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Pollenvarslingen
fyller 40 år
En folkehelsearbeider takker av
Ut på tur med allergimat i sekken

ANNONSE

INNHOLD

6
man ofte våkner i løpet av natten og sover dårligt
generelt. Det gjelder ikke minst for barn, som
særlig i toårsalderen er tilbøyelige til å utvikle
eksem, rødme og irritasjon.
Hvordan unngår man best allergi og følsom hud?
Ved å forebygge så tidlig som mulig. På den måten
kan du motvirke og i beste fall forhindre utvikling
av allergi og overfølsomhet senere i livet. Ikke bruk
produkter tilsatt parfyme og fargestoffer. Velg i

“Velg produkter,
som minimerer
risikoen for allergi
og overfølsomhet”

“Allergi kan
ramme alle
– forebygg
så tidlig som
mulig”
Anna Bistrup,
rådgiver hos Norges Astmaog Allergiforbund (NAAF)

Hva er allergi, og hvor utbredt er det?
Allergi oppstår når immunforsvaret reagerer
unormalt på stoffer, som normalt ikke ville føre til
problemer. For det meste dreier det seg om pollen,
dyrehår, matvarer og mange av de allergifremkallende stoffer, som finnes i hjemmet: Hudpleieprodukter tilsatt parfyme og fargestoffer i tøy og

vaskemidler. Økt eksponering overfor den slags
har medført at stadig flere nordmenn utvikler allergi.
Man anslår at ca. 20 % av befolkningen i dag
lider av en form for allergi eller overfølsomhet.

stedet produkter som minimerer risikoen for allergi
og overfølsomhet – f.eks. produkter fra Neutral.
Sørg alltid for å pleie din hud og holde den fuktig.
Og husk, at din hud også reagerer på faktorer
som stress, klima og dehydrering. Alle valgene
du tar for å beskytte og pleie huden din, gjør deg
bedre i det lange løp.

Kan allergi og følsom hud ramme alle?

KJENNER DU TIL ALLERGI-GLASSET?

Ja, hvem som helst kan bli rammet av allergi
og følsom hud, men små barn er mer utsatte.
Det samme gjelder for voksne, som blir eksponert
for allergifremkallende stoffer i forbindelse med
deres arbeid. Her spiller mengden og antall av
allergener en rolle. Det samme gjør arvelighet.
Om foreldrene har allergi, er det noe større risiko
for at barnet også vil utvikle allergi.

Forestill deg at din kropp
er et glass. Ditt glass kan
være stort eller lite, og hver
gang du utsetter deg selv
for et allergifremkallende
stoff, drypper det en dråpe
i glasset. På et tidspunkt
flyter glasset over. Det er
da du har risiko for å
utvikle allergi.

Hvordan føles vanligvis hudallergi?
Som en ubehagelig og i verste fall brennende
kløe på huden. Reaksjonen kan forekomme
overalt på kroppen og vise seg i form av tørre
og skjellende flekker. Den hyppige kløen gjør at
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Har du også en holdning til følsom hud?
Følg oss på facebook.com/NeutralNorge
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AstmaAllergi

Neutral er en serie av produkter til kroppspleie og husholdning,
som inneholder 0 % parfyme, 0 % fargestoffer og 0 % tilsetningsstoffer.
Vi har en klar holdning til følsom hud, og vår misjon er å skape en
fremtid uten allergi.
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På vei ut i sommeren
Det er mange som bør takkes for sin arbeidsinnsats for at
mennesker med astma, allergi og overfølsomhetssykdommer
skal få et bedre et liv. I sommerutgaven av AstmaAllergi byr vi
på intervjuer med to seniorer som har betydd mye for Astmaog Allergiforbundet.
I mer enn 30 år har botaniker og pollenforsker Hallvard
Ramfjord levert pollenvarsler til hele befolkningen. Han sitter
inne med mye kunnskap om pollen, som en kilde til historisk
viktig kunnskap om klimaendringer og landskapsutvikling,
og ikke minst om pollenets allergene egenskaper. Hvordan
pollenkorn sprer og hvordan noen av dem evner å skape
problemer for nærmere en million mennesker her til lands.
Pollenvarslingen har hatt vanskelige tider økonomisk, men
takket være statlige aktører som Helsedirektoratet, har
tjenesten fått bedre finansielle vilkår. Her har man anerkjent og sett betydningen av at pollenvarsling er et viktig
forebyggende tiltak som kan hjelpe den enkelte pollenallergiker til bedre livskvalitet.
Seniorrådgiver og samfunnsmedisiner Anders Smith
i Helsedirektorat har betydd mye for astma- og allergisaken,
blant annet som pådriver for opprettelsen av regionale
sentre for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer
i helseregionene. Han har også ivret for å få etablert et
nasjonalt handlingsprogram for disse sykdommene i Norge
– etter mønster fra Finland. Programmet skal ha som mål å
gi bedre behandlingsmuligheter og redusere forekomsten
av astma og allergi. Nå venter man bare på departementets
godkjenning av programmet. Som 70-åring takker Smith nå av
i direktoratet, men forsikrer at han ikke har tenkt å gi seg helt.

