solveig Pleym Øien er 
leder i NAAF Øvre Romerike stor-
lag og er bekymret for at Eidsvoll 
kommune bytter ut Poolsan med 
klor i svømmebassengene sine.

Treningsgruppe. Treningsgruppe. Deltakerne på 
vanntreningen i regi av NAAF Øvre Romerike setter 
pris på at Råholt Bad er klorfritt. Fra venstre: Marina 
Hermansen, Lis Anderson, Kari Bjercke, Kristin Skjølås, 
May-Britt Brenni, fysioterapeut Tone Mette Wenger, 
May Klingenberg Limbodal og Aud Vigdis Røtterud
.

blematikken gjør at en del 
personer med astma og andre 
overfølsomhetssykdommer 
velger å ikke bade i basseng. 

– NAAF anbefaler at det 
kommer flere klorfrie bassen-
ger, slik at svømming i basseng 
er en tilgjengelig aktivitet for 
flere. 

Slitasje. Da den flotte svøm-
mehallen på Råholt ble bygd i 
2011, sto NAAF Øvre Rome-
rike sammen med den lokale 
svømmeklubben på for at an-
legget skulle bli klorfritt, både 
av hensyn til brukerne og de 
ansatte. Anlegget er imidler-
tid bygget slik at det når som 
helst kan byttes om til å bruke 
klor som rensemetode.

Daglig leder jan Chr.  
ulleberg ved Råholt bad er 
ikke i tvil om at klor er billi-
gere enn Poolsan på kort sikt, 
men besparelsen på lang sikt 
er han usikker på. 

– Klor er klart billigere, men 

l Badeland i Eidsvoll kommune med årlig over 100.000  
 besøkende. 
l Inneholder idrettsbasseng på 25 meter med 6 baner  
 (28 grader), stupetårn på 1 og 3 meter, klatrevegg,  
 vannsklie på 50 meter, plaskebasseng med fontene,  
 lekebasseng med motstrømsdyser, velværebasseng  
 (34 grader), badstue, kaldkulp og boblebad inne og ute.
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Poolsan er et klorfritt bas-
sengsystem fra BacSan & 
PoolSan Scandinavia og er 
anbefalt av NAAF som et 
helsetrygt og ufarlig alternativ 
til klorbehandlet badebasseng.

BacSan & PoolSan Scan-
dinavia er alene om å levere 
eneste klorfrie alternativet 
til badebasseng i Norge. 
Systemet har godkjenning fra 
Helse- og omsorgsdeparte-
mentet og har vært vurdert 
av Folkehelseinstituttet som 

et trygt og ufarlig alternativ til 
tradisjonell klorbehandling av 
badevann. 

I 2012 gjennomgikk Astma- 
og Allergiforbundet systemet 
og så på hvorvidt dette klor-
frie alternativet er egnet for  
NAAFs målgrupper.

– Vi har løftet på hver en 
sten, men ikke funnet noe vi 
kan sette fingeren på, forteller 
seniorrådgiver Kent Hart i 
NAAF.

– Tradisjonell klorbehand-

ling har lenge vært kjent å 
kunne være besværlig for 
personer med astma. Derfor 
er det gledelig at det nå finnes 
alternativer som både ivaretar 
sikring av optimal vannkvalitet 
og samtidig eliminerer ubehag 
ved å oppholde seg i klorhol-
dige bassengmiljøer. Badende 
har rapportert at huden ikke 
tørkes like lett ut i klorfrie 
bassenger, og ansatte forteller 
at de blir mindre plaget av 
hodepine.

Systemet benytter seg av 
svært lave nivåer av metall-
ioner, godt under nivåene 
tillatt i drikkevannsforskriften. 
En «regenerator» sikrer at ba-
devannets bakteriedrepende 
egenskaper er optimale. Løs-
ningene fra BacSan & PoolSan 
krever ingen større endringer 
av eksisterende klorede bas-
senger, og klordrift kan enkelt 
og rimelig fases over  
på klorfritt. n

det sliter mye mer på anleg-
get enn Poolsan. Klor er salt, 
og med årene spiser det opp 
anlegget. Det fører til høye 
rehabiliteringskostnader, 
noe man slipper unna med 
Poolsan. Råholt bad åpnet i 
november 2011, og vi har liten 
slitasje. jeg tror at hvis det 
hadde blitt brukt klor, ville vi 
sett større skader, uttaler Ulle-
berg i et intervju med Eidsvold 
ullensaker Blad.

Det var Høyre-politiker Jens 
E. Aalborg som først frem-
met forslaget om å bytte ut 
Poolsan med klor. Han argu-
menterer med at de pengene 
man sparer på å bruke klor, vil 
kunne brukes til å gjenåpne 
kinoen i kommunen. Han ser 
ingen store ulemper ved å gå 
over til klor igjen, og han går 
ikke god for at klor nødven-
digvis sliter så mye mer på 
anlegget.

– Det er ikke bevist at klor 
sliter mer på anlegget enn 
Poolsan. Det er bare noe 
man har trodd. Hvis Eidsvoll 
kommune kan spare mange 
penger, er det ingen skam å 
snu og innrømme at man har 
gjort en feil. Tvert om, sier 
Høyre-politikeren til Eidsvoll 
ullensaker Blad.

slåss mot klor. Solveig Pleym 
Øien i NAAF er imidlertid rede 

Til hud som trenger 
litt ekstra omtanke  

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. 

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

ACO Hud Norge AS, Nydalsveien 36B, 0484 Oslo. Tlf: 23 00 70 40. www.aconordic.com

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

Inneholder 

fuktbinderen

glycerol!Poolsan anbefalt av NAAF

Yrkesskadet etter klorforgiftning

Brukt i mange bassenger

Toralf Myklebust driftet et klorbasseng i Rogaland i 20 år, 
og slåss nå for å få innvilget yrkesskadeerstatning. Frem 
til 1988 jobbet han som brannmann. Da var lungene helt 
tipp-topp. Nå har han knapt pust til å gå opp en trapp et-
ter å ha hatt ansvar for kloringen av en svømmehall med 
svært dårlig ventilasjonsanlegg. Etter en årelang kamp ble 
han i 2011 innvilget 30.000 kroner i yrkesskadeerstatning, 
men Myklebust mener beløpet er alt for lavt og kjemper 
videre, skriver Fagbladet.

En annen vaktmester i Sandnes, Alf Sjursen, ble syk etter 
å ha pustet inn store mengder klorstøv i en arbeidsulykke. 
Sjursens lege konkluderte med at han hadde fått en varig 
betennelse i halsen og på stemmebåndene som følge av 
klordamp, men han fikk likevel avslag på søknaden om 
yrkesskadeerstatning. n

Råholt er det eneste store badelandet i 
Norge som bruker Poolsan som rensemid-
del, men i tillegg er det brukt i en rekke 
skolebassenger, sykehus, kurbad og på 
Colorline, opplyser Borgar Lorvik i selskapet 
BacSan & PoolSan Scandinavia AS.

– Vi jobber med å få på plass et klorfritt 
alternativ også i Oslo. Det er veldig enkelt å 
skifte fra klor til Poolsan, forteller Lorvik.

Rensemetoden ble oppfunnet av en øst-
errisk familie, og Poolsan produseres i dag i 

Frankrike. Internasjonalt har middelet blitt 
brukt i badeanlegg siden 2005.

– Blandingen består hovedsakelig av sølv- 
og kobberioner, sier importøren.

Poolsan er den eneste klorfrie renseme-
toden som er godkjent for bruk i offentlige 
badeanlegg. En av de kjente ulempene med 
metoden er at det kan skape misfarging av 
bleket hår, noe det skal informeres om i alle 
anlegg som bruker Poolsan. n

til å slåss for å beholde bas-
senget klorfritt. Hun mener 
det er hevet over tvil at klor er 
helseskadelig, og påpeker at 
allergikere ikke har så mange 
bassengtilbud de kan benytte 
seg av. Pleym Øien har også 
fått tilbakemeldinger fra noen 
som får reaksjoner av Poolsan, 
og som derfor ønsker klor 
velkommen tilbake.

– Så lenge det brukes kjemi-
kalier, vil det alltid være noen 
som reagerer på det. Men det 
er langt færre som reagerer 
på Poolsan, enn de som ikke 
tåler klor. Det er dessuten 
svært få bassenger som 
renses med Poolsan, de som 
tåler klor har mange andre 
alternativer, sier hun. n
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Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Ta ferie fra pollenplagene
Når den etterlengtede sommerferien står for døren, kan det være lurt å planlegge 
reisen slik at du også får ferie fra pollenplagene. Her er noen nyttige tips til 
reisemål som både er interessante og relativt frie for pollen.

Har du mer sans for aktive opplevelser enn å ligge på en 
strand i ferien, er for eksempel Svalbard og Island spennen-
de reisemål. Sommerstid har Svalbard midnattssol og kan by 
på mange eksotiske opplevelser. Her kan du for eksempel 
vandre på isbreer, dra på båttur i polare fjorder eller nyte 
en bedre middag på en av de eksklusive restaurantene i 
Longyearbyen.  

Mer info: www.spitsbergentravel.no

Sagaøya i vest er perfekt for en aktiv familieferie med mas-
sevis av spennende opplevelser både for store og små. Her 
kan du bade i varme kilder, utforske øya til fots eller med 
bil, eller hva med å ri på islandshest? I hovedstaden Reykja-
vik er det et spennende uteliv for de som har mer sans for 
de urbane nytelser. Det er også mulig å prøve seg på både 
dykking, rafting og grottevandring, for å nevne noe. 

Mer info: http://www.islandspesialisten.no

syden

Islandsvalbard

Drar du til et sted ved kysten, kan du 
være nokså trygg på å styre klar av  
pollenplagene. For eksempel Gran  
Canaria, der du kan bo på NAAFs ferie-
sted Valle Marina, er kjent for å være et 
paradis for pollenallergikere. Også steder 
som ligger i eller nær ørkenen, som 
Aqaba i Jordan og de egyptiske turist- 
stedene Sharm el Sheikh og Hurghada 
ved Rødehavet, er behagelig frie for  
pollen. 

Mer info: www.naaf.no/vallemarina
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På nettsiden Polleninfo.org finner du 
pollenvarsel for de fleste land i Europa. 
Dermed kan du planlegge å reise til et sted 
med mindre pollenspredning enn hjemme.
 
 
 
Har du nok av de medisinene du trenger til 
hele ferieturen? Det kan selvfølgelig være 
mulig å få tak i nye der du er, men husk at 
en norsk resept ikke kan benyttes i andre 
land, derfor er det greieste om du tar med 
deg medisinene hjemmefra. Regelverket 
varierer fra land til land, men vanlige 
medisiner som astmamedisiner, er det i 
EU/EØS lov å ta med for ett års forbruk. I 
andre land er hovedregelen tre måneders 
forbruk. Spesielle medisiner, for eksempel 
narkotikaklassifiserte legemidler, kan du 
kun ta med for én måneds forbruk av. 
Medisiner bør oppbevares i håndbagasjen 
i originalemballasjen med apotekets eti-
kett.  En attest som bekrefter at du bruker 

Høyfjellet kan være et bra reisemål i sommerferien for deg 
som er plaget med pollenallergi. Gresspollen kan finnes på 
setervoller, men drar du høyt nok og over tregrensen vil som 
regel ikke pollen være et stort  problem. Bare vær obs på at 
det har vært mye snø i fjellet i vinter, så ikke sats på fjellferie 
for tidlig dersom du planlegger å gå turer for eksempel fra 
hytte til hytte. Men fra midten av juli er den norske fjellhei-
men på sitt absolutt vakreste, og august er kanskje den aller 
flotteste måneden å gå i fjellet. 

På nettsiden UT.no kan du planlegge turen enten du skal gå 
kort eller langt, ligge i hytte eller i telt. Gjennom Den Norske 
Turistforening kan du også melde deg på guidete turer hvis 
du gjerne vil gå sammen med andre.

Mange steder langs kysten har lite vegetasjon og desto 
mer vind, ergo lite pollen i lufta. Hva med å prøve fyr-
ferie i sommer? Gjennom Kystleden kan du leie hytter 
og fyrstasjoner langs hele norskekysten. Tenk å bo i en 
ekte fyrvokterbolig for en uke! Ved mange av hyttene 
følger det med båt, så her er det bare å sette i gang og 
fiske sin egen middag. Supert for ungene og avslap-
pende for de voksne. Dette er absolutt ferieformen for 
deg som heller vil oppleve ting i naturen enn å solbade 
på en strand. Og hva er bedre enn å ta en dukkert fra 
brygga i småkaldt, norsk sjøvann?

Mer info: kystled.no

denne medisinen, på engelsk, fra din lege 
eller fra apoteket kan være nyttig.
 
 
 
Skulle det skje noe på reisen, for eksempel 
akutt sykdom eller skade, eller at noen 
stjeler vesken din, er reiseforsikringen gull 
verdt. Sørg for å alltid ha en reiseforsik-
ring som dekker dine behov, uansett hvor 
du skal på reise. Bestill også europeisk 
helsetrygdekort fra HELFO, det hjelper 
deg hvis du må på sykehus i Europa.
 
 
 
Sol og sjøvann har en gunstig effekt på 
atopisk eksem. Mange opplever at de blir 
bedre om sommeren. Sol er også bra for 
helsa, og mange hudleger mener 10 – 15 
minutter soling uten beskyttelse er bra 
for å bygge opp kroppens innhold av D-
vitaminer. 

Men husk også at ultrafiolett stråling fra 
sola kan være skadelig. Derfor er det vik-
tig å beskytte huden mot UV-strålingen, 

og ikke oppholde seg lenge i solen uten 
beskyttelse.

NAAFs solråd er å velge en uparfymert 
solkrem med høy andel fysiske filtre 
med minst faktor 15, i kombinasjon med 
beskyttelsesklær og skygge. Husk å smøre 
ofte og at små barn uansett ikke bør opp-
holde seg i solen lenge av gangen.

Skal du reise så langt med fly at det er 
matservering ombord, pass på å si fra om 
matallergi når du bestiller slik at du kan få 
tilpasset mat. Last også ned  
NAAFs elektroniske matparlør til smartte-
lefonen din – dette er en app som gjør det 
enklere å kommunisere din mat-allergi til 
serveringspersonalet. 
 
 

Flere reiseråd og ferietips finner du på 
www.naaf.no/ferietips

norskekysten

Høyfjellet

HUsK Også...

Matallergi

Vil du vite mer

sjekk pollenspredningen

Medisiner på reise

Reiseforsikring

nyt sol og bading

Ad-Venture

Importør: Alma Norge AS  •  www.alma.no

info@fria.se  •  www.fria.se

Glutenfrie – gluteninnhold under 20 ppm 

Allergivennlige – er også laktosefrie, melkefrie, eggefrie* og nøttefrie

Høyt innhold av kostfiber – ekstra viktig for deg med cøliaki

Ferske – finnes i frysedisken for å bevare ferskheten

Brukervennlig – tines ved behov

Forandring fryder – du finner det du trenger til hver anledning

* Muffins og Brownies inneholder egg

Størst på 
frossent, glutenfritt

brød

Nå begynner utendørssesongen og vi på Fria vil tipse om våre Hamburger- og Pølsebrød, bakt med

omsorg og fokus på den gode smaken. Selvsagt er de gluten- og melkefrie, samt at de har en fortreffelig

smak som hele familien setter pris på. Les mer om produktene våre, tips og oppskrifter på www.fria.se

FriaGlutenFree   FriaGlutenFreeFood   FriaGlutenFree

en god glutenfri hagefest
Velg Frias hamburgerbrød, pølsebrød og pizzaer for

Friabr_20140430 1-1 glutenF_grill  14-04-23  14.51  Sida 1
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Blir syk av omgivelsene
Dag Helle (68) får kraftige ikke-allergiske reaksjoner på både 
mat og lukt. Det har ført til at han må leve et isolert liv. Men 
ved hjelp av et egenkonstruert pusteapparat klarer han å 
besøke barnebarna i Tyskland en gang i året.

Tekst: Sissel Fantoft Foto: Colourbox og privat

Dag Helle har hatt tradisjonel-
le allergier i hele sitt voksenliv. 
Men for ti år siden fikk han sin 
første ikke-allergiske reaksjon. 

–Jeg har hatt allergiske 
reaksjoner på pollen og andre 
ting, men for ti år siden satt 
jeg i en kirke og kjente at jeg 
fikk problemer med å puste. 
Pusten gikk fortere og fortere, 
og det var første gangen jeg  
opplevde noe slikt, forteller 
Helle.

Siden har han hatt jevnlige 
anfall med pusteproblemer, 
som minner om hyperventi-
lering.

– Det er en ganske spesiell 
reaksjon. I tillegg reagerer jeg 
på samme måte som andre 

med kjemisk intoleranse gjør, 
ved at jeg blir trøtt og sliten, 
fortsetter han.

Bare i løpet av 2009 ble 
Helle kjørt i ambulanse til 
sykehus med pustebesvær ti 
ganger.

– På sykehuset var det jo in-
gen som visste hva som feilte 
meg. Inneklimaet på Kongs-
vinger sykehus er i dag så 
dårlig at jeg blir enda sykere 
av å være der, hevder Helle, 
som nå har kontaktet både 
direktøren og hovedverneom-
budet ved sykehuset.

Sosiale begrensninger. Dag 
Helle er sivilingeniør innen 
kjemi, og drev i mange år sitt 
eget firma med kontorer like 
ved Gardermoen.

– Der var ventilasjonen 
veldig dårlig, det sivet blant 
annet inn røyklukt. jeg ble 
fort trøtt og sliten når jeg var 
på kontoret, og da jeg leste 
boka «Miljøhemming – en 
skjult funksjonshemming» av 
Kjell Aas falt alle brikkene på 
plass. Han gjør et enormt godt 
arbeid, og jeg har personlig 
skrevet til ham og takket for 
boka, sier Helle.

Etterhvert ble han så dårlig 
av lufta på kontoret at han 
bare kunne jobbe et par timer 
hver dag.

– Jeg ble til slutt uføretryg-
det de siste årene før jeg gikk 
av med pensjon, forteller han.

Helle har kortisonmedisi-
nen Prednisolon med seg til 
enhver tid.

– Det tar om lag 20-25 
minutter fra jeg tar en pille og 
til virkningen kommer, og min 
store frykt er at medisinen 
ikke skal virke raskt nok eller 
at jeg ikke skal rekke frem til 
sykehus i tide. Jeg har hatt 
anfall som har kommet i løpet 
av 2-3 minutter, men da har 
jeg heldigvis allerede vært på 
sykehus, sier han.

Dag Helle bor på en gård i 
Disenå sammen med sin kone. 
Hun drev tidligere korngården, 
men nå er åkeren forpaktet 
bort.

– Min tilstand fører til 
mange begrensninger i det 
sosiale livet. jeg kan ikke gå på 
kino, teater, restaurant eller 
arrangementer med mange 
mennesker, og jeg kan heller 
ikke besøke andre. Vi har 
heldigvis noen «sertifiserte» 
gjester som besøker oss av og 
til, men de kan ikke ha vært i 
kontakt med røyk før de kom-
mer eller ha husdyr hjemme. 
Vi har en gårdskatt her på 
garden, men den har bare til-
gang til kjøkkengangen. Noen 
ganger drar jeg sammen med 

min kone for å handle, for jeg 
er jo nødt til å komme meg ut 
av og til. Men da hender det 
at jeg blir sengeliggende neste 
dag, sier han.

Også legebesøk er et pro-
blem, på grunn av inneklimaet 
på venteværelset.

– Jeg valgte fastlege ut fra 
hvem som hadde best ven-
teværelse, men det er heller 
ikke bra nok, så jeg venter 
som regel utenfor, sier han.

snevert kosthold. Den ene 
sønnen til Helle og kona bor 
i Tyskland med kone og barn, 
og én gang i året reiser de dit 
på besøk.

– Da bruker jeg pusteutstyr 
som jeg har utviklet selv. jeg 
har flyttet ventilen fra et dyk-
kermunnstykke, montert den i 
en vanlig støvmaske, og koblet 
det hele til dykkerflaska. En 
toliters flaske holder i om lag 
20 minutter, og da puster jeg 
inn ren luft, forteller han.