Et tidsskrift for medlemmer
i Astma- og Allergiforbundet
Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbundet
Postboks 6764 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Besøksadr.: St. Olavsgate 25
Telefon:
Faks:
Epost:
Nett:

23 35 35 35
23 35 35 30
naaf@naaf.no
www.naaf.no

Ikke før er bjørka snart ferdig med å riste fra seg, så står
gresset på lur og klart til å slippe ut mengder med allergent
pollen. Her finnes det et mangfoldig utvalg av arter, flere kan
holde det gående hele sommeren. Vi har noen råd til hvordan
man kan beskytte seg. Skal du klippe gresset for eksempel,
bør du ikke gjøre dette etter regnvær når plenen ennå er
fuktig. Eller hva med en stillegående robotgressklipper? Den
har mange fordeler sett i et allergiperspektiv. Noen er blitt
så glade i robotgressklipperen sin at den har blitt som et
familiemedlem, med eget navn og et lite hus.
Vi skal i grunnen mest glede oss – over at sommeren er her.
Sol er bra for eksemhud og en viktig kilde til D-vitamin, bare
man ikke overdriver. I år er det dessuten friluftslivets år, og
NAAF vil oppfordre alle storlag og lokalforeninger til å delta.
Fysisk aktivitet er bra for alle, og god trening for å oppnå
bedre mestring ved kols og astma. NAAF Region Nordland har
allerede vært på tur, med allergimat i sekken. Gjennom et eget
prosjekt deler de matråd og turtips med andre. Gjør det enkelt,
oppfordrer Anna Cecilie Jentoft fra Bodø.
Det må bli en god sommer!
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Varsleren!
I over 30 år har Hallvard Ramfjord varslet pollen til
nordmenn. Hva ser han i disse bittesmå kornene?
Og hva kan vi lære av dem?
Tekst og foto: Anne-Lise Aakervik

Mange oppgaver.
Pollenforsker, fagforfatter
og foredragsholder,
Hallvard Ramfjord i NAAF
synes han har en variert
og spennende jobb.

Det var for så vidt ingen selvfølge at Hallvard Ramfjord
skulle bli kjent som selve
pollenvarsleren i Norge.
– Jeg var jo ikke den første
i jobben. Den første pollentelleren i Norges Astma- og
Allergiforbund var botaniker
Helge Irgens Høeg, som ble
leid inn for å registrere og
telle allergent pollen fra
1975 ved et varierende antall
stasjoner, forteller Ramfjord.
Høeg var den første som
drev med dette på alvor i
Norge. Frem til da var det
bare Sverige og Finland
som hadde etablert pollenvarslingstjenester. I dag kan
NAAF se tilbake på 40 år som
leverandør av denne nasjonale tjenesten.
På 70-tallet studerte
Hallvard Ramfjord biologi på
Universitetet i Trondheim.
Der tok han fagretningen
historisk botanikk. Her var
pollenanalyser en viktig del
av studiet, fordi pollen blant
annet kan avsløre mye om
klimaendringer og kaste nytt
lys over hvordan forskjellige
treslag har innvandret til
Norge. Det gjøres ved å ta
kjerneprøver i myrområder.
– Pollen kan holde seg
flere tusen år så lenge det
ikke kommer oksygen til, sier
han.
– Et universitetsstipendium i aerobiologi ga meg
senere muligheten til å jobbe
med pollenforskning og

undersøke luftbårent pollen i
Midt-Norge. Det ble satt opp
flere feller gjennom en treårsperiode. Rapportene jeg
utarbeidet ble lagt merke til
fordi de var systematiserte
og ga ny viten.
Det var nok også grunnen
til at NAAFs tidligere generalsekretær Arne Heimdal
ønsket å etablere en fast
ordning for pollenvarslingen
med Ramfjord som leder fra
1984. I første omgang fikk
han stilling for ett år, med
et mandat om å opprette et
landsdekkende nettverk av
pollenfeller.
– Det har vært hard jobbing å sørge for finansiering,
sier Hallvard. Han blir avbrutt
av telefonen. En dame fra
Bergen vil vite når pollensesongen starter og når den er
ferdig. Ramfjord svarer høflig
før han legger på røret.
– Det er nå det begynner,
sier han og myser ut mot
været denne maidagen i
Trondheim, der bjørka spretter og gresset grønnes så å si
rett foran øynene våre.
Et levebrød. Pollenvarslingen
fikk etter hvert bedre økonomiske vilkår, delvis finansiert
gjennom NAAFs egne midler
og delvis gjennom statlig
støtte. I dag er de to heltidsansatte som sørger for at
hele landet har varsler basert
på innsendte prøver fra 12
pollenstasjoner. Laboratoriet

i realfagsbygget leier NAAF
av NTNU.
– Joda, det er mulig å leve
av dette, sier Ramfjord – og
innrømmer at det er et
ganske originalt yrke. Ingen
andre i Norge utfører akkurat denne jobben. I tillegg
til den årlige statistikkrapporten over pollenregistreringer som skal utarbeides,
er Hallvard en ettertraktet
foredragsholder og har vært
medforfatter og bidragsyter
til en rekke bøker om planter. Sammen med tidligere
fylkessekretær i NAAF SørTrøndelag, Marianne Bjerke,
har han gitt ut bøker med
gode planteråd for publikum
og ansatte med ansvar for
beplantning i det offentlige
rom.
– Jeg har også forelest ved
etterutdanningskurs for leger
og sykepleiere om pollen og
om valg av planter i omgivelser tilpasset allergikere. Jeg
har et variert og spennende
yrke. Det er mye viktig kunnskap å spre, sier Ramfjord.
På pollenlaboratoriet sitter
kollega Trond Einar Brobakk,
han gjør de fleste analysene.
Hver dag uken i gjennom
telles pollen i fellene som
ankommer med post fra hele
landet.
Gammel metode. Måten å
varsle pollen på har nemlig ikke endret seg så mye,
selv om teknologien har tatt

forskning og varsling av vær
og vind videre.
– For å varsle riktig er vi
avhengig av tre ting: Ferske
preparater, gode værprognoser og erfaring. Det vil si at
vi må kunne stille de riktige
spørsmålene: Hvor langt
har vi kommet i sesongen,
er det godt vær, og hvor
langt er plantene kommet i
blomstringen for eksempel.
Men siden meteorologene
nå justerer varslene flere
ganger om dagen, skaper det
utfordringer for oss, sier han.
– For det kan ikke vi gjøre,
ettersom våre varsler baserer seg på innsendte prøver
fra pollenfeller dagen før. Så
hvis værmeldingen endrer
seg etter at vi har sendt ut
pollenvarslet, kan det bli feil.
Men det må vi leve med,
sånn er det, sier Ramfjord.
– Og skulle det bli feil,
får vi høre det. Da står ikke
telefonen stille.
Utover de «sinte» tilbakemeldingene, så får de to
pollenanalytikerne mange
ulike spørsmål på telefon og
over e-post. Mange ønsker å
vite hvordan det blir i ferien,
også hvis de skal utenlands.
Enkelte planlegger faktisk
ferien sin slik at de unngår
pollen. Pollenvarslerne hjelper gjerne med gode råd, om
de kan og har tid.
Ikke allergisk. Når polleneksperten ikke er på jobb,