Når han skal fly til Tyskland, 
blir Helle kjørt direkte til flyet 
hvor han tar på seg puste-
maska. 

Helle oppdager stadig nye 
matvarer han reagerer på, noe 
som gjør det vanskelig å ha et 
variert kosthold:

– Det er mye merkelig jeg 
reagerer på, jeg tåler for  
eksempel champignon fra 
Nederland, men ikke fra 
Polen! 

En annen gang mens han lå 
på sykehus i Tyskland fikk han 
en kraftig reaksjon på syke-
husets surdeigsbrød.

– Da lå jeg på intensiven og 
var koblet til alle mulige slags 

Nytt tilbud ved Helse Vest
Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitets-
sykehus er i startfasen med å bygge opp et eget tilbud 
rettet mot pasienter med kjemisk miljøintoleranse.

De samler kompetanse fra flere fagområder for å 
forsøke å gi disse pasientene et adekvat tilbud.

Blant fagområdene som er representert er klinisk 
psykologi, basert på tanken om at å gå inn med kognitiv 
terapi i en tidlig fase kan være positivt – selv om avde-
lingsoverlege Tor Aasen understreker at de ikke oppfat-
ter klinisk miljøintoleranse som en psykisk sykdom.

apparater, og det ble fastslått 
at reaksjonen ikke var allergisk, 
sier han.

I tillegg til dårlig ventilasjons-
luft og røyklukt reagerer Helle 
også på enkelte parfymer.

glad for tilbud. Dag Helle 
er glad for at det nå kommer 
tilbud til pasienter med kjemisk 
miljøintoleranse ved Yrkesme-
disinsk avdeling ved Haukeland 
universitetssykehus.

– Det er utbredt mangel på 
kunnskap omkring denne til-
standen, så jeg setter stor pris 
på det Tor Aasen og hans kol-
leger nå tilbyr. Jeg har heldigvis 
ikke anlegg for å bli deprimert, 
men det er jo lett å bli det 
når man rammes av slikt som 
dette, og da kan en psykolog 
være til god hjelp. En psykolog 
kan jo også brukes til å skille 
somatiske fra psykologiske 
tilfeller. 99 prosent av anfall av 
hyperventilering har en psykisk 
årsak, mens jeg tilhører den 
ene prosenten som får det på 
grunn av multippel miljøintole-
ranse, sier han.

Et annet tiltak Dag Helle et-
terlyser er medisinsk konstruer-
te pustemasker for mennesker 
med kjemisk miljøintoleranse.

– Det hadde vært til stor 
hjelp rent praktisk. Men jeg er 
brannvesenet takknemlig for at 
de bistår med å få fylt opp dyk-
kerflaska. Jeg skulle også ønske 
at sykehusjournalene fungerte 
bedre. Slik det er nå er de helt 
håpløse, når jeg kommer til 
sykehuset finner de ikke ut 
hva som feiler meg ved å lese 
journalene, sier han. n

Uvitenhet. Dag Helle mener det 
er en utbredt mangel på kunnskap 
om kjemisk miljøintoleranse og et-
terlyser flere tiltak som kan hjelpe 
dem som sliter.
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Styreleder. Mette Kalleberg i 
Forbund for Kjemisk Miljøintole-
ranse.

Viser en overfølsomhet mot kjemiske stoffer, uten 
sammenheng med allergi eller hyperreaktivitet.
Mennesker som lider av kjemisk miljøintoleranse 
er friske så lenge de ikke eksponeres for det de 
reagerer på, og er derfor helt avhengige av at 
omgivelsene tar hensyn til dem.
Vanligste reaksjoner på parfymer og parfymerte 
produkter, men også for eksempel tobakk, ma-
ling, eksos, lim, klor, plast og gummi kan utløse 
reaksjoner. 

Kilde: FKMI via professor Kjell Aas.

FAKTA KJeMIsK MILJØIntOLeranse

Kjemper for medlemmene
Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ble stiftet i 2011, og får stadig flere 
medlemmer. De jobber for at hverdagen til de rammede skal bli lettest mulig, for at 
de skal få best mulig hjelp og forståelse i helsevesenet.

Tekst: Sissel Fantoft  Foto: Privat

FKMI ledes av fem styremed-
lemmer, som alle selv har 
kjemisk miljøintoleranse.

– Vi har derfor kjent på 
kroppen hvordan det er å møte 
helsevesen, Nav og samfun-
net for øvrig med en diagnose 
som ikke er offentlig godkjent, 
forteller styreleder Mette Kal-
leberg.

FKMI ønsker å være i en posi-
tiv dialog med helsevesenet og 
blant annet NAAF for å bidra 
med brukererfaringer.

– Vårt mål er at vi med våre 
historier kan bidra til et det 
erverves nok kunnskap til at 
det kan settes riktig diagnose 
på de som kommer med disse 
symptomene, slik at vi i neste 
omgang kan få en mest mulig 
riktig behandling og tilretteleg-
ging, sier Kalleberg.

FKMI ønsker også å bidra til 
å forhindre at flere skal utvikle 
kjemisk miljøintoleranse.

– Det kan best gjøres ved at 
uheldige irritanter og kjemi-
kalier elimineres så godt som 
mulig i hverdagen. Samtlige av 
våre medlemmer rapporterer 
at parfyme og parfymerte 
produkter er en av deres verste 

irritanter. En viktig prioritet er 
derfor å problematisere blant 
annet den ukritiske parfy-
mebruken, ikke minst blant 
helsearbeidere, og arbeide for 
økt tilgjengelighet også for 
våre medlemmer. Her har vi et 
stort felles mål med NAAF, sier 
Kalleberg.

Den ufrivillige isolasjonen 
kjemisk intoleranse medfører 
tærer også hardt på de som er 
rammet.

– Derfor ønsker vi også å 
bidra til at medlemmene finner 
et fellesskap sammen med 
mennesker med lignende ut-
fordringer, og å videreformidle 
råd og tips mellom disse, sier 
mette Kalleberg.

FKMI er positive til at det nå 
opprettes kompetansesentre 
for astma, allergier og over-
følsomhetssykdommer i de 
forskjellige helseregionene, 
blant annet ved Yrkesmedisinsk 
avdeling ved Haukeland syke-
hus, og er positive til at det blir 
involvert flere faggrupper, også 
en psykolog. Men de stiller 
spørsmålstegn ved ekspone-
ringsterapi som behandling for 
kjemisk miljøintoleranse.

Lactacyd tyntfl ytende såpe uten parfyme fi nnes på ICA supermarked og Maxi
L  
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Hudvask på kroppens egne vilkår
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HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som  
hjelper deg å bevare hudens og under-  
livets naturlige pH-verdi, som igjen  
opprettholder den naturlige bakterie-  
floraen.

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig 
valg slik at din hud holder seg i perfekt 
balanse, selv om du dusjer eller vasker 
deg hver dag. Det er ikke avansert, vi 
har bare gjort det samme som naturen.

HUDENS NATURLIGA VAL
Lactacyd innehåller mjölksyra som hjälper till att bevara din huds naturliga pH-värde. 
Därför är Lactacyd ett milt och naturligt val om du vill hålla din hud i perfekt balans, 
även om du tvättar dig varje dag. Lactacyd tar hand om din kropp. Det är egentligen 
inte alls svårt, vi har bara gjort detsamma som naturen.

Hudvask på kroppens egne vilkår
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Lactacyd tyntflytende såpe uten parfyme

– FKMI vet selvsagt at vi er 
tett sammenvevd av både en 
fysisk og en psykisk helse, og 
at disse faktorene påvirker 
hverandre tett. Det er derfor 
svært positivt om de med kje-
misk miljøintoleranse får tilbud 
om hjelp til å mestre egen 
hverdag med sykdom. Det som 
virkelig er sårt for mange av 
våre medlemmer er imidlertid 
hvis kognitiv terapi vil bestå i å 
trene på det vi blir syke av, sier 
Kalleberg.  n

Kylling fra Ytterøy
Produsenten Ytterøykylling 
i Levanger har tatt initia-
tiv til å få farseprodukter 
av kylling inn i Astma- og 
Allergiforbundets produkt-
merkeordning. Alle ledd i 
produksjonen er kontrollert 

og kvalitetssikret i vurde-
ringsprosessen av NAAF. Yt-
terøykylling vil nå lansere to 
farseprodukter, kyllingkjøtt-
boller og kyllingkarbonader 
i premium kvalitet, gode på 
smak og med full kontroll på 

matallergener. Ingen av de 
14 merkepliktige mataller-
genene inngår. Produktene 
vil også bli tydelig merket 
med samtlige bestanddeler 
til glede for forbrukeren.
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Anbefalt av NAAF
ASKO W68843W vaskemaskin er Norges eneste, som er anbefalt av 
Astma- og Allergiforbundet (NAAF). 

Vaskemaskinen har to nye spesielt utviklede allergiprogram, en forbedret 
skyllemulighet og et unikt program for å rengjøre vasketrommelen og 
såpeskuffen. Alt for å gjøre livet enklere for mennesker som er plaget av 
astma og/eller allergi. I allergiprogrammene aktiveres varmeelementet 
hvert 5. minutt for å sikre jevn temperatur og effektivt ta bort alle uøn-
skede bakterier. Såperester blir fjernet med 5 skyllinger og dette kan økes 
til 7 skyllinger ved tilvalg.

Læs mer på asko.org

Stadig flere mennesker ram-
mes av parfymeallergi, også 
barn og unge. Derfor gikk 
NAAF og Neutral i år sammen 
om arrangementet Parfymefri 
hverdag 22. mai. Målsettin-
gen er å redusere bruken av 
parfyme slik at færre utvikler 
allergier, og å gjøre hverdagen 
enklere for dem som allerede 
er berørt.  

publikum interessert. For å 
skape oppmerksomhet rundt 
temaet, ble det satt opp et 
stort telt midt på Aker Brygge, 
hvor NAAFs fagsjefer Rose 
Lyngra og Grethe Amdal var 
med og sto på stand. Det ble 
delt ut vareprøver på parfy-
mefrie produkter, og mange 
fikk informasjon om proble-
mene parfyme kan skape, 
både som tilsetningsstoff i 
kremer, såper vaskemidler og 
andre produkter, i tillegg til 
den sterke duften som kom-
mer fra mange egenpleiepro-
dukter. Og de som tok turen 
viste stor interesse.

– Vi fikk en veldig god 
mottagelse blant folk. Mange 
kunne fortelle at de eller noen 
de kjente enten hadde kon-
takteksem eller andre plager 
forbundet med parfymerte 
produkter, forteller Grethe 
Amdal, fagsjef lunge og allergi. 
 
Kan ramme alle.  I Danmark 
er nærmere 200.000 personer 
berørt av parfymeallergi, og 
det er liten grunn til å tro at 
vi er særlig mye bedre stilt 
her i Norge. Det finnes ingen 
norske tall på hvor mange 

Parfymefri hverdag ble en suksess!
Sol fra skyfri himmel og den varmeste dagen i Oslo så langt i år satte en perfekt 
ramme rundt Norges første parfymefrie hverdag. Nå håper NAAF at arrangementet 
vil bli et fast, årlig innslag, og at det kan spre seg til andre byer over hele landet.

Tekst og foto: Lene Gunvaldsen

Godt humør. NAAFs fagsjef Rose Lyngra (t.v.) svarte på spørsmål og 
delte ut parfymefrie vareprøver.

se flere bilder på Instagram: 
@astmallergi

som mener de er plaget av 
parfymeduft, men i en dansk 
spørreundersøkelse svarte 
over 15 prosent av de som 
deltok at de følte ubehag 
eller symptomer ved andres 
parfymebruk. 

Noen av dem som reagerer 
på parfyme får reaksjoner i 
luftveier, nese og øyne. Andre 
får reaksjoner i huden, såkalt 
kontaktallergi.

– Parfymeallergi kan 
ramme alle, det er ikke arvelig 
betinget. Hudutslett og eksem 
kan forsvinne om man slutter 
å bruke parfymerte produk-
ter, men vil komme tilbake 
om man eksponeres for dette 
igjen. De som reagerer på 
parfymedufter via følsomme 
slimhinner, med slimdannelse 
i luftveiene, kløe i øyne og 
nese, har andre utfordringer, 

forteller Rose Lyngra, fagsjef 
allergi og eksem. 

– Det er plagsomt. En av dem 
som var med på arrangemen-
tet, var Camilla Holm Velle 
(30) fra Horten. Hun har både 
parfymeallergi og duftover-
følsomhet, og setter stor pris 
på at NAAF og Neutral retter 
søkelys mot problemet.

– Det er flott, det er et tema 
det ikke snakkes så mye om. 
Og så synes jeg det var fint at 
det gjøres på en positiv måte, 
det handler ikke om at det er 
«stakkars oss», men det hand-
ler om å opplyse og informere, 
forteller hun til AstmaAllergi.

Hun møter problemer daglig 
i hverdagen, men opplever at 
folk er flinke til å ta hensyn 
når de bare vet om at hun 
reagerer.

Ønsker dialog. Camilla Holm 
Velle ønsker ikke at alle skal slutte 
å bruke parfyme, men at man  
bør ta hensyn til hverandre.  
Da hjelper det å fortelle om  
sin parfymeallergi. 

– Folk er nysgjerrige når jeg 
forteller det. Jeg ønsker ikke 
be alle slutte å bruke parfyme, 
det tror jeg ikke går, men det 
handler om at alle kan ta litt 
hensyn til hverandre. Folk tar 
som regel hensyn og forstår 
når de bare får en forklaring. 
Dialog er løsningen, mener 
Camilla.

Hun får kontakteksem hvis 
hun bruker produkter med 
parfyme i seg, og synes det 
er vanskelig å finne gode 
produkter.

– Jeg får utslett, det klør, 
og ofte brenner det i huden. 
jeg må som regel bare prøve 
meg frem, det er ikke alltid 
de produktene som er merket 
for sensitiv hud er gode nok, 
så det går en del penger til 
testing. n
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geILOMO BarnesYKeHUsgeILOMO BarnesYKeHUs

I trygge omgivelser

Dette er Geilomo barnesykehus:

I mars og april i år hadde Geilomo barnesykehus 27 barn innlagt på seks ukers 
opphold. Som mormor fikk jeg oppleve å være på Geilomo i en uke under barnas 
opphold og se hvor fint de hadde det.
Tekst og foto: Ellen Sørby

Barna bodde to og to på hvert 
rom. Dagene gikk med til 
medisinering, skole, hygge-
lige måltider og aktiviteter. 
Geilomo har et stort fokus på 
fysisk aktivitet, og barna/ung-
dommene fikk virkelig kjørt 
seg fra morgen til kveld. Det 

hele styres i trygge rammer 
med mange voksne ansatte 
rundt og foresatte som bor 
på hybelhus eller hytter i 
nærheten. De foresatte får 
undervisning både teoretisk 
og praktisk. Foresatte oppfor-
dres til egen aktivitet for at 

de siden skal være flinke til å 
ta med barna på aktiviteter 
etter hjemkomst. De foresatte 
søker om opplæringspenger. 

en god skole. Vi spurte en fra 
hvert fylke som var innlagt 
og de var alle svært fornøyde 

TV-stjerner. TV 2 var på Geilomo og fulgte brødrene Isak og Jakob Gregersen og mor Lene fra Lakselv i ett døgn. Innslaget ble sendt på «God 
Morgen Norge» på Verdens astmadag 6. mai.

med oppholdet sitt.  Mange 
av dem hadde vært der både 
to, tre og fire ganger tidligere, 
mens andre hadde sitt første 
opphold. De mener Geilomo 
skole er en god skole fordi 
de noen ganger får svømme, 
de har gym sju timer i uken. 

De skriver mye på PC, ingen 
plager hverandre, og det er 
så snille lærere. De kan gå på 
skolen selv om de har vært 
dårlige om natta, og de kan 
gå til senga litt om nødven-
dig, for så å komme tilbake 
etterpå.  De var 5 – 9 stykker i 
hver klasse, så da ble det ro og 
orden, var det en som sa.  

I timene ble det gjort det 
samme som i planene for 
hjemklassene med de samme 
prøvene, også litt annet 
opplegg.  Noen snakket med 
sine klasser og lærer på skype.  
Lekser var det ingen som fikk, 
alt skolearbeid ble fullført i 
skoletiden. 

Fysisk aktivitet. Etter skoletid 
og middag var det aktiviteter 
som slalåm, langrenn, zipline, 
bueskyting, svømming i egen 
svømmehall, lego, kortspill, 
iPad eller biljard. I gymsalen 
var det volleyball, kanonball 
og klatring, spinning, basistre-
ning med mer.  Mange felles 
aktiviteter og trening ute og 
inne fram til kveldsmat.

I helgene på vinteren er det 
slalåm i Vestlia, eller langrenn. 
Det blir lagt opp til at de som 
ikke har stått slalåm tidligere, 
får individuell veiledning og 
oppfølging.  De fortalte at de 
hadde lært å stå med paral-
lelle ski, hoppe på store hopp, 

Fysisk aktivitet. Silje, Guro, Josefine og instruktør Tormod tar seg en 
treningsøkt i gymsalen.

raile, ta stolheis, svinge og 
trikse. Alle hadde blitt bedre 
i pusten og av eksemet sitt.  
Flere opplevde stor forskjell 
på eksemet sitt ved innleg-
gelse og utskrivning. 

alle kan søke plass. Seks 
uker er lenge å ta fri fra job-
ben for de fleste foresatte, 
så mange valgte å ta noen 
uker hver. Som mormor fikk 
jeg også lov til å ta en uke, 
og det var en stor opplevelse 
sammen med alle de hygge-
lige foreldrene, som til enhver 
tid var der for ungene sine.

For å komme til Geilomo 
barnesykehus, kan fastle-
gen eller barnelegen sende 
henvisning. De som kan søke 
om plass på Geilomo er i alle 
kategorier, det er nok noe 
misforstått i enkelte miljøer 
at barn og ungdom må være 
veldig syke. Geilomo har et 
habiliteringstilbud med en 
«totalpakke» tilpasset det 
enkelte barns og familiens 
utfordringer.

De som er veldig plaget 
av pollen, kan ha nytte av et 
opphold på Geilomo i den 
verste perioden i lavlandet.  
Da er det lite pollen på Geilo. I 
stedet for å få mye fravær fra 
skolen hjemme, kan man klare 
skolen i et nærmest pollenfritt 
miljø. n

Et landsdekkende tredjelinje behand-
lingstilbud som gjelder barn og unge med 
astma og andre kroniske lungesykdom-
mer, eksem, allergi og/eller medfødt 
hjertefeil.  
Barnesykehuset har plass til 26 barn i sko-
lepliktig alder. Tilbudet er basert på puljer 
med varighet fra 2 – 5 uker. Geilomo 
barnesykehus eies av Norges Astma- og 
Allergi-forbund og drives av Oslo universi-
tetssykehus, Rikshospitalet

Geilomo og området rundt har fantas-
tiske muligheter for fysisk aktivitet hele 
året. Barna introduseres for fysiske akti-

viteter hvor fokuset er å mestre de ulike 
utfordringene som en kronisk sykdom gir. 

Sykehuset har personale med høy 
kompetanse og lang erfaring innen habi-
litering som sykepleiere, fysioterapeuter 
og idrettspedagoger. I tillegg har sykehu-
set egne leger, klinisk ernæringsfysiolog 
og sosionom.

«Geilomomodellen» innebærer 
tverrfaglig samarbeid som starter med 
den medisinske delen. Riktig behandling 
i kombinasjon med frisk fjelluft gjør at 
barna raskt fungerer bedre. 

Geilomo har egen skole som ivaretar 

barnas rett til læring under oppholdet. 
Søknaden om opphold kan gå gjennom 

barneavdeling/klinikk, privatpraktise-
rende spesialist eller fastlegen. Geilomo 
har ikke eget søknadsskjema. Legen bør 
derfor skrive egen henvisning. Av søkna-
den bør tydelig fremkomme at henvisnin-
gen gjelder opphold på GEILOMO. Søknad 
sendes:

OUS HF Ullevål 
Barnemedisinsk avdeling  
Henvisning Postboks 4956 Nydalen, 
0424 Oslo

Frysevarer hos dagligvare- og helsekostbutikker med bredt vareutvalg.
Importør: www.alma.no

MELKE- OG GLUTENFRI

PINNEIS
med sjokolade

Kremaktig vaniljesmak  
i  kombinasjon med fyldig, 

mørk sjokolade.

Italiensk is på sitt beste!
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HeLseKOnFeransen 2014

MATGLEDE!

– Dette er en hyggelig anledning til å få 
vist frem praktisk inneklimaarbeid for 
brukerne. Her når vi direkte til beslut-
ningstakerne, og det er en god mulighet 
for NAAF til å få vist seg frem, forteller Kai 
Gustavsen, fagsjef inneklima. 

Han fikk blant annet snakket med en 
departementsråd som hadde mye å gjøre 
med inneklima på skoler.

– Det gir en anledning for oss til å få 
vist frem mulighetene som finnes. Hun 
var svært nysgjerrig på arbeidet vårt, og 
det gir håp! Skryter Kai.

Hjalp veldig. Sammen med NAAFs 
fagsjefer Grethe Amdal og Rose Lyn-
gra, sto han på stand på Helsetorget på 
konferansen som arrangeres av Helse- og 
Omsorgsdepartementet. Standen bugnet 
av informasjon og tips til hvordan skoler 
og barnehager kan få bedre inneklima, 
ofte med små grep, og mange av de 750 
påmeldte tok turen innom for å se.

Det var Kai som hadde ansvaret for 
prosjektet ved Skåningsrud skole, hvor de 
fikk hjelp til både små og store utbedrin-
ger, som til sammen ga et mye bedre 
inneklima for både ansatte og elever. 
Rektor Nina Sæther ved skolen var også 
med på stand for å fortelle hvor stort 
utbytte skolen har hatt av samarbeidet 
med NAAF.

– Den hjelpen vi fikk av NAAF har vært 
helt avgjørende for skolen. De har bidratt 
med kunnskap om inneklima og forslag til 
tiltak, forteller Sæther til AstmaAllergi. 

rektor på stand. Hun stilte gjerne på 
stand sammen med Astma- og Allergifor-
bundet, og de interesserte kunne dermed 
få snakke med noen som har vært i deres 
situasjon, men funnet en løsning.

– Det er blitt en etablert sannhet at 
skoler og barnehager har dårlig inne-
klima, og det er noe mange er opptatt 

Viste frem vellykket inneklimaprosjekt
NAAF var en av de utvalgte organisasjonene som fikk ha stand under årets 
Helsekonferanse, som ble åpnet av statsminister Erna Solberg. Standen hadde 
fokus på godt inneklima i skoler og barnehager, og NAAF fikk vist frem det 
vellykkede prosjektet som ble gjennomført på Skåningsrud videregående skole.

Tekst og foto: Lene Gunvaldsen

av. Det har derfor vært veldig morsomt 
å være med på stand og fortelle om alle 
endringene vi har gjort, og hvor mye 
bedre det ble, sier rektoren.

– Jeg tror det er nyttig for folk å få 
snakket med dem som har vært direkte 
involvert prosjektet, og jeg har kunnet si 
noe om hvor lett tilgjengelig og behjelpe-
lig NAAF har vært i arbeidet, forteller 
Sæther. 

Likepersonsarbeidet. Statsminister Erna 
Solberg holdt et langt innlegg da hun 
åpnet konferansen, som i år hadde tema 
pasientens helsetjeneste. Hun snak-
ket blant annet om viktigheten av å ha 
likepersoner tilgjengelig, noe også NAAF 
tilbyr sine medlemmer.

– Likepersonsarbeid er svært viktig, 
men utfordringen ligger i å få informasjo-
nen ut til pasientene, slik at alle vet om 
tilbudet, sa hun fra talerstolen til de 750 
fremmøtte.

– Når man er syk, føler man seg ofte 
alene. Da kan det være god hjelp å vite at 
noen har vært gjennom det samme som 
deg tidligere. Hodet og kroppen henger 

sammen, det vet vi enda mer om nå enn 
før, og da er det viktig at man ikke bare 
tenker at god helse er fravær av sykdom. 
Det handler for mange også om å klare å 
leve med kroniske sykdommer, sa stats-
minister Solberg. n

Åpnet konferansen. Likepersonsarbeid er 
viktig for brukerne sa statsminister Erna Solberg 
under åpningen av Helsekonferansen 2014.

Informerte på stand. Inneklima i skoler og brukermedvirkning i praksis var tema for NAAFs 
stand under årets Helsekonferanse. Rose Lyngra, fagsjefer i NAAF (t.v.) og rektor Nina Sæther i 
samtale med konferansedeltakere.
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naaF-KOKKen

Tekst og foto: Morten Øverbye

naaF-KOKKen Morten
Vår faste matspaltist Morten Øverbye er 
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter. 
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter 
som også kan nytes av deg med matallergi.

Hele middagen i én 
vending? Ikke noe 
problem. Du kan 
fylle hele middagen i 
en sammenklembar 
grillrist. Da blir 
det enkelt, både 
forberedelsene og 
oppvasken. Husk at 
alt kan grilles, også 
desserten.  

grILLet LaM 
6 stk lam indrefilet 
2 stk store poteter 
1 stk brokkoli 
Tomater 
Rosmarin 
Salt og pepper
Olivenolje

l Del brokkoli i skiver og skrell potetene. De skal også i skiver,  
 så tynne som overhodet mulig. Da lar de seg grille ferdig  
 samtidig som lammet blir perfekt stekt. 
l Legg lam, tomater, brokkoli og poteter lagvis på grillristen.  
 Ha på olivenolje og et godt lag med havsalt og pepper. ja da,  
 ja da, jeg vet at vi ikke skal ha så mye salt. Men greia er at  
 salt på kjøttet gir det en skikkelig smak som endrer hele  
 bildet. Så kan du vel heller spare på saltet andre steder? 
l Grill det på middels varme i noen få minutter på hver side.  
 Kjøttet er raskt ferdig, og ønsker du en rosa kjerne, må du  
 passe på!
l Fersk rosmarin over til slutt gir en perfekt finish på lamme- 
 kjøttet. Og forhåpentligvis har du skapt deg en ny favoritt.  
 En dyr en, kanskje, men det får gå.  

grILLet FrUKt 
Vannmelon 
galiamelon 
Honningmelon
Ananas 
Plommer
Sitronmelisse 
1 dl sukker 
1 dl balsamicoeddik 

l Begynn med å lage balsamicosirup: Ha sukker og balsamico-
 eddik i en kjele og kok det opp. Om du trenger mer er det  
 bare å gange opp. Hovedregelen er like mengder sukker og  
 balsamico. 
l La den koke til den begynner å tykne. Da trekker du den  
 side og lar den avkjøles. Du vil se at den tykner enda mer  
 etter hvert. Balsamicosirupen kan helles over på glass og  
 brukes over flere dager. Den fungerer også like godt til kjøtt  
 og fisk som til frukt.
l Skjær melon i skiver, båter eller biter. Del plommene i to og  
 fjern steinene. Ananasen kan du dele opp i skiver, ha gjerne  
 skallet på for utseendets skyld. 
l Legg fruktene lagvis og grill den forsiktig på begge sider. Ikke  
 forvent de store grillmerkene i fruktkjøttet. Poenget er mer  
 å gjøre frukten lun og søt.

!

sJØen på HaVet
200 gram laks
1 stk rødløk i båter 
20 stk scampi, rensede (kan sløyfes og 
erstattes med andre favoritter) 
1 stk paprika i ulike farger, i biter
10 stk asparges
1 stk lime i skiver
15 stk minimais, gjerne hermetiske
soyaolje

l Legg alle ingrediensene lagvis på   
 grillristen. Ha gjerne på litt olje, salt og  
 pepper. 
l Du ser på laksen når maten er ferdig.  
 Den skal være fin og rosa uten at den  
 faller fra hverandre. 
l Å pensle med soyaolje etter at  
 maten er ferdig grillet gir en ekstra  
 dimensjon.

Fyll risten med alt du måtte ønske. 
Hummerhaler, sjøkreps, torsk og 
breiflabb kunne kanskje smakt? 
En god aioli passer også utmerket 
godt sammen med fisk og sjømat. 

Alt kan
grilles! Bytt gjerne ut balsamicoen med vaniljekesam eller 

en fruktyoghurt. Ta gjerne med andre frukter også, 
det meste vil smake etter noen minutter på grillen. 
Og om du er skikkelig crazy, drysser du over litt 
brunt sukker. En karamellisert overflate gjør susen!

Du må ikke bruke indre-
filet, lammefilet eller 
skiver av lår blir også 
bra. Bare sørg for at du 
får en skikkelig steke-
hinne på kjøttet, alt ser 
mye bedre ut brunt enn 
grått. I alle fall når det 
gjelder mat. 

tIps:

tIps:
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aKtUeLt

Husker du tegneseriefiguren Andy Capp? En underlig 
skrue med en ganske enkel og likefrem holdning til livets 
mange sider. En gang han står og ser på noen sparke 
fotball, kommer han med det kloke rådet: «Alle med like 
drakter må spille mot samme mål».

Ofte er de enkle beskrivelsene de mest treffende. Ofte 
trenger vi å høre en enkel og kanskje banal beskrivelse for 
å forstå noe komplisert. Andy Capp sin kommentar er ikke 
bare treffende og god på en fotballbane men også i en fri-
villig organisasjon. Den er også treffende og viktig i NAAF.

De siste årene har vært spesielle og krevende for NAAF. 
I slike tider er det viktig med mange og engasjerte men-
nesker. Da merker mange at det utfordrende, når menin-
ger brytes. Nettopp når meninger brytes og veien videre 
skal stakes ut, er det viktig å legge seg Andy Capp sine 
ord på minnet. Dersom noen i en slik situasjon begynner 
å spille mot andre mål, er det kritisk. Det er alltid mange 
veier til et mål og de kan se veldig forskjellige ut. Det er 
aldri farlig for en organisasjon å ha engasjerte medlem-
mer med ulike syn, holdninger og ulike forslag til veivalg. 
Tvert imot. Det er som regel det som gir energi og dyna-
mikk. Det som virkelig er farlig, er hvis man ikke spiller 
mot samme mål. NAAF sitt mål er å arbeide for at færrest 
mulig får astma og allergi og at de som har det, skal 
kunne leve best mulige liv. Altså arbeide for forebyggende 
tiltak og for at mestringsevnen hos de med astma, allergi 
og ulik overfølsomhet kan styrkes. Alle som arbeider for 
NAAF som frivillige, tillitsvalgte eller ansatte er forpliktet 
på at alt vi gjør skal bidra til at disse målene nås.

Enten man sitter i forbundsstyret, et regionstyre,  
lokalt foreningsstyre eller er ansatt som generalsekretær, 
slik jeg er, har alle samme oppdragsgiver og «eier», nem-
lig medlemmene. Vi er alle forpliktet til å lytte til medlem-

Mot samme mål

Trond Solvang
Generalsekretær  

mene og arbeide for at vi hver dag kommer litt nærmere 
det som er NAAF sitt mål. Vi har ulike oppgaver men 
samme mål.

jeg er stolt over mange av de menneskene jeg har 
møtt i regionene og lokalforeningene og jeg er stolt 
over de ansatte i NAAF. Jeg er også stolt over alt det 
flotte arbeidet som hver dag utføres for å forebygge og 
rehabilitere astma, allergi og overfølsomhet. NAAF har 
en særdeles viktig funksjon og et stort ansvar på vegne 
av medlemmene. De oppgavene som påhviler oss, skal vi 
i fellesskap arbeide for. Jeg må samtidig være ærlig  
å si at jeg også har møtt mennesker i NAAF som ser ut til 
å ha andre mål enn det jeg har nevnt ovenfor. Da tenker 
jeg det er godt vi lever i et demokrati hvor flertallets røst 
er styrende.

Jeg håper enhver som leser dette vil være med  
å bringe NAAF videre, enda mer tydelig, enda sterkere  
og enda bedre rustet for oppgaven.

Mange trenger NAAF sin innsats, ikke minst alle  
barn og unge. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for  
å forebygge og rehabilitere. Det er vår oppgave og  
vårt ansvar.

generaLseKretÆrens HJØrne

Rema 1000 tar nå inn 
pølser fra Leiv Vidar AS i sitt 
Fri for-sortiment. Den gode 
nyheten innebærer at de al-
lergitrygge pølsene nå er å 
finne i Remas butikker over 

hele landet. Dette gjelder 
wienerpølser, grillpølser og 
middagspølser. Pølsene er 
utviklet i samarbeid med 
NAAF og har forbundets 
logo. 

Onsdag 7. mai startet Helsedi-
rektoratets nye satsning, Dine30. 
Dette er en kampanje som skal 
inspirere flere til å flette mer ak-
tivitet inn i hverdagens gjøremål. 
Det handler om å fjerne hindre for 
aktivitet, og å få folk til å få øynene 
opp for hvor lite som skal til før 
effekten er merkbar på kropp 
og sinn. Målet er at Dine30 skal 
inspirere til at flere blir positive 
til hverdagsaktivitet og setter seg 

egne konkrete mål for å ta  
aktive valg i hverdagen.  

Det finnes et bredt spekter av 
tilbud, tiltak og aktiviteter som 
hjelper folk i gang. Tilbudene 
varierer fra sted til sted og drives 
av frisklivsentraler eller andre i 
kommunene, av friluftslivsorga-
nisasjoner, pasientorganisasjo-
ner eller private treningssentre. 
Norges Astma- og Allergiforbund 
er med på satsingen.

Dine30

Glutenfri pizza og lasagne

Orkla Foods Norge har  
jobbet med glutenfrie 
produkter siden 1979, men 
hittil har det hovedsake-
lig vært bakeprodukter 
som har inngått i Toro 
Fri-serien. Nå lanseres 
Grandiosa og Toro Lasagne 
i glutenfrie versjoner. Det 
er den originale Grandiosa-

pizzaen som nå vil komme i 
en variant med glutenfri er 
allerede å finne i butikke-
ne, Toro Lasagne Glutenfri 
i løpet av kort tid. Begge 
produktene inneholder 
maks 20 mg gluten pr 100 
g, noe som tilfredsstiller 
kravet til at de kan merkes 
som «glutenfri».

Gresk landskilpadde selges
jeg skal selge min greske landskilpadde 
født i 2005. Det er en hunn, og jeg  
ønsker at de som kjøper den har en 
hunn fra før. En skilpadde bør helst ikke 
være alene, derfor selger jeg min til 
noen som har en fra før.

Hun er rolig og lever i et stort bur 

inne om vinteren når hun ikke er i 
dvale, om sommeren er hun vant til å 
gå ute i en liten innhegning. Håper hun 
får et aktivt liv med en annen hunn.  
Pris kr 2000.

Kontakt Liv Gundersen  
mobil 93 65 32 18.

Ny type inhalator til astma og kols
Airflusal® Forspiro® er et 
kombinasjonspreparat som 
består av et inhalasjonsste-
roid (flutikasonpropionat) og 
en langtidsvirkende beta2-
agonist (salmeterol). Medisin-
kombinasjonen er kjent fra 
før, men kommer i en helt ny 
inhalator. Dette er den eneste 

inhalatoren på det norske 
markedet som gir en form for 
«kvittering» på at dosen er 
tatt, noe som kan bidra til at 
pasienter bedre husker å ta 
sin medisin. 

Legemidlet er godkjent for 
regelmessig behandling av 
astma hos voksne og unge 

fra 12 år og symptomatisk 
behandling av pasienter med 
kols, med en FEV 1 av forven-
tet normalverdi <60% (før 
bronkodilatator) og gjentatte 
forverrelser. Legemiddel-
firmaet Sandoz distribuerer 
Airflusal® Forspiro® i Norge.

Leiv Vidar-pølser  
i Rema 1000

Alle monner drar. 
Hver bevegelse teller – 

det er 30 minutter om 

dagen som gjelder.
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naaF-nYtt naaF-nYtt

Ekstraordinært landsmøte i NAAF avholdes søndag 28. september på Gardermoen. 
Det er to saker som skal behandles: Økonomi og valg på nytt forbundsstyre. Nytt 
forbundsstyre skal bestå av: 
Forbundsleder
1. nestleder
2. nestleder
Tre valgte styremedlemmer
Tre valgte varamedlemmer
NAAFUs representant, med vara, er ikke på valg. Representant fra ansatte, med vara, 
er ikke på valg. 

Forslagsrett på kandidater har alle som er betalende medlemmer med fulle organisa-
toriske rettigheter. Lokalforeningenes/storlagenes styrer, Regionenes styrer, Forbunds-
styret, NAAFU og Valgkomiteen

Kandidatforslag skal sendes på eget skjena, www.naaf.no/landsmote2014.  
Kandidatene som foreslås skal ha akseptert kandidaturet, og skrevet en presentasjon 
av seg selv, gjerne med bilde. Alle forslag som sendes inn må være signert. 
 
                                                                    Siste frist for å sende inn forslag er 22. juni.

Foran ekstraordinært landsmøte
I slutten av september kaller Astma- og Allergiforbundet sammen til ekstraordinært 
landsmøte. En spesiell situasjon som byr på store utfordringer for organisasjonen. 
Generalsekretær Trond Solvang har likevel stor tro på at NAAF vil komme styrket ut.

Tekst: Nina Brun  Foto: Lene Gunvaldsen

Business as usual. Generalsekretær Trond Solvang har stor tro på at 
NAAF vil komme styrket ut av interne vanskelige prosesser. Utad jobber 
NAAF ufortrødent videre

Administrasjonen i NAAF er i 
gang med forberedelser til ek-
straordinært landsmøte som 
vil finne sted 28. september. 
Valg til nytt forbundsstyre og 
den økonomiske situasjonen 
er de to sakene som står på 
dagsordenen. Trond Solvang 
erkjenner at situasjonen er 
noe spesiell, særlig fordi det 
er Kontroll- og klageutvalget 
(KKU) som nå er konstituert 
som midlertidig forbundsstyre 
og øverste organ for NAAF 
– bare et halvt år etter at 
landsmøtet valgte nytt styre i 
september 2013.

Hva er bakgrunnen for  
denne spesielle situasjonen? 
– Hovedsakelig uenigheter 
om budsjett og økonomi, 

forteller Solvang. – Forbunds-
styret klarte ikke å komme til 
enighet om vedtak som gjaldt 
økonomien i NAAF. uenighe-
ten var av en slik karakter at 
styret under sitt møte i mars i 
år erkjente at man ikke klarte 
å forenes om et nytt budsjett. 
Styret vedtok derfor å innkalle 
til ekstraordinært landsmøte, 
samt å bli sittende i sine verv 
fram til nyvalg. Det ekstraor-
dinære med dagens situasjon 
er at KKU umiddelbart etter, 
valgte å konstituere seg som 
NAAFs øverste ansvarlige or-
gan, inntil nytt forbundsstyre 
er valgt. NAAFs midlertidige 
styre består nå altså av KKu-
medlemmene, i tillegg til lede-
ren i ungdomsorganisasjonen, 
NAAFu og representanten 

valgt av og blant de ansatte. 
Dette er de to tidligere styre-
representantene som ikke er 
valgt av landsmøtet.  

Var dette som noen har 
hevdet, et internt kupp? 
– Rent organisatorisk er dette 
forhold som vanskelig lar seg 
lese ut av NAAFs vedtekter, 
forklarer Solvang. Han mener 
likevel at akkurat nå har dette 
vært den beste løsningen 
for NAAF.  KKU er valgt av 
landsmøtet og har som man-
dat blant annet å overvåke 
forbundsstyrets økonomiske 
disposisjoner og å godkjenne 
NAAFs regnskap. KKu var også 
invitert til å delta i forbunds-
styrets møte i mars, og var 
tilstede under deler av det 

samme møtet som medlem-
mene selv erkjente sine 
samarbeidsproblemer og ikke 
maktet å vedta budsjettet. Da 
så man ingen annen utvei.