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2015

7

POLLENVARSLINGEN 40 ÅR
steller han gjerne i hagen
sammen med kona Liv.
– Vi har en middels stor
hage hjemme, og vi har en
hage på landstedet vårt som
ligger i Ramfjordbygda i
Nærøy kommune i Namdalen.
Han leser gjerne, og er
glad i lokale forfattere som
Olav Duun og Johan Bojer.
– Jeg har til og med brynt
meg på «Game of Thrones»bøkene, jeg ble inspirert av
de to sønnene mine, sier
han. Hallvard er også en
habil korsanger, med fortid i
Trondhjems Studentersangforening og Nidarosdomens
Oratoriekor.
– Men det ble etter hvert
litt for musikalsk krevende
for meg, sier han og nevner
sitt nåværende medlemskap
i Pirum Oldboys, «pensjonistutgaven» av studentkoret
Pirum.
– Og om noen lurer, så er
jeg ikke allergisk mot pollen,
sier han tørt. Et spørsmål han
må svare på mange ganger
hver sesong, når media ivrer
etter årets pollennyheter.

Klimaendringer og pollen.
Erfaringen og observasjoner
av pollen over tid viser at
klimaendringer også påvirker
pollensituasjonen.
– Det har skjedd endringer
i min tid fra 1980-tallet og
frem til i dag, sier Ramfjord.
– Trenden er tidligere start
på sesongen. Før startet or
og hassel i april, nå er det
spredning allerede i slutten av februar. Det betyr en
forverring av situasjonen
for allergikerne. I Oslo er for
eksempel bjørkepollen en
god uke tidligere ute enn før.
Årsaken er gjentatte milde
vintre.
Men selv om starten varierer, står avslutningen fast,
rundt 25. august er det slutt
på pollenspredning. Det har
foreløpig ikke endret seg.
– Vi ser også hvordan endringer i kulturlandskapet og
hvordan man driver jordbruk
i Norge skaper mer pollen.
Bjørka formerer seg mange
flere steder nå enn tidligere
da det var mer beiting. Nå
gror slike steder igjen, og
bjørka er rask med å slå rot.

Når klimaet blir mildere, kryper også skoggrensa oppover,
og vi får et bredere belte med
bjørkeskog, noe som betyr
mer pollen. Forskning fra universitetet på Ås viser også at
siden 60-tallet har løvskogen
i Norge blitt tredoblet.
Mange kontakter Ramfjord
på grunn av pollen fra furu
og gran. Det kan se voldsomt
ut med gult belegg mange
steder, men dette pollenet
har ikke allergener. Pollenforskerne ser også en spredning
av fremmede allergene arter
som kommer med fuglefrø.
Beiskambrosia er en slik
plante. Den kommer fra
Sør-Europa og er oppdaget
i Sør-Sverige. I 2014 ble den
oppdaget i Norge for første
gang, med noen spredte
enkeltfunn.
– Beiskambrosia blomstrer
sent i september, og dersom
den får fotfeste her til lands,
kan vi få en mye lengre pollensesong. Dette er en er
utfordring vi må ta på alvor,
sier Ramfjord. For er det noe
han tar på alvor, så er det
naturen og jobben.

FLERE
EKSEMFRIE
DAGER
På lag. Sammen med kollega
Trond Einar Brobakk (foran) varsler
Hallvard Ramfjord pollenspredning
i hele Norge, fra februar til august.

– Jobben vi gjør er svært
viktig for mange. Pollenvarslingen er et godt forebyggende tiltak som kan hjelpe
mange allergikere til best
mulig livskvalitet, avslutter
han, før han vender tilbake
til mikroskopet. 

Pollenvarslingstjenesten fyller 40 år
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Hallvard Ramfjord har vært
leder for tjenesten siden
1984. I 2008 fikk han biolog
Trond Einar Brobakk med på
laget.
Norges Astma- og Allergiforbund har bygget opp
og drevet pollenvarslingstjenesten, dels ved hjelp av
egne midler og dels gjennom årlige statlige tilskudd.
I 2014 sto tjenesten i fare
for å nedlegges, men ble
reddet gjennom ekstra
statlige tilskudd og fikk for
første gang også midler over
statsbudsjettet. Pollenallergi
berører nærmere en million
nordmenn, forekomsten
øker og klimaendringer
ført til at sesongen er blitt
lengre.
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F O R E B Y G G E R T I L B A K E FA L L AV AT O P I S K E K S E M
BEHANDLER TØRR HUD | STYRKER HUDBARRIEREN

Initiativtaker. Det er i år 40 år siden tidligere generalsekretær Arne
Heimdal i NAAF (midten) tok initiativ til å starte pollenvarsling i Norge.
Her sammen med NAAFs første pollenanalytiker, Helge Irgens Høeg
(t.h.) ved pollenfellen på Kjevik lufthavn.

Når man har eksem fokuserer man kun på en ting. Men, Canoderm gir nesten 50% flere
eksemfrie dager enn en annen krem*. Du får flere dager der du kan gjøre noe
annet enn å tenke på eksemet, helt enkelt.
NO 17122014

I 2015 kan Norges Astmaog Allergiforbund feire 40
år som leverandør av den
nasjonale pollenvarslingstjenesten. Den ble startet
i 1975, etter initiativ fra
tidligere generalsekretær i
forbundet, Arne Heimdal.
Botaniker Helge Irgens
Høeg ble NAAFs første pollenanalytiker, da de første
varslene baserte seg på
registreringer fra én felle
ved Meteorologisk institutt
i Oslo.
I dag har tjenesten sin
base ved NTNU i Trondheim.
Ved hjelp av 12 feller rundt
om i landet varsles seks pollentyper daglig – fra februar
måned til midten av august.
Botaniker og pollenforsker

Canoderm er et reseptfritt legemiddel som fås på nærmeste apotek.

*Behandling med Canoderm gav 22 eksemfrie dager sammenlignet med 15 dager (46,7 % forskjell i mediantid til eksemtilbakefall sammenlignet med en referansekrem med nøytral effekt
på hudbarrieren, uten karbamid). Canoderm® krem 5 % karbamid. Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av
atopisk eksem. Les pakningsvedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. Anbefales ikke til personer med overfølsomhet mot karbamid
eller andre hjelpestoffer. ACO Hud Nordic AB oktober 2014. www.aconordic.com
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TIPS!
Velg noe annet enn plen som underlag dersom du eller
noen i familien er allergiske mot gresspollen. Du kan for
eksempel legge heller, lage en platting av tre eller hva med
å bruke sand? Har du lyst på noe levende i hagen, kan
du for eksempel legge sedummatter – dette er matter av
sukkulente planter som ikke inneholder allergener. Ønsker
du likevel å ha plen, er det greit å vite at noen gresstyper
avgir lite pollen. Bruk for eksempel svingel (Festuca)
blandet med kløver.

Styres med app. En robotgressklipper kan programmeres ved hjelp av en app på smarttelefonen din. Har du allergi mot gresspollen, kan du
programmere den til å klippe plenen mens du selv ikke er hjemme. Foto: Robomow.

Robotene inntar hagen
Hvis du er allergisk mot gress, eller kanskje bare mot gressklipping, kan du få en
robot til å gjøre jobben for deg.
Tekst: Bjørnhild Fjeld

Nå i juni er bjørkepollenspredningen for det meste
over, men til gjengjeld er
gresspollensesongen godt i
gang. Gresset sprer pollen
over mange uker i juni, juli
og august og gjør den søte
sommertid til en prøvelse
for de som er allergiske mot
gresspollen.
160 sorter. For gress er nemlig ikke bare gress – i Norge
finnes det cirka 160 forskjel-

lige gressarter og de blomstrer til forskjellige tider.
Dermed har du det gående,
og det er jo for galt at man
skal ønske seg regnvær om
sommeren. Varme soldager
er gjerne verst med tanke på
pollenplager.
Fordelen med gresspollen sammenlignet med
bjørkepollen er at spredningsdistansen er kortere
– maks 100 til 200 meter.
Allergenene sitter imidlertid

ikke bare i pollenet, men
også i bladverket på gresset,
noe som skaper problemer
ved plenklipping. Er plenen
fuktig etter et regnvær, spres
gressallergener ut i luften.
Og det er her roboten
kommer inn i bildet. De
siste årene har det nemlig kommet en helt ny type
plenklipper på markedet,
såkalte robotgressklippere
som klipper plenen uten at
du trenger å gjøre noe annet

enn å programmere den. Du
setter ned noen kabler i bakken for å avgrense området
som skal klippes, og så gjør
roboten jobben av seg selv.
Når den er ferdig med å
klippe plenen, triller den inn
i en ladestasjon slik at de
oppladbare batteriene er
klare til neste runde.
Klipp ofte, unngå
blomstring. Fordelen med
en robotgressklipper er at du

kan klippe gresset ofte, og
på tidspunkter da det ikke
plager verken deg selv eller
naboene, den er dessuten
stillegående. Du kan for
eksempel programmere den
til å klippe gresset på dagtid
mens du er på jobb. Dermed unngår du å puste inn
allergener mens du klipper
plenen. Ved å klippe plenen
ofte kan du også unngå at
gresset blomstrer, og dermed begrense pollenspredningen.
Den første robotgressklipperen ble utviklet av firmaet
Robomow for 20 år siden –
og i dag finnes det en rekke
modeller fra flere fabrikanter. Prisene starter på rundt
6000 kroner, men hvilken
klipper du bør velge kommer
blant annet an på hvor stor
plen du har som skal klippes.
Noen opplever at roboten
blir som et slags familiemed-

lem, og gir den eget navn og
bygger et lite hus til den!

OptiChamber
Diamond
Inhalasjonskammer for alle
som benytter spray
OptiChamber Diamond er antistatisk og
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes
med maske. Du rengjør kammeret enkelt i
oppvaskmaskin. Refunderes på blå resept.

Behandling. De som er rammet kan underskrive på at
gresspollenallergi er blant de
mest plagsomme allergier.
Vanlig behandling skjer ved
hjelp av nesespray, øyedråper, allergitabletter eller inhalasjonsmedisiner. Medisinene virker forebyggende og
må brukes regelmessig hver
dag gjennom hele sesongen,
selv om symptomene blir
borte enkelte dager med lav
pollenspredning.
For de som er alvorlig
plaget kan allergivaksinasjon
være et alternativ. En tablettbasert gresspollenvaksinasjon (Grazax) er godkjent
for voksne og barn over fem
år som har fått påvist allergi
etter positiv hudprikktest
eller blodprøve. n

FAKTA 5 TEGN PÅ POLLENALLERGI
l Nesen renner, klør, du blir tett og nyser.
l Øynene klør, renner, blir røde og hovner opp.
l Du begynner å puste mest med munnen,  

dermed blir ikke luften som skal ned i lungene
varmet opp, fuktet og renset for blant annet
pollenkorn. Dette kan utløse eller forverre
astma.
l Du kan oppleve å bli trøtt og at konsentrasjonsevnen blir dårligere.
l Det er vanlig med kryssreaksjoner – for
eksempel at du får en allergisk reaksjon når
du spiser nøtter, kiwi eller rå gulrøtter, epler
og pærer.

... liten og lett

Nigaard Pharma AS - Storgata 8b, 2000 Lillestrøm
post@nigaard.com - www.nigaard.com - telefon 815 30030

Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island
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FERIETIPS

God sommer
i solen!