– Administrasjonen har stilt 
seg bak avgjørelsen til KKU. Li-
keledes at nytt styrevalg skulle 
gjennomføres først etter 
sommeren. I vedtektene står 
riktignok nedfelt at ekstraor-
dinært landsmøte skal innkal-
les så raskt som mulig etter at 
styret har fratrådt sine verv. 
Men NAAFs midlertidige styre 
ønsket å forberede en grundig 
prosess ved å gi alle som har 
forslagsrett mulighet til å 
foreslå egnede kandidater til 
et nytt styre i NAAF. Valgko-
miteen trengte tid, derfor ble 
ekstraordinært landsmøte 
lagt til etter sommeren.

Hvorfor har det vært så 
vanskelig å enes om et nytt 
budsjett? 
– NAAF har i flere år hatt en 
anstrengt økonomi med årlige 
driftsunderskudd. Egenkapita-
len var tapt, og forbundet har 
vært nødt til å snu utviklingen 
og skape nye og langsiktige 
inntekstgrunnlag. Mange 
grep er allerede tatt, men en 
slik snuoperasjon skaper ofte 
grobunn for uenigheter. Når 
styret og administrasjonen 
sammen skal foreta priorite-
ringer, og egne «hjertesaker» 
blir berørt av økonomiske 
kutt, kan reaksjonene lett bli 
sterke. På den annen side blir 
vi utfordret til å tenke igjen-
nom NAAFs grunnverdier og 

FAKTA målsettinger. Hvem er NAAF 
til for, og jobber vi på en måte 
som best gagner alle våre 
medlemmer?   

Dette er altså ingen drama-
tisk situasjon for naaF? 
– jeg vil ikke kalle den dra-
matisk, men vond og van-
skelig, sier Solvang. – Vi har 
mistet mye av kontinuiteten 
i det daglige arbeidet, vi har 
ansatte som kjenner på usik-
kerhet og tillitsvalgte som blir 
kastet inn i nye roller. 

Paradoksalt nok har NAAF 
i det siste hatt større trykk 
på det politiske arbeidet og 
større oppmerksomhet i me-
dia enn på lang tid.   

Det har vært business as usu-
al, og arbeidet for astma- og 
allergisaken går ufortrødent 
videre, både blant ansatte og 
tillitsvalgte. Det finnes mange 
eksempler på organisasjoner 
som har kommet styrket ut av 
vanskelige interne dragkam-
per. Det er jeg overbevist om 
at NAAF også vil gjøre, legger 
han til.

– NAAF har to hovedmål: Vi 
skal jobbe for å bremse den 
økende utviklingen av astma, 
allergi og overfølsomhetssyk-
dommer, og for at de som har 
sykdommene skal leve best 
mulig med dem. Det skal vi 
fortsette med – om enn enda 
tydeligere enn før. n

Italiensk is på sitt beste
Inneholder ikke melk/laktose, egg eller gluten. Kun vegetabilske ingredienser.  

Også egnet for intolerante og vegetarianere/veganere.

Melkefri

Frysevarer hos dagligvare- og helsekostbutikker med bredt vareutvalg.
Importør: www.alma.no

RYS er en utsøkt serie risbasert is

Smakfull italiensk is

Fire delikate varianter med bourbonvanilje,  

sjokolade , jordbær og skogsbær
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Håvard Trønnes er spesialist 
i barnesykdommer ved Bar-
neklinikken på Haukeland 
sykehus og har drevet mye 
med lunge- og allergisykdom-
mer. Han begynte på sitt PhD-
arbeid i 2011:

– En del av PhD-prosjektet 
mitt går ut på å  undersøke 
risikoen for astma og atopisk 
eksem etter  å ha blitt født for 
tidlig.  Med den bakgrunnen 
jeg har fra Barneklinikken var 
det et naturlig valg, forklarer 
han.

Datafilen Trønnes jobber 
med har informasjon om alle 
fødsler i Norge fra 1967 til 
2001.  Dermed har han tilgang 
til informasjon om nesten 1,8 
millioner fødsler.

– Opplysningene fra Medi-
sinsk Fødselsregister er koblet 
med andre nasjonale registre 
som NAV, utdanningsregiste-
ret, Folkeregisteret og Dødsår-
saksregisteret, legger han til.

Mer astma, mindre eksem.
Nylig avsluttet Trønnes og 
hans medarbeidere studien 
som så på sammenhengen 
mellom tidlig fødsel, astma 
og eksem. Da resultatene 
ble publisert i det anerkjente 
medisinske tidsskriftet Pe-
diatric Allergy and Immuno-
logy i desember i fjor, vekket 
det stor oppmerksomhet. 

Lavere eksemrisiko 
for premature
Selv om prematur fødsel er forbundet med økt risiko for en rekke sykdommer 
og lidelser, kan det ha en gunstig effekt i forhold til atopisk eksem, viser en 
oppsiktsvekkende norsk studie.

Tekst: Camilla G. Laxton Foto: Colourbox og privat

Studierapporten ble kåret til 
«Editor’s Choice», og figuren i 
artikkelen prydet forsiden av 
desemberutgaven.

– Mens for tidlig fødsel er 
assosiert med økt risiko for 
astma, hadde noen mindre 
studier antydet at det mot-
satte kan være tilfelle for ato-
pisk eksem. Vi ville undersøke 
dette mer i detalj, sier den 
erfarne medisineren.

Astma og atopisk ek-
sem, som begge anses som 
atopiske lidelser, er blant de 
vanligste kroniske lidelsene 
hos barn. 

Trønnes og forskerkollegene 
fant 9349 tilfeller av astma og 
6930 tilfeller av atopisk ek-

sem. Sammenlignet med barn 
som ble født ved termin, viste 
tallene at det var økt risiko 
for astma og mindre risiko for 
atopisk eksem hos for tidlig 
fødte barn, det vil si barn født 
før 37. svangerskapsuke. 

Overraskende funn. Det at 
for tidlig fødsel kan se ut til å 
ha en gunstig effekt i for-
hold til atopisk eksem, var et 
resultat som derimot kom mer 
overraskende på forskerne.

– For tidlig fødsel er jo i 
utgangspunktet en unormal 
tilstand, som i de aller fleste 
tilfeller forårsakes av baken-
forliggende sykelige prosesser. 
Det virker derfor selvmotsi-
gende at en i utgangspunktet 
sykelig tilstand kan redusere 
risiko for en annen, understre-
ker Trønnes. 

Videre forklarer han at den 
såkalte hygieneteorien, som 
er den mest diskuterte og 
fremtredende teorien rundt 
utvikling av atopiske sykdom-
mer, kan være sentral i denne 
sammenheng:

– Hygieneteorien går ut 
på at barn som blir utsatt for 
mange bakterier og fremmed-
stoffer tidlig i livet, har mindre 
risiko for å utvikle allergier. 
Selv om hygieneteorien er 
kontroversiell, er det veldig 
mange studier som støtter 

den.  Premature barn møter 
bakterieverden tidligere enn 
andre barn, og dette kan 
påvirke immunforsvaret i en 
gunstig retning i forhold til 
atopi, forklarer han. 

Dette kan imidlertid ikke 
forklare den økte risikoen 
for astma hos for tidlig fødte 
barn: 

– Astma er en sammensatt 
gruppe sykdommer med 
mange ulike årsaker. Det er 
vist at mindre enn halvparten 
av tilfellene med astma er 
atopiske. Lungene er umodne 
når man blir født for tidlig, og 
det er økt risiko for puste-
vansker og skade på lunger 
og luftveier i nyfødtperioden. 
Det er mulig at fordelene i 
forhold til atopi overskygges 
av de skadelige virkningene på 
luftveiene ved for tidlig fødsel, 
konstaterer forskeren.

Stort antall barn. Med 
tilgang til fødselsregistret og 
andre store norske registre, 
hadde forskerteamet et solid 
utgangspunkt:

– Det er en klar fordel 
ved studien vår at vi hadde 
informasjon om et betydelig 
antall barn. Mindre studier vil 
ikke ha like stor mulighet til å 
påvise slike sammenhenger, 
sier han.

En begrensning for studien 

ANBEFALT AV

Ajax og Softlan Pure&Clear er en rengjøringsserie som tilbyr full effektivitet, samtidig 
som den er fri for parfyme og fargestoffer. Serien er spesielt utviklet for det nordiske markedet 
og er tilgjengelige i alle landets dagligvarekjeder.

Pure&Clear serien består av skyllemiddel, universalrengjøring og en mousse spray. Mousse 
sprayen er spesielt unik da den har et sprayhode som omdanner innholdet til en mousse og 
dermed gir mindre irritasjon i luftveiene. Alle produktene er like effektive som øvrige Ajax og 
Softlan produkter og kan brukes på alle vaskbare overflater. Softlan produkter og kan brukes på alle vaskbare overflater. 

Forsker. Håvard Trønnes.
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var at kun individer som led av 
alvorlige atopiske lidelser ble 
identifisert:

– Det var bare barn med 
alvorlig astma og atopisk 
eksem som hadde fått stønad 
fra NAV. Det er derfor usikkert 
om disse sammenhengene 
også gjelder for mildere syk-
dom, forklarer Trønnes.

Han understreker at det 
ville være interessant å se 
om man kommer frem til det 
samme når det gjelder mild og 
moderat sykdom. 

– Det finnes muligheter 
for å undersøke dette videre, 
for eksempel ved hjelp av 
andre registre. Det ville også 
være interessant å undersøke 

hvordan risikoen for andre 
allergiske sykdommer er for 
premature barn,  sier han

Trønnes og forskerkollegene 
har håp om at resultatene de 
kom frem til i denne register-
studien, vil kunne bidra til ny 
kunnskap om utviklingen av 
atopi. 

– At for tidlig fødsel kan 

forebygge atopi er lite kjent, 
og det må mer forskning til for 
å si noe sikkert. I et langsiktig 
perspektiv, er det likevel mu-
lig at denne forskningen kan 
bidra til nye strategier for å 
forebygge atopiske sykdom-
mer,  sier han. n

Granberg presenterer en serie engangshansker uten allergene kjemikalier.

Magic Touch® nitrilhansker art. 114.615 og 114.621 er en teknisk 
innovasjon og er unike i sitt slag. 

Hanskene gir en utmerket beskyttelse samtidig som de er fri for innholds-
stoffer som kan medføre kontakteksem og kontaktallergi eller føre til 

utvikling av dette på hånden din.

Mange yrker behøver beskyttelse i form av 
engangshansker, 

f.eks. renholdsbransjen, næringsmiddel-
industrien, helsevesenet, omsorgsyrker, 

laboratorier og håndverkere 
i forskjellige bransjer. 

De akselleratorfrie nitrilhanskene Magic Touch® er det beste 
alternativet for hendene dine.

Helsetrygt alternativ 
for hendene dine.

››

Granberg AS, Innbjoa, 5584 Bjoa, Sentralbord: 53 77 53 00

www.granberg.no

www.granberg.no

PATENTERT

TEKNOLOGI

REMA 1000

MASKINVASK
PARFYMEFRI

COLOR/HVITT

REMA 1000

MASKINVASK
PARFYMEFRI

COLOR/HVITT

Medlemspris

Medlemspris

Medlemspris

445

235

265

Ordinær pris

Ordinær pris

Ordinær pris

545

285

315

Pollenmaske med 1 parti kkelfi lter

Parti kkelfi lter 2 stk

Parti kkel- og kjemikaliefi lter 2stk

Masken beskytt er deg mot pollen og/eller andre parti kler i luft en. 
Det kan være svært nytti  g i mange sammenhenger; ti l og fra jobb 
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører 
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i 
pollensesongen.

 
Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene 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 luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

 
Pollenmasken kan brukes med to ulike typer fi lter. 
Et parti kkelfi lter som fi ltrerer bort pollen og annet 
parti kkelstøv ned ti l 0,3 micron. Dett e følger med ved 
besti lling av masken.

 
Kjemikalie- og parti kkelfi lter fi ltrerer i ti llegg bort 
forurensing i gassform, og må besti lles separat. 

 
Begge fi ltrene må bytt es ett er en stund, 
avhengig av bruksmønster. 

Problemer med pusten 
i pollensesongen?
Det kan være svært nytti  g i mange sammenhenger; ti l og fra jobb 
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører 
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i 

Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene 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 luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

Pollenmasken kan brukes med to ulike typer fi lter. 
Et parti kkelfi lter som fi ltrerer bort pollen og annet 
parti kkelstøv ned ti l 0,3 micron. Dett e følger med ved 

Kjemikalie- og parti kkelfi lter fi ltrerer i ti llegg bort 
forurensing i gassform, og må besti lles separat. 

Begge fi ltrene må bytt es ett er en stund, 

eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utf ører 

Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene sikrer 
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at 
det dannes karbondioksid eller vanndamp på 

En neseklype i metall hindrer luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

Pollenmasken kan brukes med to ulike typer fi lter. 
Et parti kkelfi lter som fi ltrerer bort pollen og annet 
parti kkelstøv ned ti l 0,3 micron. Dett e følger med ved 

Kjemikalie- og parti kkelfi lter fi ltrerer i ti llegg bort 
forurensing i gassform, og må besti lles separat. 

Pollenmasken med fi lter 
kan besti lles direkte fra 
Astma- og Allergiforbundets 
nett buti kk: www.naaf.no/nett buti kk, 
tel. 23 35 35 35 eller nett buti kk@naaf.no 

Masken fi nnes i hvit 
og blå i følgende 
         størrelser 
                S-M-L-XL
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Norges mest solgte  
desinfeksjonsmiddel  
i apotek

Basert på de reneste 
råvarer, og alkohol av 
farmasøytisk kvalitet

Ingen påviste tilfeller  
av allergi–eller 
hudreaksjon

Vi tilbyr både  
våt servietter, gel og 
flytende desinfeksjon

Ingen tilsatt duft, 
konserveringsmidler 
eller parabener

Kan brukes av  
alle, trenger ikke 
gjennom huden

Antibac AS | Hagaløkkveien 13, 1383 Asker | T +47 66 77 11 70 | www.antibac.no

Skånsom desinfeksjon for hud og hender 
– anbefalt av Astma-og Allergiforbundet

Kupefiltre fra premium merke MANN-FILTER gir 
sikker beskyttelse mot forurensning. De bidrar til å 
skape et sunt, behagelig miljø inne i bilen og øker 
trafikksikkerheten for bilisten. 

Kupefilter laget av MANN-FILTER sørger for ren luft 
i bilen. De fanger nesten 100% av pollen, sotpartikler, 
fint støv, ozon og eksosgasser. Bilkupeen blir 
nærmest et fristed for asmatikere og allergikere.

BYTT KUPÉFILTER NÅ!

Som i den friske luften 
- men bedre

PAR TNER

IMPORTØR

www.hellanor.no

Mann filter Astma og Allergiforbundet RED.indd   1 14.05.2014   14:34:24

SPØR NAAFS RåDGIVERE

grethe amdal
Fagsjef lunge og allergi

Helle s. grøttum
Fagsjef matallergi

rose Lyngra
Fagsjef eksem og allergi

Kai gustavsen
Fagsjef inneklima, HMs/MHV

nils Ledermann
Fagsjef inneklima, bygg

Hvor langt sør vokser bjørka? 
jeg har pollenallergi og reagerer veldig på spesielt bjørk.  
Hvilke land har ingen eller få bjørketrær? Hva med Sørøst-Asia  
(Thailand)?

 Tor

Svar: 
På verdensbasis er bjørk først og fremst en nordlig plante – i Eu-
ropa i Norden og ned til Alpene. Middelhavslandene har generelt 
ikke bjørk.  I Østen er det bjørk i de nordlige delene (Sibir, nordre 
Mongolia etc.), mens et land som Thailand ikke har bjørkeskog. 

Hallvard

allergisk mot furu?
jeg leser mange steder at 
allergi mot furupollen er 
ekstremt sjeldent? Men 
første uka i juni i fjor hadde 
jeg kraftige allergiplager da 
det var gult pollen overalt. 
Bjørka var da helt ferdig med 
pollenspredningen. Kan jeg 
ha allergi mot furupollen? 
Er det mulig å sjekke allergi 
mot furupollen? Jeg er kraftig 
allergisk mot bjørkepollen, og 
det ser ut til at jeg har utviklet 
kronisk astma etter den kraf-
tige spredningen i år. Bør jeg 
unngå å oppholde meg i Oslo 
under bjørkeblomstringen for 
å unngå forverring av astmaen 
for hvert år som går?

S.M.V

Svar: 
Allergi mot furupollen er ikke 
kjent, men unntak kan ikke 
utelukkes. Da furu blomstrer 
like i etterkant av bjørkepol-
lensesongen, vil inhalering av 
pollenet kunne virke svært 
irriterende for nylig hardt 
prøvede luftveier. Allergilig-
nende symptomer kan oppstå, 
selv om det dreier seg om en 
mekanisk irritasjon og ikke en 
allergireaksjon. Testing av om 
du er allergisk mot furupollen 
kan foretas av spesiallege med 
tilgang på godkjente ekstrak-
ter. I år har det vært en god del 
fjerntransportert bjørkepollen 
i Oslo etter at den lokale blom-
stringen var overstått. Den 
som er særlig hardt rammet av 
allergi mot bjørk, bør vurdere 
muligheter for å oppholde 
seg andre steder i landet når 
spredningen er på det kraftig-
ste. Spredningen vil imidlertid 
variere fra år til år, avhengig  
av meteorologiske forhold. 

Hallvard

«allergivennlig» katt
Jeg har vært allergisk for katt, bjørk og husstøv siden jeg var 
11 år gammel og er nå 50 år. Sønnen min har nå sporet opp at 
Sibirsk katt skal være allergivennlig. Jeg hører også stadig om 
allergivennlige hunder, men er litt skeptisk til dette. Har dere 
noe erfaring med at folk tåler Sibirsk katt bedre enn vanlige 
katter?  

Vibeke

Svar: 
Vi har ikke erfart at noen tåler Sibirsk katt bedre enn andre 
katter, men generelt fraråder vi de som har påvist dyre-
hårsallergi å anskaffe seg pelsdyr.

Det er viktig å være klar over at for å utvikle allergi, må 
man først være i kontakt med det bestemte allergenet, 
og at det kan ta langt tid før allergisymptomene  
viser seg.

I tillegg vite at det er ikke bare hårene i pelsen, men 
også allergener (proteiner) i dyrenes talg- og spytt- 
kjertler og urin man reagerer på. Dette er små luft- 
bårne partikler som blander seg med annet støv  
i luften. Når denne luften pustes inn,  
kan det gi allergiske reaksjoner. 

Man blir svært glad i de 
dyr man skaffer seg og 
det er ille, for en selv og 
hele familien, om man 
etter hvert begynner å 
reagere og må kvitte 
seg med dyret.  

Grethe
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spØrsMåL Og sVar

Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:

- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Rask til å forstøve
- Batteri eller nettdrevet
- Klar for munnstykke eller maske

Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions

Philips Norge AS 
Home Healthcare Solutions
Solheimveien 62, 1473 Lørenskog
Postboks 410, 1471 Lørenskog

Telefon +47 67980100

KOntaKt
råDgIVnIngstJenesten

Mandag og tirsdag betjenes 
telefonen av sykepleier.  
Fredag av eksperter på 

inneklima/uteluft.

åpent: 09.00–11.00  
og 12.00–14.00

sommerlukket
fra 1. juli – 4. august

rådgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no Svar: 
Lukt fra sigarettrøyk dreier seg om at partikler og gasser har fes-
tet seg til overflater. Fjerning av partikler på overflater, ved enkel 
mekanisk fjerning vil da være første skritt. Det vil si at man må 
rengjøre aller overflater, hulrom og åpninger i hele området hvor 
problemet er. Den mest helsevennlige måten vil nok være å bruke 
sentrifugetørr mikrofiberklut først, for deretter å gå over med 
tørr mikrofiber. Det kan også være lurt å støvsuge alle flater og 
hulrom til slutt, slik at du er sikker på at støv og partikler ikke lig-
ger igjen. Husk å bruk støvsuger med Hepa-filter slik at partikler 
og støv ikke spres til leiligheten. Kjenner du fortsatt sjenerende 
røyklukt, bør du sjekke om bygningsmaterielaene i leiligheten din 
kan ha absorbert lukt. Da må du vurdere å skifte disse. NB! Viktig 
ikke å bygge inn materialer det lukter av.