MED BIOLOGISK
BESKYTTELSE

Det er velkjent at sol og sjøvann er bra for eksemhud. Men kan det blir for mye
soling, og hvilken solkrem bør du bruke? Her er noen gode tips og råd for deg
som skal på ferie med eksem, astma eller allergi.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Gode solråd
Bruk minst solfaktor 15 og smør på et tykt lag som dekker nok for
å beskytte deg mot solen. Smør deg inn cirka annenhver time.
Spedbarn under 6 måneder bør ikke være i solen, heller ikke med
solkrem. Sett vognen i skyggen, eller ta med et eget beskyttelsestelt
som babyen kan være i når dere er ute.
Små barn kan med fordel bruke heldekkende badetøy med solfaktor
når de er på stranden en hel dag.
Husk at solen er sterkere desto høyere over havet du er, og jo
nærmere ekvator. Viktig å huske på til ferieturer i sydligere strøk:
Sjekk UV-varselet på nettsiden uv.nilu.no.
Ta pause fra solen mellom kl 12 og 15.
Husk å få i deg nok drikke på varme dager.

Hvilken solkrem?

Hvorfor er sol bra?

UV-stråler fra solen kan være skadelige for huden og gi solbrenthet, samt
økt risiko for føflekk- og hudkreft. Derfor må du alltid beskytte huden når
du er ute. Dette gjelder også selv om det er overskyet – strålene fra solen
er der likevel.
En god solkrem skal gi både UVA- og UVB-beskyttelse. De
aller fleste solkremer inneholder en kombinasjon av fysiske
og kjemiske filtre. Fysiske filtre virker slik at de blokkerer
strålende fra å nå huden, altså som en slags film som ligger
utenpå huden og beskytter. De kjemiske filtrene absorberes av huden og omdanner UV-strålene til uskadelige
bølgelengder. For å få god nok beskyttelse mot UVAstråler, bør solkremen inneholde også kjemiske filtre.
Mange typer solkrem inneholder imidlertid også
parfyme og andre stoffer som kan virke irriterende
eller allergifremkallende på huden. NAAF anbefaler
at du velger uparfymerte solkremer med minst solfaktor 15, som inneholder en høy andel fysiske filtre.
Uansett bør du bruke sunn fornuft og ikke overdrive solingen. Dekk deg til med klær eller gå inn i skyggen når
solen er som sterkest mellom kl 12 og 15 på dagen.

Erfaring har vist at sollys har gunstig
virkning på mange hudsykdommer,
deriblant atopisk eksem. Det er strålene fra solen, UVA og UVB, som kan
gjøre at eksemhud blir bedre. Det å
være mye ute i solen om sommeren
kan derfor gjøre at eksemet blir bedre
til vinteren kommer. De som er veldig
plaget kan også få tilbud om lysbehandling, som er kunstig sollys. Et vanlig solarium har liten effekt, da disse
inneholder nesten bare UVA-stråler,
mens lysbehandling hos hudlege gir
både UVA og UVB.
Solen gir også tilskudd av de viktige
D-vitaminene, og mange hudleger
anbefaler at du soler deg 10-15 minutter pr dag uten beskyttelse for å bygge
opp D-vitaminlaget. Skal du være lenger ute i solen, må du bruke solkrem!

Trygg og effektiv solbeskyttelse
til ditt barn
Barns sensitive hud trenger ekstra beskyttelse.
I tillegg til høy UVA- og UVB beskyttelse
med SPF 50+, inneholder Eucerin Sun Kids
naturlig lakrisrot som gir huden en
biologisk beskyttelse mot UV skader.
Produktene er meget hudvennlige, ekstra
vannfaste, inneholder ikke parfyme
eller parabener og er enkle å påføre.
Besøk ditt nærmeste apotek for råd og
veiledning eller les mer på www.eucerin.no

SELGES KUN PÅ APOTEK
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Dropp hennatatoveringen!

Synes du det er vanskelig å få tid og overskudd til
trening og fysisk aktivitet i hverdagen? I sommerferien har de fleste bedre tid til både hvile og
aktiviteter – benytt anledningen til å komme
i bedre form. Fysisk aktivitet er viktig for alle
mennesker, og har du astma eller kols, er det
spesielt bra for å oppnå bedre mestring av
sykdommen.
Her er noen ideer til hyggelige og morsomme
aktiviteter du kan gjøre i sommer:
Ta med sykkelen på ferie, eller lei sykkel på
feriestedet. På sykkelsetet opplever du mye mer
og kommer nærmere naturen enn om du kjører
bil.
Gå tur på stranden i stedet for å ligge pal
på solsengen hele dagen. Og visste du at for
eksempel Kanariøyene har flotte muligheter for
fjellturer?
Svømming er utmerket trim, enten du liker deg
best i basseng, havet eller et rent fjellvann.
Lek med barna i sommerferien – for eksempel
fotball, frisbee, krokket eller minigolf!
Mange turoperatører tilbyr aktivitetsferier –
som fjellvandring, yogakurs eller sykkelturer med
bagasjetransport. Kanskje det er noe for deg?

På ferietur i utlandet har mange
opplevd å få tilbud
om å bli dekorert
med hennafarge på
huden. Det kalles
gjerne en hennatatovering, men i
motsetning til en
vanlig tatovering,
blir den borte etter
en stund.
Det er likevel ikke ufarlig å ta en hennatatovering. Den rødbrune
hennafargen er vanligvis ikke noe problem, den gir sjelden allergi.
Det er svart henna som kan være irriterende for huden.
Den svarte hennafargen er tilsatt høye konsentrasjoner av
fargestoffer som er sterkt allergifremkallende, blant annet PPD.
Dette stoffet er ulovlig å bruke i EU, men brukes likevel i enkelte
land. Det finnes også i noen hårfargemidler.
En allergisk reaksjon på en hennatatovering vil vise seg etter ett til
tre døgn, men også senere, siden fargestoffet blir værende i huden
og kan fortsette å gi plager i flere måneder. Du kan få sår, rød hud,
blærer eller eksem. Noen ganger kan det bli så kraftige reaksjoner
at det er behov for akutt legehjelp eller sykehusinnleggelse.

Hva er soleksem?

Matallergi på utenlandsreisen

Selv om soling i utgangspunktet er positivt for eksem, kan
noen oppleve hudproblemer av nettopp soling. Soleksem
kommer av soling, og viser seg som små blemmer, eksem
og rød hud for eksempel i halsgropen eller på brystet. For
å lindre plagene kan du bruke mild, reseptfri kortisonkrem.
Har du begynt å få soleksem bør du også beskytte huden
mot solen med tøy, for eksempel ta på deg en bluse som
ikke er så utringet.

Norges Astma- og Allergiforbund har matparlører
og ordlister for deg som
har matvareallergi og skal
på utenlandsreise. Det
finnes parlører for
allergi mot: egg, melk,
fisk, skalldyr, nøtter og
hvete. Teksten i hver
parlør er oversatt til sju
språk. Parlørene inneholder fraser som kan
fremlegges kelner eller
servitør ved besøk på
restaurant og kafeer.
Du kan laste ned matparlørene fra NAAFs nettside: www.naaf.no/matparlorer.
App: Matparlørene er tilgjengelige som app for smarttelefoner. Den er gratis, med norsk og engelsk som standard språk. I tillegg kan du kjøpe språk som tysk, spansk,
fransk, italiensk, gresk eller arabisk.
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Vær aktiv i ferien!
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ANNONSE

1/3 av alle barn risikerer å utvikle
Visstte? allergi.
Barns hud er ekstra følsom for
a
produkter
med parfyme og fargestoffer.
u
d

Ta hensyn når du griller
På varme dager, særlig om våren, legger det seg gjerne en eim av tennvæske
og grillos over nabolaget. Dette er ikke godt nytt for astmatikere og andre som
er sensitive for lukter og røyk. Ta derfor hensyn til dine medmennesker når du
griller. Her er noen tips:
Gassgrill og elektrisk grill oser mindre enn kullgrill.
Plasser grillen slik at omgivelsene får minst mulig os og røyk.
Bruk aluminiumsfolie under maten for å samle opp fett, og unngå så mye os.
Unngå å svi maten.
Bruk heller stormkjøkken enn engangsgrill – mer allergi- og miljøvennlig.

Insekter og småkryp

Medisiner i utlandet

Det er ikke bare menneskene
som trekker ut om sommeren,
det gjør også veps, bier, klegg,
mygg og flått. Og disse småkrypene er det noen som er
allergiske mot.
Veps og bier: De som er allergiske mot vepse- eller bistikk
kan få svært alvorlige reaksjoner
og i verste fall gå i anafylaktisk sjokk.
Reaksjonen kommer gjerne raskt etter stikket
i form av utslett, hevelser, kvalme, svimmelhet og noen
ganger besvimelse. Kontakt lege umiddelbart dersom dette
skjer! Du som vet at du er allergisk mot insektsstikk bør
også alltid ha med en adrenalipenn, samt en SOS-kapsel i
form av armbånd eller kjede med informasjon om din allergi. Det er først og fremst veps som stikker – bier stikker
vanligvis kun birøktere som jobber ved kubene. Har du
påvist vepseallergi, er det mulig å vaksinere seg, det tar
tre til fem år.
Mygg: Mygg kan også gi allergi hos noen. Et vanlig
myggstikk skyldes ikke allergi, det er kun en giftreaksjon.
En allergisk reaksjon på mygg vil gjerne føre til svimmelhet,
kvalme og pusteproblemer. Er du allergisk mot mygg, bør
du minimere sjansen for stikk ved å bruke dekkende klær,
myggnetting og produkter som skal holde myggen unna.
Flått: Flåtten er et annet småkryp vi helst ikke vil bli bitt
av. Flått er blodsugere som angriper mennesker og dyr og
kan spre smitte i form av bakterier og virus. Etter et flåttbitt
kan du få den bakterielle infeksjonen Lyme borreliose som
viser seg i form av et utslett i huden. Den andre sykdommen flåtten kan føre med seg, er skogflåttencefalitt som
skylder TBE-viruset. Denne kan gi alvorlig sykdom i form
av hjernebetennelse, men er sjelden i Norge. Blir du bitt av
flått, er det viktig å fjerne flåtten så raskt som mulig, flått
som fjernes innen et døgn overfører sjelden bakterier. Bruk
en pinsett for å fjerne flåtten. Vask bittstedet med såpe og
legg helst på litt antibiotikaholdig sårsalve. Får du utslett
etter flåttbittet – kontakt lege.

Er du avhengig av medisiner, må du undersøke før du
reiser hvilke regler som gjelder for å ta med medisiner
til ditt planlagte reisemål. Allergimedisiner kan normalt
tas med i håndbagasjen. Husk at medisinene skal være
oppbevart i originalemballasjen. En engelsk beskrivelse
av de medikamentene som benyttes, er lurt å få legen
din til å skrive før reisen.
Det gjelder spesielle regler for å ta med flytende medisiner og andre væsker inn på fly. For å komme gjennom
sikkerhetskontrollen, kan du ha med væske i en beholder på
maks 1 dl, som i tillegg ligger i en gjennomsiktig pose som
kan åpnes og lukkes. Husk at lotion, kremer og gelé også
regnes som væsker.
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Pollenfri ferie

Er du plaget av allergi mot pollen, spesielt gresspollen,
kan sommerferie i landlige omgivelser i Norge være en
utfordring. Men det er ikke nødvendigvis bedre i utlandet
– sjekk på forhånd når pollensesongen er på ditt feriested
slik at du unngår å reise fra den ene pollensesongen til
den andre.
Bruk NAAFs pollenvarslingstjeneste – www.pollenvarsel.no – du kan også laste ned en app til smarttelefonen din. På nettsiden www.naaf.no/feriepollen finner du
linker til pollenvarsel i andre land.
Vil du dra til et sted med minst mulig pollen i luften, er
det smart å velge et reisemål på fjellet eller ved kysten.