Etter rengjøring vil det kanskje være nødvendig med overma-
ling for å få vekk skjolder. Vi anbefaler maling med lav avgassing.  
Astma- og Allergiforbundet har slike anbefalte malingsprodukter. 
Du finner dem på våre nettsider, www.naaf.no

Kai

Merking av ost

Da har vi smakt på glutenfri 
pizza Grandiosa. Vi reagerte 
likevel på innholdsdeklarasjo-
nen, da det ikke står at den 
inneholder melk, det står ost. 
Er det lovlig merking?

Mette

Svar:  
Håper den smakte. Ost er lovlig 
betegnelse for melk. Det finnes 
en egen forskrift for ost, oste-
forskriften, som sier at det ikke 
er tillatt å kalle noe ost med 
mindre det er fremstilt  
fra melk.

Du kan lese om flere tillatte 
betegnelser for melk og gluten 
på våre hjemmesider enten  
på www.naaf.no eller  
www.matallergi.no.

 
Helle

Soleksem
For noen år siden fikk jeg 
utslett øverst på brystet etter 
at jeg hadde vært en del ute 
i solen, selv om jeg brukte 
solkrem. jeg har solt meg 
mange ganger tidligere uten 
at jeg har opplevd dette, men 
nå kommer utslettet ofte hver 
gang etter at jeg har vært ute i 
solen. jeg er ellers ikke plaget 
med allergi. Hva skyldes 
dette?

Cecilie

Svar: 
Soleksem kan gi de samme 
symptomene som ved kontak-
tallergier, det vil si allergi 
som oppstår etter 
direkte hudkon-
takt med stoffer 
man ikke tåler, 
som blemmer 
og rødhet. 

røyklukt i leilighet

jeg har kjøpt en leilighet der jeg er plaget med sterk tobakk-
slukt, antakelig fordi de som har bodd der før meg har røkt 
inne. Hvordan kan jeg best bli kvitt denne lukten?

S.T.

Ved soleksem kan noen få 
elveblestliknende utslag eller 
hissige røde flekker, mens 
andre kan få kviseliknende 
utslag i eksemområdet.  

Soleksem opptrer når man 
har vært i «kontakt» med so-
len og oppstår på de stedene 
på kroppen som utsettes mest 
for sol som ansiktet, halsen, 
brystet og hendene. Mens 
symptomene ved kontaktal-
lergi kommer i løpet av ett 
eller to døgn etter hudkon-
takt, kan reaksjonene ved 
soleksem komme  få timer 
etter soling. Huden faller til ro 

i løpet av et par uker, hvis du 
unngår solen, men reaksjonen 
vil komme igjen år etter år, 
hver gang huden utsettes for 
sol.  

Soleksem kan komme 
på grunn av arvelige eller 
tilegnede egenskaper i huden, 
og oppstår vanligvis etter de 
første gangene med soling på 
forsommeren, men kan også 
komme senere i livet, blant 
annet etter solforbrenning. 
Noen blir kvitt soleksem i 
løpet av barnealderen, men 
mange voksne plages gjen-
nom hele livet. 

Beste forebygging for de 
som ikke har hatt soleksem 
tidligere, er å unngå å bli 
solbrent. uten sol (uV-A og 
UV-B stråler) på huden vil 
ikke soleksem oppstå. De som 
har vært plaget og fortsatt er 
plaget av soleksem, bør unngå 
sol på den følsomme huden 
– dekke til huden eller smøre 
med høy solfaktor.

Kortisonkrem kan brukes 
på utslett for å lindre plagene. 
Kortisonkremen må ikke påfø-
res før etter soling.

Rose 
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trenIngstIps MeD astMa
Tråkk i vei. Sykling er en fin aktivitet nå om 
sommeren, det gir deg både bedre kondisjon 
og styrke i beina.

Fysisk aktivitet bidrar til en bedre hverdag og økt livskvalitet, og er en viktig del av 
astmabehandlingen. Men hvordan komme i gang? Her er noen tips til deg som vil 
begynne å trene, eller trene mer, og som har astma.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

Både for de som har astma og for andre, er det ofte det å 
komme i gang som er det vanskeligste med hele trenings-
opplegget. For i en travel hverdag med familie kan det 
være vanskelig å prioritere tid til å dra på trening. Og har 
du tid, har du kanskje ikke så lyst. For de fleste må vel  
innrømme at det er mer fristende å sitte inne en regn-
værsdag, enn å løpe rundt i nabolaget i tights og joggesko.

Men her er noen tips til å komme deg over  
dørstokkmila: 
l  Velg aktiviteter du trives med. Liker du ikke å løpe,  
 kanskje det er bedre å sykle? Eller hva med å svømme?
l  Start forsiktig og sett deg realistiske mål. Hvis du ikke   
 har løpt på 20 år, kan du ikke regne med å løpe maraton  
 til høsten. Begynn heller med gåturer, som så blir lengre,  
 og kanskje du klarer å løpe etter hvert. Hvis du går for   
 fort frem, kan du få skader og miste motivasjonen.
l Benytt deg av mulighetene til hverdagsaktiviteter: Sykle  
 eller gå til skole, jobb eller butikken. Ta trappa i stedet for  
 heisen. Det er også mye god trim i hus- og hagearbeid.
l  Allier deg med en venn. Mange steder finnes det egne   
 gågrupper (Tjukkasgjengen), eller så kan du avtale med  
 en du kjenner om at dere skal trene sammen på et visst  
 tidspunkt. Da kan jo ikke du være den som bryter avtalen!

Astma er en lungesykdom, og selv om sykdommen ikke trenger 
å legge noen begrensninger på aktiviteten, er det greit å ta 
fornuftige forholdsregler for å unngå astmaanfall i forbindelse 
med trening.

Oppvarming: En rolig, lang oppvarming åpner luftveiene 
og øker treningsevnen, og er derfor spesielt viktig for 
personer med astma. Skal du trene med høy intensitet (sprint, 
kortintervaller), varm opp minst 30-40 minutter først. Før 
lengre, rolige intervaller, varm opp minst 20 minutter. Skal du 
for eksempel spille fotball på løkka, bør du også varme opp med 
10 minutter jogging først.

pollenspredning: Har du pollenallergi vil du være ekstra utsatt 
i pollensesongen, og det kan være lurt å være forsiktig med 
utendørs trening på de dagene det er mest pollenspredning. 
Bruk eventuelt pollenmaske, og sjekk pollenvarselet før du tar 
fatt på treningen.

ta hensyn til sykdom: Er du forkjølet eller har nettopp vært 
syk, bør du ta det rolig med treningen. Kanskje det holder med 
en gåtur i stedet for å løpe akkurat i dag? 

Medisiner: Husk å ta din vanlige astmamedisin i god tid før 
trening, og ha anfallsmedisin lett tilgjengelig. 

Inneklima og uteluft: unngå å trene på steder med mye 
forurensning, støv, fuktighet eller varierende temperatursoner. 
Trener du innendørs, pass på at det er god ventilasjon i rommet.

Vær aktiv med  
astma i sommer!

Har du aldri trent før, vil all aktivitet være bedre enn ingen-
ting. Men har du astma er det spesielt det å øke utholdenhe-
ten og lungekapasiteten som er viktige mål for treningen. 
Treningsformer som bidrar til dette kan for eksempel være:
l  Lang utholdenhetstrening, som utvikler muskulær  
 utholdenhet. For eksempel rolig gange, løping, sykling eller  
 svømming.

l Intervalltrening, som utvikler større surstoffopptak og  
 lungekapasitet. Dette kan for eksempel være løping,   
 sykling eller svømming der du jobber hardt i 15 sekunder til  
 3 minutter, med pauser i mellom hver økt. Vil du ikke trene  
 etter klokka, kan du for eksempel gå eller løpe en kupert  
 løype, og bruke motbakkene som naturlige intervaller.  
 Ballspill som fotball og håndball er også flott intervalltrening.

Hvordan bør du trene?

Hvorfor trene?

Kom i gang!Forholdsregler

Bedre sykdomsmestring. Mange opplever å få færre 
astmaanfall og andre plager når formen blir bedre.
l Du får mer energi til andre oppgaver, og dermed   
 oppleve økt livskvalitet.
l Fellesskap med andre, for eksempel hvis du er med 
 i en løpegruppe på jobben eller et fotballag. 
l Positivt for din allmenne helse – reduserer risikoen for  
 hjerte- og karsykdommer, diabetes og noen krefttyper.  
 Fysisk aktivitet forebygger også muskel- og skjelettplager.
l Du takler stress bedre. Er du i god form, skal det mer  
 til å vippe deg av pinnen!
l Regelmessig fysisk aktivitet kan også hjelpe deg å holde  
 vekten, eller gå ned i vekt dersom det er målet ditt. 
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astMapOet

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

KAKER SOM ALLE  
KAN SPISE, OGSÅ  
ALLERGIKERE

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT OG ÅRETS NYSKAPER

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

KAKER SOM ALLE  
KAN SPISE, OGSÅ  
ALLERGIKERE

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT OG ÅRETS NYSKAPER

Enkelt å bake 
 fantastisk å smake

Orgran
En god glutenfri

bakst med

Importør: Alma Norge AS – www.alma.no

 
 

 

 Ekte
følelser

 

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

følsom og sensitiv hud.

MATGLEDE!

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 ALLE
MATOPPLEVELSER

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

jeg har maur i buksa og astma, det var støvsugeren som trigget 
anfallet, ikke støvet, men lyden, jeg får angst av støvsuger-
bråk. En dag mistet jeg inhalatoren. Når jeg er syk, spiser jeg 
saltstenger og vasker opp for å bli varm på hendene. Det står 
andre i ring rundt meg når jeg hoster, en stor klem, en kveler-
slange. For å stoppe hosten, må jeg utvide bronkiene, de ser ut 
som sammenvokste rosa koraller, selvfølgelig er de ru, det skal 
mye til før ting som lager trøbbel blir glatte på naturlig vis. Men 

da jeg mistet inhalatoren, måtte jeg finne et sted med damp for 
å fukte bronkiene. Bronkitt er navnet på katten min, som jeg er 
allergisk mot. Bronkitt lekte med inhalatoren, trodde den var 
en halvdød mus med støv i kjeften, støvet fra inhalatoren er så 
fint at det går tvers gjennom huden og inn i hostesenteret.  
Ikke vær redd for å hoste. Du må ikke holde igjen. n

å MIste  
InHaLatOren
Av Hilde Susan jægnes

skriver Hilde Susan Jægtnes til Astma- og Allergiforbundet.

Historien er hentet fra Jægtnes nye  
novellesamling «Minner nytes best 
alene i storm» som utgis av 
Bokvennen forlag.

Jeg har hatt astma hele livet og har i forbindelse med min nye novellesamling 
skrevet en historie om å ha astma. Jeg deler den gjerne med AstmaAllergi som en 
forsmak høstens utgivelse og med takk for alle tjenester og opplysning i alle år. 
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Blenda Sensit ive 
er helt uten parfyme 
og fargestoffer, og 
anbefales derfor t i l 
følsom hud.

Blenda Sensit ive er 
anbefalt av Astma- 
og Allergiforbundet. 

Jeg velger Blenda 
Sensitive, fordi jeg synes 
det er et skånsomt valg 

for hele familien og 
i tillegg gir det et 

godt vaskeresultat.
Camilla Underland, 
lege og mor

 Parfymefritt 
       vaskemiddel

Kjekt å vite...

- et skånsomt valg for følsom hud

FOR MER 
INFORMASJON 
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For mer informasjon, besøk klesvask.no
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PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved: 
• Neseproblemer, også for barn
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

NYHET!

Finnes på apotek
www.aconordic.com

www. r enh o l ds s o ner.n o

www. r enh o l ds s o ner.n owww. r enh o l ds s o ner.n owww. r enh o l ds s o ner.n o

Best på å stoppe  
smuss og fuktighet  
i inngangspartier

www.renholdssoner.no

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

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

Rent og pent
innemiljø
Ferdigmalte panel- 
og takplater anbefalt 
av Astma- og 
allergiforbundet

www.byggma.no -

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

SUKSESSEN
FORTSETTER

l UNIKT STØVOPPTAK

l UNIK FILTRERING

l LAV VEKT

l LANG LEVETID

l SE DEN!

l PRØV DEN!

l OPPLEV FOR- 
    SKJELLEN HJEMME!

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

CUTRIN
SENSITIVE

HÅRPLEIESERIE  
FOR FØLSOM OG  
ALLERGISK HUD

Trygt og skånsomt for  
sensitiv hodebunn 

10 rene basisprodukter  
av høy kvalitet 

Utviklet i tett samarbeid  
med det finske

astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

Atopisk eksem  
vil man unngå.

Lenge.

Canoderm karbamid 5%  
er en mykgjørende  

legemiddelkrem  
for tørr hud.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk av  
legemidlet Canoderm. Mer informasjon 

 www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no;  
Relativ risikoreduksjon i studien =53%.  

Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta  

kontakt med din fastlege.
Canoderm® 5% krem (karbamid) , Rx/OTC. 

ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende 
behandling av tørr hud av ulike årsaker.

Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpefl aske.  
Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne flere 

ganger daglig og alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive  

ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene.  
Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris finnes

på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang  
av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige  

forpakninger oppfyller legemiddelformålene. 

ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B,  
0484 OSLO. www.aconordic.com

En rask og effektiv løsning ved

 

BIHULEBETENNELSE

Endelig en kraftig behandling for 

Sinoclear er en unik behandling som renser bihuler 
og nese for sekret, og gir rask lindring av vanlige 
symptomer, for eksempel nesetetthet og smerte i 
ansiktet. Sinoclear tas som en nesespray en gang 
daglig i 7-10 dager, alene eller i kombinasjon med 
andre behandlinger mot bihulebetennelse.
Sinoclear fås kjøpt på ditt Boots apotek . 

Fra 12 år. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

NYHET!

Fås kun hos Boots apotek
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Fås kun hos  
Boots apotek

FLOORS  
    FOR LIVING
Førsteinntrykket av ditt hjem skapes 
av gulvet, det definerer din stil og 
atmosfære. Alloc gjør ingen kompro-
miss - den vakre overflaten har solid 
indre styrke. Vi skaper rom som gleder 
sansene i lang tid. Velg Alloc og vær 
stolt og trygg.

Alloc AS 
Tel 38 34 22 00 - www.alloc.no

s e n s i t i v  s i d e
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naaF-LOtterIet InneKLIMa

VERVEPREMIER

Ane & Bronky bok og 
lydbok

Bok - “Astma, allergi og 
eksem hos små barn”

Norsk visesang, 
trippel-CD

Sterisol
body loti on

Sterisol
shampoo

Sterisol
skin cream

Sterisol
mild soap

Sterisol
shower cream

2 NAAF-lodd

Jonaslue 2-7 år, hvit 
m/mønster, akryl

Bok - “Gode råd er 
grønne”

Jonaslue 2-7 år, vinrød 
m/mønster, akryl

Eksemhansker barn 
1-2 år, 3-4 år, 5-6 år, 
7-8 år. Voksne: XS, 

S, M, L

Les om vervepremier og legg inn din verving på www.naaf.no

Verv et
medlem!
Hvis alle medlemmer verver ett  medlem hver, 
blir NAAF store nok ti l å bli tatt  enda mer på alvor. 
Vil du være med oss å verve fl ere medlemmer? 
Sammen skal vi gjøre Norge friskere! 
Vi har mange medlemsfordeler og fi ne vervepremier! 
Den enkleste måten å verve på er fra nett siden vår 
www.naaf.no men du kan også ringe 
oss direkte på 23 35 35 35 eller 
kontakte ditt  lokallag. 

Harstad kommune har som 
andre kommuner, hatt store og 
tunge inneklimaproblemer ved 
skoler og spesielt Hagebyen 
skole der de har måttet søke 
råd både i inn og utland, og 
endt opp med store utgifter til 
ventilasjon og støydemping.

Dette var noe av bakgrunnen 
for at Astma- og Allergiforbun-
dets region Nord (Troms og 
Finnmark) inviterte til praktisk 
inneklimafagdag 29. april i Har-
stad sykehus auditorium.

Politiker Kjetil Bjørklund 
fortalte videre om en lang og 
omstendelig renoveringspro-
sess av skolen. Like etter at 
Hagebyen skole var ferdigstilt 
på 1990-tallet, ble det nemlig 
oppdaget «støvpartikler» på 
gulvet og ansatte ble sykmeldt 
på grunn inneklimaplager. 
Gulvbelegg, ventilasjonsanlegg 
og bygg- 
konstruksjoner er nå gjennom-
gått på nytt, og skolen kan  
endelig friskmeldes – etter ek-
strainvesteringer til inneklima 
på 10,4 millioner kroner. 
praktisk orientert. Blant 
innledere var Geir Grøsholt, 
fagsjef i KLP Skadeforsikring 

og Kai Gustavsen, seniorråd-
giver i NAAF. Han forklarte 
hvordan NAAF kunne være en 
samarbeidspartner for skoler 
og barnehagers inneklima- og 
HMS-arbeid. Foredraget var 
praktisk orientert og veldig tatt 
ned på grasrota, til enkle tiltak 
som ikke behøver å gi de store 
kostandene for kommunen. 
Stikkordene var kartlegging, 
kunnskap og kostnad. Delta-
kerne skulle levere oppgaver 
på nettet fra egen bedrift 
og Kai Gustavsen svare hver 
enkelt. 

Flere fagmiljø var represen-
tert, blant andre miljøleder i 
Harstad kommune og verne-
ombud i Narvik kommune. Til 
stede var også representant 
fra verneombud i Tjeldsund 
kommune. Ett NAAF-medlem 
hadde funnet innholdet for 
inneklimafagdagen så relevant 
at han tok turen til fra Leknes 
til Harstad på 26 mil.

Frivillige fra Harstad og Om-
egn Astma- og Allergiforening 
har brukt mange timer i 
planlegging, forberedelser 
og gjennom-føring av denne 
fagdagen. n

Helse, læring og trivsel i Harstad

– astma- og allergiforbundets inneklimaarbeid er blitt 
lagt merke til, og ført til at vi politikere har måttet 
skjerpe oss, mener Kjetil Bjørklund. Han er politisk 
valgt leder for Helse og Omsorg i Harstad kommune og 
sto for åpningen av naaFs inneklimafagdag i Harstad. 

Tekst: Bjørg Molander  Foto: Kai Gustavsen

Diskusjoner. Stor oppslutning om praktisk inneklimaarbeid i Harstad.

Og det er kanskje ikke så rart 
at hun var skeptisk, for det er 
jammen ikke hver dag man får 
en telefon om at man har vun-
net så mye penger. jorunn ble 
den heldige vinner av jackpo-
ten for NAAFs 2013-lotteri og 
fikk en usedvanlig fin start på 
sommersesongen.

– Det var virkelig en stor 
overraskelse, forteller den 
glade vinneren til AstmaAl-
lergi.

– Det tok lang tid før du fak-
tisk trodde på at det var sant?

– ja, jeg trodde bare han tul-
let da han ringte, jeg var veldig 
skeptisk. Men du for en glede-
lig overraskelse! Forteller hun 
til AstmaAllergi over telefonen 
noen dager etter at hun først 
fikk den gode nyheten.

Fordi det er såpass mye 
penger, ønsker jorunn å være 
anonym. Men hun forteller 
gjerne hvordan det føles å ha 
vunnet i NAAF-lotteriet. Og 
med pengene trygt inne på 
konto, kunne jorunn endelig 
slippe jubelen løs!

– Det ble både noen tårer 
og latter da vi sjekket saldoen 
i dag. jeg har aldri vært eier 
av noen slike summer før, 
sprudler 69-åringen, som bor i 
Romedal med mannen sin.

Og man kan jo ikke snakke 
med en vinner uten å stille 
spørsmålet «hva føler du nå?»