FAKTA:

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

Unik Sensitivprodukter er grundig
testet og anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund
som et godt valg for barnefamilier og andre som har
følsom og sensitiv
hud.

r
e
s
l
føle
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.
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.

Svanemerket

er det offisielle nordiske
miljømerket, innført i 1989
av Nordisk Ministerråd.
Unik Sensitiv-produkter er
merket med miljømerket
Svanen.

PORTRETTET

Den største frykten
var å få en telefon om
at noen hadde fått
allergisk sjokk.

Helseformidleren
26. juni fyller seniorrådgiver Anders Smith i Helsedirektoratet 70 år og går av med
pensjon. Men han har ingen planer om å gi seg med sitt livslange oppdrag som
formidler av helsefremmende og forebyggende informasjon.
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Tore Fjeld

Siden 2004 har Anders
Smith jobbet i Helsedirektoratet, hvor han etter hvert
fikk ansvar for området
astma, allergier og andre
overfølsomhetsreaksjoner.
Men selv om han nå gir
seg der, fortsetter han som
redaktør for bladet Helserådet, som han har gitt ut
i 23 år.
– Jeg vil fortsatt være
ansatt ved Nasjonalt Kunnskapssenter med ansvar for
å utgi Helserådet. Det kommer ut annenhver uke både
elektronisk og på papir,
og inneholder nyheter om
samfunnsmedisin og folkehelsearbeid, forteller han.
Far var barnelege. Anders
Smith vokste opp i Drammen, og som sønn av en

Tegner og forklarer. Anders Smith er et
oppkomme av kunnskap, og brenner for
formidling innen astma- og allergifeltet.
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barnelege ble han tidlig
eksponert for medisinens
mysterier. Men formidling
har alltid stått hans hjerte
vel så nært.
– Min første bevisste
tanke om helsefremmende
og forebyggende arbeid
kom i tiårsalderen da jeg var
sammen med foreldrene
mine på en langtekkelig
familiemiddag hjemme hos
lederen for Skoger Husmorlag. Vi barna fikk beskjed om
å finne på noe å gjøre mens
de voksne hvilte middag, og
jeg rotet i noen blader og ble
sittende å lese i «Sunnhetsbladet». Der sto det at det
var bedre å forebygge enn
å behandle, og da jeg spurte
min far om det, var han enig,
forteller han.
Bladmannen i Anders

Smith våknet omtrent på
samme tid, da han begynte å
utgi bladet Toppen, som han
var redaktør for i to år. Et
årsabonnement kostet 3,60
kroner.
– Det skulle egentlig hete
Toppenhaug Tidende etter
hjemstedet mitt i Drammen,
men jeg kom litt for fort til
høyremargen, sier han og
ler.
Frykten for allergisk sjokk.
Sine første tre år av medisinstudiet tok Anders Smith
i Bern i Sveits, før han fullførte studiet i Norge. Da han
var ferdig utdannet, gjennomførte han militærtjenesten ved Folkehelseinstituttet
(FHI).
– Der hadde jeg en fantastisk sjef, Arve Lystad, som

var en stor inspirator, så da
det ble en ledig stilling der,
søkte jeg og fikk den. Jeg var
blant annet med på å bygge
opp MSIS – meldesystemet
for infeksjonssykdommer i
Norge, forteller han.
Etter fem år ved FHI tok
Smith en mastergrad i medisin ved London School of
Hygiene & Tropical Medicine. Hjemme i Norge igjen
etablerte han Markveien
Legesenter sammen med
noen venner, og ledet senteret i seks år.
– Det var veldig morsomt
og en god erfaring å jobbe
med allmennmedisin. Men
samfunnsmedisineren rev og
slet i meg, så da jobben som
kommuneoverlege i Bærum
ble ledig, søkte jeg den. Det
var der jeg virkelig lærte hva
samfunnsmedisin er, jeg var
borti alle mulige slags problemstillinger, fra flystøy og
nabokrangling til infeksjonssykdommer, sier han.
Etter ti år i Bærum var
Smith fylkeslege i Akershus
i seks år, før han kom til
Helsedirektoratet.
– Det var først etter at
jeg kom hit at jeg begynte å
jobbe spesielt med astma,
allergier og andre overfølsomhetsreaksjoner. Men
jeg husker veldig godt tiden

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2015
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PORTRETTET

AIRVAX

PORTRETTET

Jeg liker å jobbe
og blir lett engasjert.

Blir pensjonist. Som 70-åring gleder Anders Smith seg til å få bedre tid til hobbyer, og han skal fortsette å være redaktør for Helserådet.

som turnuskandidat i Østfold
i 1974, hvor den største
frykten var å få en telefon
om at noen hadde fått allergisk sjokk. Da var det bare å
legge alt til side og komme
seg avgårde, sier han.
Allerginettverk. I løpet av
sine år i Helsedirektoratet
har Anders Smith og hans
medarbeidere lagt ned et
betydelig arbeid for pasienter med astma, allergier
og andre overfølsomhetsreaksjoner (AAO), blant
annet med opprettelsen av
fire AAO-sentre, ett i hver
helseregion.