69-åring vant 250.000
Jorunn fra romedal var hoppende glad og samtidig svært 
skeptisk da naaF ringte for å fortelle at hun hadde 
vunnet den store pengepremien for 2013-lotteriet, og 
snart ville få en kvart million kroner inn 
på kontoen. – tuller du med meg nå? 
Var det hun lurte mest på.

– Det har ikke gått opp for 
meg ennå, det har ikke rukket 
å synke inn. Jeg har faktisk 
ikke fortalt det til barna mine 
ennå. Jeg turte ikke, i tilfelle 
det ikke var sant. Men nå står 
pengene på konto, så nå kan 
jeg fortelle det, ler hun. 

Fortsatt muligheter. 
Jorunn har støttet NAAF 
i mange år, og husket at 
hun hadde kjøpt loddet 
i fjor. Men at hun 
faktisk skulle vinne, 
var ikke i tankene 
hennes. Hun ville 
bare støtte saken.

– jeg bruker å 
støtte NAAF ofte, 
jeg synes det er 
en viktig sak dere 
jobber for. Jeg er 
litt plaget med 
forskjellige småting 
selv, sier hun.

Svært mange 
gjør som jorunn, og 
velger å støtte NAAF 
ved å kjøpe lodd i lotteriet. 
Nytt i år er 100 reiser til Valle 
Marina på Gran Canaria. Og 
alle de største premiene i 
årets pott, 200.000 kroner i 
tillegg til en splitter ny Lexus, 
ligger fortsatt og venter på 
lykkelige vinnere. 

Så hva skal vinneren av fjor-
årets sum bruke pengene på?

– jeg vet ikke helt, vi har jo 
både hus og barn og barne-
barn, så det blir vel litt på det. 
Vi får se. Men man må jo unne 
seg litt sjøl også, det er viktig, 
ler jorunn. 

Morsomme telefoner.  
NAAFs kommunikasjonssjef 
Bo Gleditsch er mannen som 

har gleden av å ringe de heldige 
vinnerne. For ham er dette et 
årlig høydepunkt i jobben.

– Det er helt fantastisk å 
kunne ringe og gi slike gode 
beskjeder. Å fortelle noen at 
de har vunnet hundretusenvis 
av kroner, en sydenreise eller 
en splitter ny bil er en utro-
lig opplevelse! Vinnerne blir 
selvfølgelig kjempeglade, men 
jeg kjenner jo også selv hjertet 
hamre litt raskere. Man kan si 
hva man vil om lotterier, men 
personlig synes jeg det er et 
flott konsept. Vi samler inn 
avgjørende midler for saken 
vår, samtidig som vi får gitt slike 
fine opplevelser tilbake, sier Bo.

Men han skjønner at folk er 
skeptiske når han ringer med så 
gode nyheter.

– Ja, det er klart! Det ville jeg 
også vært. Jeg forsøker å forsi-
kre dem så godt jeg kan om at 
det ikke er tull, og tilbyr dem 
å slå opp forbundets nummer 
selv og ringe meg tilbake når 
de får summet seg litt. I tillegg 
sender jeg alltid ut offisiell 
epost eller brev der jeg bekref-
ter det jeg har fortalt dem på 
telefonen. Men ofte tror de 
ikke helt på det før premien er 
mottatt allikevel, ler han. n

Tekst: Lene Gunvaldsen
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Spor-merket. De fleste typer 
sjokolade er merket med at de kan 
inneholde spor av nøtter, selv om 
nøtter ikke er blant ingrediensene. 
Foto: Colourbox

Spormerking av nøtter forvirrer
Stadig flere matvarer er merket med «kan inneholde spor av nøtter eller 
peanøtter». Generelle råd om å eliminere alle slike produkter får store  
konsekvenser for den enkelte pasient. 

Tekst: Vibeke Østberg Landaas, Klinisk ernæringsfysiolog, OUS, Rikshospitalet («Voksentoppen»)

Når en matvare inneholder 
nøtter som en planlagt ingre-
diens, er produsenten pålagt 
å merke produktet tydelig 
med hvilke nøtter som inngår 
i produktet. Påbudet gjelder 
uansett om mengden nøtter 
er stor eller liten. I tillegg til 
dette er stadig flere matvarer 
merket med betegnelsen  
«kan inneholde spor av nøt-
ter» eller «inneholder spor av 
nøtter». Slik merking betyr at 
det er en risiko for forurens-
ning av nøtter i en matvare, 
oftest fordi det  produseres 
andre matvarer som innehol-
der nøtter i samme lokale, 
eller på samme produksjons-
linje. 

Selv om produsenten har 
gode rutiner for å ivareta hygi-
ene og mattrygghet, kan det 
være vanskelig å sikre seg 
helt mot overføring av 
allergener. Dette gjelder 
spesielt flyktige al-
lergener (hvete) og 
klebrige allergener 
(nøtter og egg). Det 

er altså forskjell på ingredi-
ensmerking og spormerking.

Overmerking. Det er ingen 
krav i regelverket om at indus-
trien skal bruke denne type 
advarselsmerking. Om man vil 
deklarere risiko for nøttespor, 
er altså opp til den enkelte 
produsent. Den 
største  

utfordringen per i dag er imid-
lertid heller overmerking enn 
undermerking, da de fleste 
aktører ønsker å være på den 
sikre siden.

En nordisk undersøkelse 
fra 2012 viste at 4 av 10 

produkter i kategoriene 
ferdigmat, brød, 

frokostblan-

dinger, kjeks, kaker, desserter 
og godterier inneholder slik 
advarselsmerking. Enkelte 
produsenter velger for en-
kelthets skyld å merke alle 
sine produkter med «kan 
inneholde spor av nøtter». 
Dette gjelder for eksempel 
sjokolade, der kun et lite fåtall 
av produktene er uten advar-
selsmerking.

I praksis inneholder mange 
spor-merkede produkter 
overhodet ikke nøtter i detek-

terbar mengde. Blant de 
som faktisk innehol-

der nøtterester, 
er vanligvis 

Test ut nye produkter i kjente, trygge omgivelser som hjemme, og 
vær restriktiv på skolen og i barnehagen.

En matvare vil ofte inneholde varierende mengder av nøttespor, 
fra produksjon til produksjon. Man vil derfor kunne oppleve kløe 
i munn ved inntak av et produkt som man tidligere har spist uten 
symptomer. å bli kjent med hvordan man responderer på spor-
merkede produkter krever altså utprøving over lengre tid.

Start gjerne med produkter som sjelden inneholder nøt-
terester, som brød og kaker, pålegg, desserter eller kornblan-
dinger. Test eventuelt ut sjokolade til slutt.

Skulle en matvare faktisk inneholde nøtterester av betyde-
lig mengde, vil de fleste merke milde symptomer raskt. En 
metode er derfor å ta én liten bit av den aktuelle matvaren i 
munnen først, og tygge den sakte eller la den smelte i munn-

hulen. Vent litt før du tar neste bit. Merker man kløe/prik-
king i munnhulen, eventuelt andre symptomer, skyll munnen 
med vann og avslutt utprøving. Antihistamin kan brukes om 
nødvendig. Dersom ingen symptomer kan man fortsette å 
spise. n

Tips ved  
utprøving

konsentrasjonen svært lav, slik 
at kun de aller mest sensitive 
allergikerne vil merke symp-
tomer. Det er imidlertid ingen 
regelverk som definerer hvor 
mye nøtter som kan inngå i et 
spor-merket produkt. I teorien 
kan altså et spor-merket pro-
dukt inneholde en hel nøtt.

Veterinærinstituttet gjen-
nomførte i 2006 en kartleg-
ging av mengde hasselnøtt 
og peanøtt i spor-merkede 
frokostblandinger, kaker og 
sjokolader . Blant disse fant 
man peanøttrester i 0 av 15 
småkaker, 1 av 16 frokost-
blandinger, men hele 14 av 32 
sjokolader. Tilsvarende under-
søkelse fra 2004 viste at kun 
4 av 66 kaker og frokostblan-
dinger inneholdt detekterbare 
hasselnøttrester, mens de 
fleste av sjokoladene (26 av 
34) inneholdt hasselnøttres-
ter. Dataene er i overensstem-
melse med egen erfaring fra 
klinikk om at sjokolade er den 
matvaren som oftest rappor-
teres å være problematisk for 
nøtteallergikere.

nøtterester uten merking.
Det er heller ikke sånn at du 
kan være trygg på at pro-
duktet er nøttefritt, selv om 
det ikke er merket med «kan 
inneholde spor av nøtter»:  

 I Belgia ble det i 2007 gjort en 
liknende undersøkelse av 569 
småkaker og sjokolader. Det 
mest oppsiktsvekkende med 
den belgiske studien var at 
også matvarer uten spor-mer-
king inneholdt nøttespor. Hele 
53 prosent av sjokoladene 
uten spor-merking inneholdt 
detekterbare mengder has-
selnøtt. Man har altså ikke 
noen garanti for at et produkt 
er helt nøttefritt selv om man 
skulle velge å ta hensyn til 
spor-merking.

Nøtteallergikere som erfa-
ringsmessig ofte reagerer ved 
bruk av spor-merkede produk-
ter, vil oftest velge å unngå 
disse. Som nevnt vil også 

produkter uten spor-merking 
kunne inneholde nøttespor. 
Ved mistanke om rester av 
nøtter i matvarer som ikke er 
merket med «kan inneholde 
spor av nøtter», anbefaler vi å 
kontakte produsent. 

svært få reagerer. Selv om 
det finnes unntak, vil de aller 
fleste med nøtteallergi kunne 
bruke spor-merkede pro-
dukter. Ingen kan imidlertid 
garantere at ikke det ikke 
finnes restmengder av nøtter i 
et produkt, spor-merket eller 
ikke. Ettersom slike rest-
mengder vanligvis er svært 
små, er imidlertid risikoen for 
alvorlige symptomer lav. Det 

vanligste er kløe og prikking i 
munnhule og svelg.

En eliminasjon innebærer 
betydelige innskrenkninger i 
utvalget av matvarer i butik-
ken, og det er derfor viktig 
å tenke igjennom om dette 
er en nødvendig restriksjon 
for den enkelte. Valget om 
å innlemme spor-merkede 
produkter i kostholdet ligger 
til syvende og sist hos hver 
enkelte familie, etter at man 
har diskutert dette med klinisk 
ernæringsfysiolog eller lege.
 
Artikkelforfatteren er klinisk 
ernæringsfysiolog med Oslo  
universitetssykehus/Rikshos-
pitalet («Voksentoppen») 

Spor-merket. Frokostblandinger 
produseres ofte på samme  
produksjonslinje som produkter 
som inneholder nøtter, og kan 
derfor inneholde spor av nøtter. 
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Alpro er ikkje lenger «trygge» for nøtteallergikarar!
Alpro har til no vore eit godt 
alternativ til mjølkevarer for 
oss som har ein mjølkealler-
gikar i familien. Det suverene 
har også vore at produkta vart 
framstilt i eit nøttefritt miljø, 
slik det må vera for at også vår 
13 år gamle dotter med nøt-
teallergi skal kunna eta/drikka 
dei. Både yoghurt, mjølkepro-
dukt og dessertar har vore 
gode å bruka.

No ser det ut til at dette er 
historie. I går skulle jenta vår 
ta seg sjokoladesoyamjølk til  
frukost, men sidan pakninga 
var litt annleis på fasong, 
sjekka ho innhaldsdeklarasjo-
nen for sikkerhets skuld. Der 
sto det utruleg nok at produk-
tet kunne innehalda spor av 
hasselnøtter og mandlar. Eg 
hadde ikkje sett at dei hadde 
teke bort den vesle ruta med 
informasjon om at produktet 
var framstilt i eit nøttefritt 
miljø. 

Som følgje av dette, skreiv 
eg ein klage til Alpro. I dag 
kom svaret, og det er lite 
lysteleg lesing for oss som er 
avhengig av trygge produkt:

«Vi lanserte nøtte- og mandel-
drikker i mange europeiske land 
i 2012. Grunnet stadig økende 
etterspørsel , besluttet vi i 
2013 at vi mot slutten av 2014 
skal produsere disse drikkene i 
våre felles produksjonslokaler. 
Inntil nå har emballasjen vært 
tydelig merket: «Produktene er 
produsert i et nøttefritt miljø». 
Fordi det motsatte budskapet 
fremkom så tydelig på tidligere 
emballasje, er det viktig for oss 
å merke produktene fremover 
med «Kan inneholde spor av 
mandler og hasselnøtter». 
Merkingen gjelder følgende 
produkter: Soyadrikker, soya-
desserter, soyabaserte alterna-
tiver til yoghurt og fløte, ris og 
havreprodukter. 

Denne tidlige merkeend-
ringen skyldes at vi ønsker å 
informere forbrukere med sterk 
mandel-/nøtteallergi i forkant 
av selve omleggingen, men også 
fordi det vil foregå produkttes-
ting i løpet av 2014 under sterkt 
kontrollerte forhold med særlig 
fokus på allergihåndtering. Vi 
er opptatt av å sikre høyest 
mulig kvalitet og sikkerhet på 

våre produkter. Alle mulige 
tiltak vil bli gjort for å hindre 
krysskontaminering mellom 
mandel-/hasselnøttprodukter 
og soya-produkter. Råvarene vil 
separeres mest mulig i produk-
sjonsprosessen, og grundige 
rengjøringsprosedyrer vil bli 
gjennomført. 

Etter at produksjonsomleg-
gingen har funnet sted, vil vi 
vurdere å revidere produktmer-
kingen basert på erfaringer med 
omleggingen. Dette kan føre til 
at Alpro i fremtiden vil fjerne 
merkingen «Kan inneholde spor 
av mandler og hasselnøtter», 
i tråd med gjeldende regler. Vi 
beklager at dette rammer de 
som har sterk nøtteallergi.»

 
 
 

Eg blir både skuffa og provo-
sert over det eg les. Rett nok 
skriv Alpro at dei kanskje vil 
endra merkinga i framtida, 
men så lenge det står at det 
kan førekoma spor av nøtter 
og mandlar, vil det vera man-
ge som ikkje lenger kan kjøpa 
produkta deira. Ekstra ille er 
det at det i dette tilfellet er 
snakk om ein stor, europeisk 
produsent. (Varene deira var 
også trygge og gode å ty til på 
ferie i Europa…)

Håpet mitt er at Astma- og 
Allergiforbundet vil ta tak i 
denne saka.  

Venleg helsing Sæbjørg 
Hageberg Kjeka

EFA, som er den europeiske 
paraplyorganisasjonen for alle 
nasjonale allergiforbund, er 
svært bekymret for den ny-
este utviklingen der Alpro som 
en av de største produsentene 
av soyaprodukter i Europa, nå 
har valgt å produsere nøtte-
frie produkter på de samme 
anlegg som de lager produkter 
med nøtter. Dette vil begrense 
livskvaliteten og i verste fall gi 
livstruende konsekvenser for 
personer med allergi.

– Vår erfaring i Norge er at 
produkter fra produsenter 

med god allergen-kontroll, blir 
foretrukket av matvare- 
kjedene. Kjedene foretrekker 
produkter som kan brukes 
av alle, også allergikere, for å 
nå en størst mulig forbruker-
gruppe. uheldigvis er Alpros 
avgjørelse om å innføre  
advarselsmerking et skritt i feil 
retning både når det  
gjelder forbrukervennlighet og 
markedsandeler, mener Helle 
Stordrange Grøttum, fagsjef 
for mat i Norges Astma- og 
Allergiforbund.

NAAF reagerer
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VENTA-LUFTVASKER

Venta-Luftvasker LW15 / 25 / 45 også tilgjengelig som hvit / grå:

LW15 LW25 LW45

Luftrenser & Luftbefukter

Fresh Air. Fresh Start.

EKSTREMT LETT:

- Betjening
- Rengjøring
- Håndtering

UTEN FILTERMATTER:

- Hygienisk
- Ukomplisert
- Lettstelt

MILJØVENNLIG:

- Lavere strømforbruk
- Frakoblingsautomatikk

Originalen
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TSELGER - KVALITET

I OVER 30 ÅR

Se vår hjemmeside www.ingbo.no for mer informasjon og et godt introduksjonstilbud!

HYGIENEPROGRAM: 
Venta-hygienemiddel til
14 dagers kontinuerlig drift.

Venta-rengjøringsmiddel 
til den årlige storrengjøringen.

DIGITALT 
TERMOHYGROMETER 
viser omgivelsestemperatur 
og luftfuktighet på en gang.

Kvalitetsproduktene fra VENTA-LUFTWÄSCHER GmbH, inngår nå i vårt produktsortiment. 
Her kan vi tilby LUFTVASKING, LUFTRENSING (fordunsting til rent vann) og BEFUKTNING 
uten filterbytte/filterrengjøring, i et og samme apparat.

FUNKSJONSMÅTE:

Dårlig romluft suges inn i apparatet og ledes gjennom lamellstablene som roterer 
i vann, se figur over. Luften blir regelrett vasket. Selv de minste partiklene ned til 
10 µm (10 / 1000 millimeter) blir avsatt i vannet. Samtidig blir rent vann fordunstet 
på lamellplatenes overflater, når romluften passerer disse . Dette i henhold til den 
anerkjente metoden for kaldfordunsting.

Fremstilling basert på LW 45

Venta-luftvaskeren er den første enheten basert på prinsippet 
med luftvasking uten filtermatter til kontorer og boligrom. 
Venta-luftvaskeren fungerer hygienisk og er lett å rengjøre. 
Elektriske komponenter og vifte tas ut av enheten med et 
håndtak for enkel rengjøring. Det finnes ingen filtermatter som 
blir skitne og må kastes. Enhetene er genialt enkle å betjene og 
bruke. De er robust konstruert og derfor meget slitesterke. 

Venta-luftvaskeren fungerer etter det mest anerkjente 
prinsippet med kaldfordunsting:

1. Ingen kalkavleiringer og ingen kalkpatroner.
2. Ingen forstøvning, fordampning eller overfukting.
Romluften blir alltid automatisk befuktet riktig.

 Bli med på tematur!

Helsereiser

Valle Marina, Gran Canaria:

Tlf: 23001260 | www.helsereiser.no/vallemarina.php

Masse overskudd, bedre helse, og 
�otte opplevelser i nydelig klima!

30. nov i 2 uker: Boost Camp

-fokus på eksem, psoriasis og matallergi.

-kom i form med sunn mat og mosjon.

24. aug i 3 uker: Hud & Helse
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... for et bedre inneklima

Kvalsund
kommune

kvalsund.kommune.no nore-og-uvdal.kommune.no

Os
kommune

os.kommune.novennesla.kommune.no

Herøy
kommune

heroy.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
evenes.kommune.no

Vardø
kommune

vardo.kommune.no

Steinkjer
kommune

steinkjer.kommune.no

Sula
kommune

sula.kommune.no

Brønnøy
kommune

bronnoy.kommune.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

Omagata 110 c
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 57 22 00
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

Høreapparatets
Energisenter
8680 TROFORS
Tlf. 75 18 12 45

www.energisenteret.no
Batteri til høreapparat
ga.hopen@online.noTlf. 32 13 11 34

strand.kommune.no

karlsoy.kommune.no

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Ramlo
Sandtak AS
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 10 30 03

Gulv og Tak AS
4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

Centrum Bil DA
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Malermestrene
Indre Østland AS
 2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Universitetssykehuset i Stavanger
Psykiatrisk Divisjon

4068 STAVANGER - Tlf. 0 51 51

6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Aaserud
Møbler A/S

 1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

KLH Farge AS
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 34 34

Salong
Evy Frantzen

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

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

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn
 3920 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 18 00

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Typonor AS
9600 HAMMERFEST

Tlf. 905 04 031

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00
www.dnvgl.com

Coop Extra
Leknes

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 42 20

Notodden
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Bilvarehuset
Anker AS
2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Bilia Risløkka
0579 OSLO

Tlf. 22 88 25 00

Kjell Pahr-Iversen
 Hillevågsveien 24
4016 STAVANGER

Tlf. 51 58 42 33

Hitra
videregående skole

Tlf. 72 44 20 30
www.hitra.vgs.no

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

Sørhaug
Transport
 1963 FOSSER
Tlf. 922 37 459

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

NLP Nor
8050 TVERLANDET

Tlf. 993 77 525

Elstad
Oljesenter as

2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

1484 HAKADAL
Tlf. 67 06 20 00

Helje Medalen
3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Alloc AS
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 22 00

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 67 00

Brøstrud Gård
og Pensjonat

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 36 09

Årnes Sport AS
2150 ÅRNES

Tlf. 63 90 09 97

Bygger’n
Lofot Entreprenør

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

Rørlegger
Trygve Myrer AS

2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Maskinentreprenør
Trygve Knutslid

 3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 70 10 32

3271 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Villa Skaar AS
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

Sydspissen
Hotell

9006 TROMSØ
Tlf. 77 66 14 10

Bekkeseth AS
3632 UVDAL

Tlf. 951 37 873

Eggedal
3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 46 03

Andreas Bottolfs
Verksted AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 98 02

HTR Elektro
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Expert
Kongsberg

3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 20 90

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90

Vitusapotek
Tiller

7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Tynset
Drosjesentral

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

Telepizza AS
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 99 51

Forfatter
Kjersti Scheen

1160 OSLO
Tlf. 22 28 91 05

Langestrand
Fysioterapi
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Bilia Haslum
1344 HASLUM

Tlf. 53 02 55 50

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

Fræna
vidaregåande skole
 6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 64 00

Plantax AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 59 00

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

3440 RØYKEN
Tlf. 31 26 01 20

Block Watne AS
 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 20

En virksomhet i Stift. Signo
3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

Kiwi Bjørnstad
3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 26 10

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN

Tlf. 32 20 50 00

Raumnes AS
2150 ÅRNES

Tlf. 63 91 18 14

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

1430 ÅS
Tlf. 64 97 23 00

3580 GEILO - Tlf. 32 08 71 00

Krokstad Rør AS
 3055 KROKSTADELVA

Tlf. 930 56 873

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

 0283 OSLO
Tlf. 22 52 54 10

Slipefyr’n
9022 KROKELVDALEN

Tlf. 930 94 618

Alliance
Røyken AS
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 56 00

Juel Johansen
Bilruter ANS
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Hansjordnesgt 9, 9257 TROMSØ - Tlf. 979 91 550

Hammerfest
Bakehuset Nord-Norge AS

9600HAMMERFEST
Tlf. 77 69 07 00

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Philips Norge AS
Avd Home Healthcare Solution
Solheimveien 62, 1473 LØRENSKOG

Tlf. 67 98 01 00

Apotek 1
Brønnøy

8900 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 00 71 90

ANONYM
STØTTE

Frisk og fredelig gresk landskilpadde, har vært til stor 
glede for allergisk familie. trenger nå et nytt, hygge-
lig hjem. Han  er aktiv og nysgjerrig, og liker salat og 
tomat.

Kontakt: idakur@gmail.com 
tlf 91 6937 91

Mus som spiser glutenfri 
mat mens de er gravide 
har lavere risiko for å få 
unger med type 1-diabetes, 
viser forsøk fra Københavns 
universitet. Både mødrene 
og avkommene fikk en 
annen sammensetning 
av tarmbakterier når mor 
fikk en diett fri for gluten. 

Tarmbakteriefloraen spiller 
en stor rolle for hvordan 
immunsystemet utvikler seg. 
Selv om dette fortsatt ikke er 
testet på mennesker, er det 
gode grunner til å tro at det 
kan ha samme effekt, mener 
forskerne, ifølge nettstedet 
videnskap.dk.

Glutenfritt beskytter mot diabetesFår astma av krabber

Kongekrabben har gitt 
grunnlag for en helt ny in-
dustri, men nå viser det seg 
at mange ansatte i konge-
krabbe-bearbeiding sliter 
med tung pust og hoste. 
Dette gjelder så mange som 
hver tredje kongekrabbear-
beider, viser en undersøkelse 
utført ved Universitetssyke-
huset i Nord-Norge. Såkalt 
«krabbeastma» er også et 
kjent fenomen i Canada 

og Alaska. Forsker Marte 
Renate Thomassen ved uNN 
ønsker å finne årsaken til at 
krabbearbeiderne puster 
tyngre enn folk flest, og hun 
sier til Forskning.no at hun 
regner med det har sam-
menheng med partikler fra 
krabbene. Når du vasker og 
koker og knuser, fører det 
til sprut og til partikler som 
svever rundt. I tillegg er 
skalldyr et kraftig allergen.

skilpadde til salgs!

Gode nyheter til de som ønsker en flekkfjer-
ner som er anbefalt av Astma- og Allergi-
forbundet. NAAF har nå vurdert og anbefalt 
Reckitt Benckiser Pink Powder til bruk i vas-
kemaskin for fjerning av flekker fra tekstiler. 
Produktet støver ikke og kan benyttes rett 
i vaskemiddelskuffen sammen med vanlig 

vaskemiddel. Generelt gjeldende som for alle 
andre vaskemidler bør man utvise forsiktig-
het ved direkte kontakt med produktet. 
Dersom man ønsker å bløtlegge tekstilet på 
forhånd med flekkfjerner, bør hansker benyt-
tes. Produktet har en svak egenlukt, men er 
helt farge- og parfymefritt.

Flekkfjerner fra Reckitt Benckiser
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BODØ

tØnsBerg

Grenseløs idrettsdag

Lørdag 10. mai deltok NAAF 
Region Nordland med stand 
på arrangementet Grenseløs 
idrettsdag i Bodø. Dette ble 
arrangert for første gang og 
arrangørene var svært spente 
på mottakelsen. NAAF hadde 
stand med fokus på trening 
med astma og pollenvarslin-
gen. Standen ble godt besøkt 

og spørsmålene var mange. 
Mange hadde hørt om Valle 
Marina og ville dele sine po-
sitive opplevelser derfra med 
oss. Sarah Dahl fra region-
styret og regionssekretær 
Anna Cecilie Jentoft deltok på 
vegne av NAAF. Håpet er at vi 
får være med neste år også. 
Ett nytt medlem ble vervet.

Drømmedag på ski
Lørdag 5. april møttes 
medlemmer fra Vest Opp-
land AAF og Lillehammer 
og omegn AAF til en aktiv 
dag på Hafjell. Foreningen 
bød på kurs og aktiviteter. 
Etter endt dag smakte det 
med middag før hjemreise. 
Takk til  aktører på Hafjell 
for god tilrettelegging, og 

til deltagerne for en trive-
lig dag. 

Tove Kristin Løkken, 
regionssekretær

Utrettelig engasjement. Tordis Bruserud (nr. 2 fra venstre) fylte 90 år 8. mai. Fortsatt sitter hun sammen 
med en gjeng damer i Tønsberg og omegn og hekler og syr, til beste for astma- og allergisaken.

En ungdommelig og ivrig 
NAAF-dame fylte 90 år den 
8. mai. Tordis Bruserud har 
fulgt Norges Astma- og Al-
lergiforbund fra første dag 
og har bidratt til å bygge opp 
forbundet og flere lokallag. 

Tønsberg og Omegn Astma-
og Allergiforening ble stiftet 
12. februar 1960. Det var 
Tordis Bruserud i samarbeide 
med Alfred Simonsen (for-
bundets stifter) som dro det 
hele i gang. Det første møtet 
var en suksess og arbeidet i 

Tønsberg var i gang.
Tordis Bruserud har kjem-

pet for NAAFs saker i alle 
årene siden stiftelsen, og har 
bidratt med engasjement helt 
siden den gang.  I dag er Tor-
dis en ivrig deltaker i lunsjtreff 
for Tønsberg Astma- og 
Allergiforening en gang i må-
neden. Tordis har også jobbet 
fram og deltatt ved stiftingen 
av flere lokallag i Vestfold og 
Telemark.  Hun har i alle år 
stått på for å skaffe midler 
til Forskningsfondet og til 

Geilomo Barnesykehus. 
Hun har vært en stor 

pådriver for å få til åpenhet 
i skolene om astmabarns 
hverdag slik at deres skoledag 
skulle bli best mulig. Hvert 
lite framskritt gleder henne. 
Å spre kunnskap og informa-
sjon om vår gruppe kan hun 
ikke få gjort ofte nok og i alle 
sammenheng benytter hun 
anledningen.

Hun drev en barnebutikk 
ved Torvet i Tønsberg og her 
ble det mye likemannsarbeid!  

En engasjert 90-åring

eLVerUM

Allergifagdag på Elverum
Region Hedmark arrangerte 
dagkurs for hjelpeplei-
ere, omsorgsarbeidere, 
helsefagarbeidere og andre 
interesserte hvor tema var 
luftveisallergi. Foredrags-
holder var professor dr. 
med. Sverre K. Steinsvåg.  
Deltakerne fikk en lærerik 
og interessant dag med en 
meget dyktig foredrags-
holder.  

Gunn Rauken

Markerte verdens tobakksfrie dag sammen
Røyk er ut – også ute 
-  Kreftforeningen og Norges 
Astma- og Allergiforbund gikk 
i år sammen om å markere 
Verdens tobakksfrie dag på 
en spennende måte. En del 
restauranter er blitt utfordret 
til å tilby røykfri uteservering 
denne dagen. I sommer er det 
ti år siden vi fikk røykfrie ser-
veringssteder i Norge. Lørdag 
31. mai kunne flere restauran-
ter tilby røykfri servering også 
utendørs, på oppfordring fra 
Kreftforeningen og NAAF. 

De restaurantene som prøv-
de ut røykfri uteservering på 
Verdens tobakksfrie dag, får 
erfaringer som kan senke ter-
skelen for at de vil ha røykfri 
uteservering i fremtiden, og 
gir Kreftforeningen og NAAF 
nyttig erfaring å ta med seg i 
det videre arbeidet på veien 
mot et røykfritt samfunn.

Mange spør seg om det 

er så skadelig med røyk 
utendørs. Til det er svaret 
ja. Konsentrasjonen av røyk 
kan bli høy i restauranters 
uteområder, og røyken fra 
sidebordet kan komme opp 
i samme konsentrasjon som 
røyken gjorde tidligere inne 
på en røykfylt kafé.  Så lenge 
røykingen pågår, kan ska-
dene bli de samme som ved 
røyking innendørs. Fem av 
seks ansatte på uteserverin-
ger i Sverige ble utsatt for 
røyk på et helseskadelig nivå. 
Røykfri uteservering beskyt-
ter ikke bare de ansatte mot 
tobakksrøyk, men også gjes-
tene, inkludert barna. Barn 
har nå en lovfestet rett til et 
røykfritt miljø.

Disse restaurantene kunne 
tilby røykfri uteservering 31. 
mai:

 – Kristiansand – tre restau-
ranter i Dyreparken 

Røykfri uteservering. «Vår uteservering er røykfri. 31. mai markeres 
Verdens tobakksfrie dag. Derfor er vår uteservering røykfri i dag». Denne 
teksten var å finne på bordkort hos flere restauranters uteservering denne 
dagen. Restaurant Egon på Jernbanetorget i Oslo var en av dem.

Stavanger – Egon på Torget
 – Egon Restaurant i Bergen, 

Trondheim og Oslo
 – Kaffebønna – to restau-

ranter i sentrum av Tromsø
Kreftforeningen og Norges 

Astma- og Allergiforbund tak-
ker de restaurantene som tok 
utfordringen, og oppfordrer 
alle til å besøke disse restau-
rantene om du synes røykfrie 
uteservering er viktig.

OsLO
Mange småbarnsforeldre 
stakk innom for å få mest mu-
lig informasjon om hvordan 
de skulle takle hverdagen 
best mulig når deres barn 
hadde fått astma eller eksem. 
Hun passet for eksempel på 
å kunne tilby klær som var 
gode for eksembarn. Hun var 
blant annet pådriver til å få til 
et kurs for foreldre med barn 
med astma og allergi i samar-
beide med leger og sykepleier 
fra Vestfold Sentralsykehus 
allerede på 80-tallet

 I Tønsberg sitter en gjeng 
med damer som strikker, syr 
og hekler flotte ting som lod-
des ut til jul.  Dette har Tordis 
deltatt på i alle år, men i det 
siste har kroppen kranglet litt.  
Men hodet er like klart og gle-
den og engasjementet rundt 
Norges Astma- og Allergifor-
bund er like sterkt.

Tordis er et varmt mennes-
ke som er engasjert i hvordan 
andre har det. Hun bryr seg 
om oss alle. Vi gratulerer hen-
ne varmt med dagen 8.mai!

Britt Wennerød 
Tønsberg og Omegn Astma- 

og Allergiforening 
Ellen Sørby 

Regionssekretær  
NAAF Region Østafjells

LILLeHaMMer
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KRYSSORD

Slik svarer du:

Løsningen på kryssordet i AA nr 2 finner du på side 58.

Svarfrist: 8. september

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter: 
 SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2025. Kr 3,-pr melding.
 Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.

Vinn!
Få en pakke 

produkter fra 
Neutral

Velkommen til

Valle Marina
Valle Marina er Astma- og Allergi- 
forbundets feriested på Gran Canaria.  
Her er det deilig sommertemperatur  
hele året og medlemsrabatt på opphold. 
Noen tar ferie fra vinteren her  – mens  
andre sikrer seg sommerværet.

For mer informasjon kontakt NAAF  
på tlf. 23 35 35 35 / 0034 92 8150 222 (booking)
eller send e-post til: vallemarinadnh@gmail.com 

www.naaf.no/vallemarina

LeVanger

Klatrekveld i Nord-Trøndelag

Lykkelig vinner. Daniel Johan-
sen fra Steinkjer vant NAAF-
bagen under klatrekvelden. 

Like før påske arrangerte Nord-
Trøndelag storlag klatrekveld for 
sine medlemmer. Store og små 
NAAFere møttes i Trønderhallen 
på Røstad i Levanger, og det var 
ikke noe å si på innsatsen. Her 
var det ingen krav til tidligere 
klatreerfaring, alle fikk delta. 
Opplæring ble gitt av instruk-
tører fra Verdal klatreklubb. Alle 
deltakere fikk hver sin drikke-
flaske med logo, og alle var med 
i trekningen av en NAAF-bag 
med pledd og pute. 

I tillegg til at barna fikk 
utfolde seg i klatreveggen, fikk 
de voksne anledning til å prate 
sammen. Storlaget satser på 
flere klatrekvelder, den første til 
høsten. Følg med på vår hjem-
meside www.naaf.no/midt for 
mer informasjon etter hvert.

Loppemarked ga overskudd
Lørdag 26. april holdt 
Indre Salten AAF loppe-
marked på Fauske. Mange 
mennesker tok turen 
innom og det ble litt over-
skudd. Leder i Indre Salten 
AAF, Sissel Amundsen sier 
at styret må vurdere om 
det lønner seg å holde lop-
pemarked til neste år. Hun 
er fornøyd med at Indre 
Salten AAF fikk markeds-
ført seg. Amundsen sier 
også at uten alle frivillige 
hadde det ikke gått an å få 
loppemarkedet i stand.

FaUsKe
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Ta med barna 
i svømmehallen! 

Mange av regionene 
har rabattordninger og 

gode avtaler.

Informasjon

Kurs

Som medlem i Astma- og Allergiforbundet er du tilknyttet en 
lokalforening eller storlag i en region. Du kan delta i en rekke aktiviteter 

og få medlemstilbud lokalt. Sjekk NAAF-kalenderen, eller ta kontakt 
med ditt regionskontor for å få vite mer. 

Gåturer og trim
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Mos-
jonsgrupper. Ørsta/Volda: Asbjørn 
Vollset. Tlf: 41 31 14 58. Surnadal: 
Inger Merethe Mogstad. E-post: inger-
merethem@gmail.com eller tlf: 95 84 
83 70. Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll. 
E-post: jarleekroll@gmail.com eller 
tlf: 97 72 56 78. Mer informasjon: 
www.naaf.no/mosjonsgrupper 
▪ NORD, PORSANGER: Sommerløyper 
til Porsvannshøyden, Langporsvann-
shøyden, Caskil, Hambukt, Hambuk-
tfjellet og Handelsbuktfjellet. Mer 
informasjon: leder Renate Pettersen 
tlf: 90 85 42 66.
▪ VEST, BERGEN: Har du lyst til å gå tur 
sammen med LHL tirsdager? Det er 
på dagtid, alle som har lyst kan være 
med, uavhengig av alder. Asbjørn 
Monsen, aktiv medlem i BAAF, er med 
på disse turene. Ring ham for å avtale 
nærmere, tlf: 92 40 82 06. Kanskje blir 
vi så mange etter hvert at vi kan lage 

▪ OPPLAND, LILLEHAMMER: Vi skal 
også i år holde mestringskurs for våre 
medlemmer. Sett av datoen 3.–5. 
oktober 2014. Vi legger opp kurset 
slik at det passer for alle. Tema: Fysisk 
aktivitet og mestring. Flere detaljer 
og invitasjoner kommer, ved spørsmål 
ring regionskontoret. 
▪ ØSTAFJELLS: Familiekurs på Quality 
Hotel & Resort Skjærgården i Lange-
sund 10.-12. oktober. Det er allerede 
mulig å melde seg på. Gode fore-
dragsholdere, innendørs klatrevegg 
for barn/ungdom, m.m. Påmelding 
til region.ostafjells@naaf.no eller til 
Buskerud-kontoret tlf: 32 83 69 10.

▪ OPPLAND, GAUSDAL: Infomøte og 
stand på Granheim Lungesykehus kl. 
16.30–17.30 mandag 2. juni 
▪ OPPLAND, LILLEHAMMER: Du treffer 
oss på brukerkontoret på Lillehammer 
kl. 12.00–15.00 mandag 2. juni.
▪ OPPLAND, LILLEHAMMER: Verdens 
tobakksfrie dag markeres på Lille-
hammer sykehus 2. juni. Stikk innom 
brukerkontoret mellom klokken 
12.00–15.00.
▪ VEST, BERGEN: www.facebook.com/
groups/102505159810000/
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
I samarbeid med Landsforeningen 
mot fordøyelsessykdommer i Busker-
ud ønsker vi velkommen til foredrag 
11. juni kl. 18.30 på Vardar i Øvre 
Eikervei 14, Drammen. Tema: Matal-
lergi og kryssreaksjoner. Foredrags- 
holder er klinisk ernæringsfysiolog 
Karianne Nordahl.   
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Stand på Elvefestivalen i Drammen 
22.–24.august.
▪ HEDMARK, GLÅMDAL: Brukerkon-
toret Sykehuset Innlandet Kongs-
vinger er åpent for dem som ønsker 
opplysninger om astma, allergi, eksem 
og kols. Likeperson er her for deg. 
Åpningstid: 12. juni kl. 17.00–19.00.
▪ HEDMARK, GLÅMDAL: Informasjons-
stand på Apoteket på Kongssenteret 
Kongsvinger 21. juni kl. 11.00–14.00. 
Lungesykepleier er på plass for å ta 

Har du lyst til å være aktiv for 

NAAF, enten som bruker-

representant i en lokalforening, 

som frivillig på stand eller andre 

aktiviteter? Ta kontakt med 

regionskontoret, vi trenger DEG!

NAAFS LOKALKALENDER

▪ NORD, VADSØ: Fagdag om inneklima 
9. september 2014. Se mer informas-
jon på www.naaf.no/nord. 
▪ NORD, TROMSØ OG ALTA: Det 
planlegges fagdag om astma, allergi, 
eksem, følg med på www.naaf.no/
nord.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Fagdag lunge-, astma- og Kols- 
sykdommer i Eiker 3. juni. Påmelding 
til ellen@aktiveiker.no. Pris kr. 250. 
Bevertning.

Fagdager

▪ VEST, BERGEN: Familiedag på Askøy 
ved Skotnes leirsted, søndag 6. sep-
tember. Mer info kommer.
▪ VEST, BERGEN: Inviterer til utstill-
ingen «Velkommen til bords» på 
VilVite, søndag 24. august kl. 11.00. 
Medlemmer 50 prosent rabatt på 
inngangsbilletten. Påmelding til 
merethe.martinsen6@gmail.com 
innen 15.august.
▪ VEST, BERGEN: BAAF og diabe-
tesforbundet har stand på Norsk 
Cøliakiforenings matmesse lørdag 13. 
september på Ørnen Hotell Bergen. 
Glutenfrie produsenter og foredrag. 
Lekerom. Se NCFs sider for mer info. 

▪ REGION VEST: Tur til Kristiansand 
16.–18. september. Prosjekt «Tut 
og kjør» er for deg over 40 som har 
astma og/eller kols. Her vil du treffe 
mange kjekke mennesker, få faglig 
påfyll og litt trim. Send mail, SMS eller 
ring til regionssekretær Hildur, region.
vest@naaf.-no, tlf: 99 12 28 95.
▪ REGION VEST: Sett av helgen 
14.–16. november 2014, da blir det 
medlemshelg på Stemnestaden 
leirsted, som ligger like utenfor 
Haugesund.
▪ ØSTAFJELLS: Tur til Valle Marina, 
Gran Canaria 30/8–13/9 2014. Infor-
masjon: anita.kolseth.olsen@ebnett.
no eller kontakt kontorene. Drammen 
AAF støtter mot søknad sine barne-
familier som reiser til Valle Marina.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Busstur til 
Eidsvollsbygningen m.m 24. august. 
Henvendelser til Eldbjørg Steensma 
tlf: 33 47 29 29.

en egen turgruppe!
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Kolstrening på Akropolis trenings-
senter. Henvendelse til leder Kjell O. 
Halvorsen, tlf: 92 25 59 28.
▪ ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN: 
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 
33 32 36 70. 
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Trenings-
grupper 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 med rekvisisjon fra lege.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Trening 
etter musikk for de litt mer spreke på 
Fysioklinikken i Gleditschgården man-
dag og torsdag kl. 10.30–11.30. Tlf: 
92 23 53 56. Gratis med rekvisisjon 
fra lege.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Barnas 
Turlag: Vi tilbyr våre medlemmer i 
barnegruppen å delta på turlagets 
turer. Tilbud for barn i alle aldersgrup-
per. Å være ute i naturen og bevege 
seg er bra for lungesyke. Mot kr. 100 
per år i medlemskontingent kan man 
delta på arrangementene.
▪ HEDMARK, ELVERUM: Ut og gå, med 
eller uten staver. Kontakt regionskon-
toret på tlf: 62 42 61 62 eller e-post: 
region.hedmark@naaf.no for mer 
opplysninger.

Reiser

spirometri, gratis. Likepersoner er til-
stede for å gi informasjon om allergi, 
eksem, astma og kols.

WWW.NAAF.NO  ASTMA ALLERGI 3 2014     2  

▪ REGION AGDER
Telefon: 94 87 21 07/21 39 81 47
Kontortid: Tirsdag/onsdag/torsdag
Regionssekretær: Inger M. Rudnes. 
E-post: region.agder@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/agder 

▪ REGION HEDMARK
Telefon: 62 42 61 62
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15. 
Regionssekretær: Gunn Rauken. 
E-post: region.hedmark@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/hedmark 

▪ REGION MIDT, MØRE OG ROMSDAL
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund.
Kontortid: Tirsdag/torsdag kl. 9-15, 
fredag kl. 11-15
Regionssekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/midt

▪ REGION MIDT, SØR-TRØNDELAG
Telefon: 72 83 10 04/92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu. 
Besøksadresse: Amunddalsveien 303, 
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/midt 

▪ REGION MIDT, NORD-TRØNDELAG
Henvendelser fra medlemmer betjenes 
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.

▪ REGION NORD: TROMS/FINNMARK 
Telefon: 91 91 64 10. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta. 
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen. 
E-post: region.nord@naaf.no.  
Nettside: www.naaf.no/nord

▪ REGION NORDLAND
Telefon: 95 55 26 90. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00–15.00.
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Regionssekretær: Anna Cecilie Jentoft. 
E-post: anna.cecilie.jentoft@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/nordland

▪ REGION OPPLAND
Telefon: 62 42 61 62 /95 84 51 43. 
Kontortid: De fleste ukedager kl. 9-15. 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken. 
E-post: region.oppland@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/oppland

▪ REGION OSLO OG AKERSHUS
Telefon: 23 35 35 32 . 
Kontortid: Mandag-fredag. 
Regionssekretær: Eva Høili, 
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
E-post: eva.hoili@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

 

▪ REGION VEST
Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø. 
E-post: region.vest@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/vest

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD
Telefon: 32 83 69 10 
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker, 
mandag og onsdag i oddetallsuker.
Regionssekretær: Mona H. Larsen,  
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
E-post: mona.larsen@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00
Kontortid: Tirsdag/ons/tors i partallsuker, 
tirsdag og torsdag i oddetallsuker
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
E-post: eli.mathea.olsen@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells 

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD
Telefon: 33 06 39 50 
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
E-post: ellen.sorby@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTFOLD
Telefon: 92 27 82 20. 
Kontortid: Mandag og fredag kl. 08-15.45. 
Adresse: Ilaveien 97, 1605 Fredrikstad
Regionssekretær: Mona L. Marthinussen. 
E-post: monam@naaf.no eller  
region.ostfold@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/ostfold

 ▪ VALLE MARINA
Det Norske Helsesenter, Calle Bjorn Lyng 
Adresse: 2 E-35120, Arguineguin Gran 
Canaria. 
Telefon: (00 34) 928 150 222
E-post: naaf_gc@hotmail.com
Nettside: www.naaf.no/vallemarina

KONTAKT DITT REGIONSKONTOR

NORGES ASTMA- OG 
ALLERGIFORBUND
Postadresse: Postboks 6764, St. Olavs 
plass, 0130 Oslo.  
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 
0166 Oslo
Telefon: 23 35 35 35
Faks 23 35 35 30
E-post: naaf@naaf.no
Nettside: www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte 
finner du på www.naaf.no/om_naaf. 

Ønsker du å motta informasjon fra 
din region, trenger vi din e-post. Send 
en mail til det kontoret du tilhører, så 
legger de deg inn i mailinglisten sin.

Vi er svært glade for alle som støtter oss gjennom Grasrotandelen. For å 

registrere deg som giver, gå inn på www.norsk-tipping.no/grasrotandel-

en/. Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og registre-

re ditt spillerkort slik at de mottar støtte fra deg hver gang du spiller.

Medlemsmøter
▪ OSLO OG AKERSHUS, OSLO: For våren 
har formiddagstreffen møte mandag 
19. mai kl. 12.00–15.00 i Grefsenveien 
28. Kontakt Bjørg Simonsen tlf: 22 64 
35 05/98 84 08 74 eller e-post: bjorg.
simonsen@live.no, eller Ivar Stubber-
ud tlf: 22 25 09 67/98 82 19 02.
▪ OSLO OG AKERSHUS, OSLO: 
Medlemstur til Tusenfryd 15. juni kl 
11. Mer informasjon og påmelding til 
leder av OAAF Cecilie Børge-Ask, tlf. 
97 54 51 53.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:  
Første lørdag i måneden er det kafé- 
treff kl. 12.00 på East Lake restaurant 
i Drammen. Likeperson er til stede. 
Henvendelser til Grete Wang Vines, 
tlf: 91 58 69 26.
▪ ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN:  
Formiddagsmøter på Midtløkken hver 
annen måned. Averteres i avisen. Led-
er Britt Wennerød tlf: 33 32 40 20.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Onsdags- 
kafé på «Kafka» på Hvaltorget 11. juni 
kl. 11.00. Likeperson er til stede. Led-
er Eldbjørg Steensma tlf: 33 47 29 29.
▪ ØSTAFJELLS, TELEMARK: Seniorgrup-
pen i Telemark storlag skal ha møte 
25. september kl. 17.00 på kontoret 
i Blekebakkvn.1, Skien. Det vil være 
jevnlige møter for å treffe andre men-
nesker i samme situasjon som deg. 
Kontakt Turid G. Odberg på tlf: 98 64 
12 51 for mer informasjon.
▪ ØSTAFJELLS, TELEMARK: 50-årsjubile-
um! 27. april 2014 var tidligere Nedre 
Telemark AAF, nå Telemark storlag, 50 
år. Det vil bli en jubileumsmarkering 
på Café Osebro lørdag 6. september 
kl. 16.00.  Påmeldingsfrist 16. august 
til Anette Marthinsen tlf: 40 22 01 65 
eller Turid G. Odberg tlf: 98 64 12 51.

NAAFS LOKALKALENDER

Fritidsaktiviteter

Mellom 
16-30 år? Har du 

astma? Meld deg på 
Bygg Varder på 

Dombås 17.–19. 
oktober!

▪ MIDT: Familieseminar på Dombås 
Hotell 12.–14. september. Påmelding: 
region.midt@naaf.no For mer infor-
masjon: www.naaf.no/familieseminar 
Obs ny dato!
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chi. 
Ørsta/Volda: Lisbeth Svendsen Søvik. 
E-post: soevikl@hotmail.com eller tlf: 
93 04 19 64. For mer informasjon se 
www.naaf.no/taichi 
▪ MIDT /NAAFU: Bygg Varder på Dom-
bås 17.–19. oktober. Målgruppen er 
ungdom med astma i alderen 
16–30 år. For påmelding: www.naaf.
no/naafu eller www.naaf.no/byggvar-
der. Mer informasjon: Monica Dalseth, 
e-post: monica.dalseth@naaf.no.
▪ NORD, TROMSØ: Klatrekurs for 
ungdom, mer informasjon på 
www.naaf.no/nord. 
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Familiedag på hytten på Blefjell 17. 
august kl. 11.00. Dyr/røyking ikke 
tillatt. Kontakt Wenche Stustad, tlf: 
90 13 29 39/e-post: wenchestustad@
hotmail.com for påmelding og info.
▪ ØSTAFJELLS: Aktivitetsdag arrangeres 
i Klatreparken Høyt & Lavt i Lardal 14. 
juni. Ingen egenandel for medlemmer 
opp til 18 år, kr 200 for medlem-
mer over 18 år. Oppmøte kl. 10.00. 
Påmelding innen 1. juni til e-post 
region.ostafjells@naaf.no eller Mona 
H. Larsen tlf: 92 08 08 63.
▪ ØSTAFJELLS, HALLINGDAL: Aktivitets-
dag i Folkeparken i ÅL i mai/juni. Ta 
kontakt med leder Bente Hovdegard 
for mer informasjon tlf: 93 00 66 66.
▪ HEDMARK, ELVERUM: Barn og 
ungdom inviteres til aktivitetsdag 
på Tusenfryd Familiepark 21. juni. 
Invitasjon med kommer i posten.
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På hjul med astma 2014 LØSNING PÅ KRYSSORD I AA2
Mens de store gutta sykler Tour 
de France, sykler norske barn 
Tour of Norway for kids 24. mai 
til 26. juli. Astma- og Allergifor-
bundet (NAAF) deltar på touren 
hele veien med prosjektet På 
hjul med astma.

Startskuddet for Tour of 
Norway gikk i Brumunddal 24 
mai. Touren skal besøke 50 
steder over hele landet, før den 
avsluttes med en stor finale i 
Stavern 26. juli. Lokale krefter 
fra NAAF vil være tilgjengelig 
for informasjon om astma og 
kan tilby gratis utlodning, fine 
premier og testing av såpebo-
blesykkel. 

I arrangementet deltar til 
sammen 16 000 barn mellom 
0–14 år.  Rittene arrangeres av 

Norges Cykleforbund i samar-
beid med lokale sykkelklubber. 
TV 2 satser stort på dekning av 
alle arrangementene i tilknyt-
ning til sine daglige sendinger 
fra Tour de France. 

NAAFs deltakelse i rittet med 
«På hjul med astma» er støttet 
av Extrastiftelsen. 

Her finner du de 
riktige ordene fra 

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

Vinner av kryssord i AA1: Glenn Stadsnes Helgesen, 
6030 Langevåg. Gratulerer!

Ønsker du en likeperson å snakke med? 

Ta kontakt med regionskontoret, som 

formidler kontakt med rett likeperson for 

ditt behov. 

NAAFS LOKALKALENDER

▪ NORD, ALTA: Medlemmer får 50 
prosent rabatt på timer i Alta Helse-
bad. Medlemskort med kvittering må 
fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen, tlf: 
91 72 66 28.
▪ NORD, KÅFJORD I TROMS: Svømme-
trening i Birtavarre Røde Kors- 
bassenget mandager kl. 17.00–18.30. 
Kontakt Klemet Anders Sara, tlf: 
41 40 85 46, epost: klemet.anders.
sara@nrk.no
▪ NORD, BARDUFOSS: Familiesvøm-
ming i Polarbadet første søndag i hver 
måned. Kontaktperson: Maja Utmo, 
tlf: 99 41 31 58, e-post: maja_k89@
hotmail.com eller Svein Myrlund, tlf: 
99 10 90 90, e-post: smyrl@online.no
▪ NORD, TROMSØ: Se www.naaf.no/
nord om oppstart av svømming ved St. 
Elisabeth Hotell og Helsehus. 
▪ OSLO OG AKERSHUS, JESSHEIM: Bad-
ing på Gjestad lørdager (ikke i skolens 
ferier) for barn og barnefamilier som 
er medlemmer i NAAF. Voksne kr 
40, barn kr 20. To puljer, kl. 12.00–

Medlemsfordeler

Hytteleie
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Rimelig hytte på Blefjell til leie for 
alle medlemmer av NAAF. Vei frem til 
hytta. Avtaler gjøres på www.daaf.no. 
Informasjon: Grete Wang Vines tlf: 91 
58 69 26.

▪ NORD, ALTA: Weekendtilbud Rica 
Hotell Alta med inngang til Nordlys-
badet, to voksne og to barn, kr 1510 
pr døgn (kr 1310 for en voksen og ett 
barn).
▪ NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer 
kan benytte kort i Barentsbadet og 
Sandnesbakken (gratis). Ta med gyldig 
medlemsbevis. Mer info: Toril Synøve 
Millehaugen, tlf: 40 87 94 17, e-post: 
naafsv@hotmail.com
▪ NORD, SØR-VARANGER: Familiesam-
ling med kurs i Pasvik høsten 2014. Se 
www.naaf.no/nord
▪ NORD, ALTA: Sarves Alta Alpinsenter 
– medlemmer får 25 prosent rabatt 
på dagskort og 15 prosent rabatt på 
sesongkort.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: 
Helseparken. Medlemmer av SAAF får 
rabatt på trening.

Moro: Astma- og Allergi-
forbundet deltar på Tour of 
Norway for kids 2014. 

Svømming 13.00 og 13.00–14.00. Påmelding på 
hjemmesiden eller til kontaktperson 
Solveig Pleym Øien tlf: 63 95 27 83/41 
69 14 90. Husk medlemskort.
▪ OSLO OG AKERSHUS, SØRUM: 
Svømmetilbud på Sørvald Sykehjem 
for medlemmer i Nedre Romerike 
Storlag. Du får tildelt en fast badetid, 
som gjelder inntil du sier den opp. 
Pris kr 25,- per person per time. 
Påmelding til kontaktperson Ståle 
Hansen, tlf: 95 10 56 56 eller stale.
hansen@dbschenker.com.
▪ VEST, BERGEN: Medlemmer som kan 
vise frem medlemskort med kvittering 
for 2014 kan bade gratis og ta med 
en ekstra person per medlemskort i 
følgende svømmehaller: Askøyhallen, 
Stemmemyren, Åstveithallen, Sen-
tralbadet og Slåtthaughallen. Navn 
og medlemsnummer blir notert på 
en liste som ligger der. Se linken for 
åpningstider til hallene: www.bergen.
kommune.no/tjenestetilbud/kultur-
idrett-og-fritid/friluftsliv/badeplass/
svommeanlegg-i-bergen-kommune
▪ VEST, SANDNES: Siste badedag før 
ferien er 6. juni. Oppstart etter ferien: 
uke 36.
▪ ØSTAFJELLS: 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.
▪ ØSTAFJELLS, LARVIK: Svømming i 
varmtvannsbassenget på Kysthospi-
talet i Stavern hver onsdag kl. 18–19. 
Det er bare å møte opp, medlemmer 
betaler halv pris. Gratis for barn. 
Følger skolens ferier. Tlf: Leder  Finn 
Halvorsen 33 18 42 08.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Gratis 
bading for medlemmer over 16 år i 
varmtvannsbassenget og anledning 
til bruk av vanlig basseng i Svøm-
mehallen i Bugården hver tirsdag kl. 
14.45–16.00. Påmelding, tlf: 33 47 
29 29.
▪ HEDMARK, HAMAR: Gratis trenings- 
tilbud for voksne medlemmer over 18 
år, vannspinning i Ankerskogen svøm-
mehall på Hamar med instruktør. 
Startdato 18. august, kl. 17.00-18.00. 
Tilbudet er hver mandag i 14 uker. Ta 
kontakt med leder i Ringsaker storlag: 
Anne Wagner, telefon: 97 03 11 97 
eller e-post: aejevnak@hotmail.com 
for mer informasjon.
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                Norskprodusert dunkolleksjon
- anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

Få mer informasjon om kvaliteter og priser i din nærmeste Princess butikk eller på www.princessbutikken.no.

BEST 
I TEST *

BEST 
I TEST *

Dundyne og -pute til barn
… når kun det beste er godt nok!

Som foreldre er vi opptatt av at barnet vårt  
sover trygt og godt. Princess har tatt dette på 
alvor, og våre dunprodukter til barn er vurdert  
og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.  
Våre dunprodukter til barn har en fantastisk dun-
kvalitet, og har et mykt og godt bomullstrekk.  
Dun er et naturprodukt som “puster” godt,  
slik at dynen føles behagelig for barnet.

Sommerdun
til barn
anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund 

SOMMERDUNDYNE Andungen 
65x80  cm 299,- (vogn/vugge)

80x100 cm 399,- (sprinkelseng)

100x140 cm 599,- (juniorseng)

DUNPUTE Andungen 
35x40 cm 189,- (35 gram)

40x60 cm 289,- (100 gram)

ANBEFALT AV Alle våre dundyner og puter er 
 Øko Tex sertifisert og merket 
”Trygge Tekstiler”, dette garanterer 
at produktet ikke inneholder 
helseskadelige kjemikalier. NORSKPRODUSERT

ANBEFALT AV Alle våre dundyner og puter er 
 Øko Tex sertifisert og merket 
”Trygge Tekstiler”, dette garanterer 
at produktet ikke inneholder 
helseskadelige kjemikalier. NORSKPRODUSERT

Dream Collection er en  
kolleksjon av norskprodu-

serte dundyner og dun- 
puter. Princess har lagt 

vekt på både funksjon og 
kvalitet slik at serien  
dekker alles behov.  

VELG MELLOM 4 DUNPUTER:
Light, Medium, Gold 
og Volume.

VELG MELLOM 5 DUNDYNER:
Supersoft, Gold, Premium, 
Midnight og Warm.

www.princessbutikken.no

*Det er testet dunputer fra 4 av Norges 
største interiørkjeder. Putene inne-
holder 70-100% andel dun. Testen er 
gjennomført av IDFL desember 2013. 

GLOBAL LEADER IN  
FILLED TEXTILE TESTING
www.idfl.com

*Det er testet sammenliknbare 
dundyner fra 4 av  Norges største 
interiørkjeder. Testrapport 28. aug 
2013 utført av IDFL.

GLOBAL LEADER IN  
FILLED TEXTILE TESTING
www.idfl.com

DUNPUTE LIGHT 
En lav og ekstra myk dun pute for deg som liker  
å ligge lavt med hodet. Også en ypperlig pute  
til barn, som ikke skal ligge høyt med hodet.

50x70 cm 749,- 

DUNDYNE SUPERSOFT
En tykk og varm dundyne.

140x200 cm 1999,-  
140x220 cm 2199,- 



Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

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

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

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

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

ANNONSE

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

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

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

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

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

Her finner du Unik produkter: Kiwi, Joker, Spar, 
Eurospar, Meny, Ultra, Centra, Jacobs, Helgø, CC-mat og Safari.