– Vi var opptatt av å også
inkludere begrepet «andre
overfølsomhetsreaksjoner» fordi disse pasientene
tidligere har følt seg avvist
og ikke opplevd at samfunnet har tatt imot dem på en
anstendig måte. Vi har bygd
opp gode relasjoner til folk
som mener seg påvirket av
elektromagnetisk stråling,
parfymelukt, fibromyalgi og
andre ting som det finnes
begrenset medisinsk dokumentasjon for, sier han.
Smith har også ledet
koordineringsgruppa for
«Allergifrisk 2015 – 2024»
– Handlingsprogram for

Før trodde man at astma
og allergier hadde med
urenslighet å gjøre, men
nå vet vi at det er snarere
tvert imot.
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med dyr, pollen og så videre
er mindre utsatt for å utvikle
astma og allergier enn barn i
byer, sier han.
I siste utgave av Helserådet er det en artikkel med
tittelen «Langt mindre allergi
med oppvaskbørste».
– I oppvaskmaskin blir alt
helt sterilt, men når man
vasker opp for hånd holder
vannet 35-40 grader og de
«sunne» bakteriene overlever. Det viser seg at en viss
eksponering for allergener
styrker motstandskraften
vår, sier Smith.
I Finland anbefales det nå
Styrker motstandskraften.
at barn blir introdusert for
Fra Finland kommer også
allergener gjennom kosten
den såkalte «biodiversitetshypotesen», som Smith er en allerede fra tre-fire måneders alder.
varm tilhenger av.
– Dette skal absolutt ikke
– Før trodde man at astma
erstatte morsmelken, men
og allergier hadde med
komme som et tillegg. La
urenslighet å gjøre, men nå
vet vi at det er snarere tvert barna smake på grønnsaker,
imot. Overraskende funn fra frukt og andre sunne ting fra
landsbygda viser at barn som tidlig alder. La dem gjerne
få lov til å søle litt med for
vokser opp i nær kontakt
astma, allergi og annen overfølsomhet.
– Handlingsprogrammet
er nylig oversendt Helse- og
omsorgsdepartementet, og
nå venter vi på en reaksjon
derfra. Vi foreslår blant annet å etablere et allerginettverk i Norge både mellom de
fire AAO-sentrene og mellom sentrene og kommunene i deres område. Vi mener
at dette bør gjøres etter den
finske modellen, for Finland
har kommet veldig langt i
dette arbeidet, sier han.

eksempel peanøttsmør – jeg
vet at det er som å banne
i kjerka å si noe slikt til de
som har slitt med allergier
selv, men det finnes svært
god dokumentasjon på at
ved å introdusere allergenene tidlig gjennom magetarm-kanalen reduseres
risikoen for å utvikle astma
og allergier betraktelig, sier
han.
Hvis barna viser det minste
tegn på allergiske reaksjoner skal man selvsagt være
forsiktig med å fortsette,
understreker han.
– Vi er også forsiktige med
å anbefale dette i familier
hvor mor eller far har kjente
allergier, da sier vi at man
skal prøve varsomt for å desensibilisere barna. Det vi er
sikre på, er at morsmelk ikke
beskytter mot positiv allergipåvirkning, og det er stor
forskjell på å introdusere
allergener gjennom tilleggskost ved tre til fire måneders
alder istedenfor å vente
til barnet er seks måneder
gammelt, sier Smith, som
tror at også Norge vil følge
etter og offisielt nyansere
anbefalingen om fullamming
frem til seks måneders alder.
Lyspunkter. Selv om astma
og allergier er folkesykdommer som rammer 10-20
prosent av befolkningen i
Norge, og forekomsten er
økende, så finnes det også
lyspunkter.
– Det er veldig gledelig at
vi i dag klarer å behandle
langt flere med gode medisiner som demper symptomene, sier Anders Smith, som
også tror at AAO-sentrene
vil bidra til økt kunnskap
fremover.

– Ved å lytte til primærleger, helsesøstre og ikke
minst pasientene selv ved
sykehusenes læring- og
mestringssentre, vil vi få ny
kunnskap. Helsedirektoratet
har også et veldig godt samarbeid med NAAF, vi sitter
i flere av de samme rådene
og utvalgene, sier han.
Både kona og Smiths tre
barn har på ulike vis sine
yrkeskarrierer innenfor områdene helse og formidling.
Kona og den mellomste datteren er sykepleiere, mens
den eldste sønnen er lærer
og den yngste sportsjournalist i NRK.
Lokalhistorisk hobby. Smith
ser frem til å få bedre tid til
å konsentrere seg om Helserådet, men han har også
andre hobbyer han gleder
seg til å holde på med.
– Jeg liker å jobbe og
blir lett engasjert. I alle år
har jeg interessert meg for
lokalhistorie fra området St.
Hanshaugen og Lovisenberg,
og holdt kåserier, omvisninger og samlet bildemateriale. Nå er jeg spurt om å være
med og starte et lokalhistorielag og det gleder jeg meg
til, sier han.
Så avgangen fra Helsedirektoratet kommer slett
ikke til å etterlate noe tomrom i livet til Anders Smith.
– Jeg var russeformann
i Drammen i 1964, og da
hadde jeg mottoet: «Arbeid
som om du er uunnværlig,
men husk at du ikke er det!»
Jeg skjønner ikke helt hva jeg
tenkte den gangen, men nå
passer det fint, sier han. n

Bedre inneklima med
Airvax luftrenser
Fjerner støv, lukt, pollen, bakterier, mugg,
røyk, og allergener.
Renser bedre enn et HEPA-ﬁlter
Fjerner karbonmonoksid
Filteret kan støvsuges og varer opp til 3 år
Billig i bruk
Stillegående

Filteret er testet og anbefalt av ECARF

- European Centre for Allergy Research Foundation.

www.bedre-inneklima.no

Bedre Inneklima AS

- vi hjelper deg gjerne!

Tlf: 33 47 01 00
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GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Et viktig folkehelsesamarbeid
2015 er jubileumsår i NAAF. Vår organisasjon fylte 55 år i
januar. I disse dager runder pollenvarslingstjenesten i Norge
40 år. Seniorforsker Hallvard Ramfjord har forsket på, og
varslet, pollen for NAAF og folkehelsen i de siste 31 årene.
NAAF og Helsedirektoratet feirer!
Helsedirektoratet også? Noen lurer kanskje på det. Pollenvarslingen er nemlig Helsedirektoratets og NAAFs felleseie.
Helsedirektoratet betaler. NAAF holder ansatte, hus og
utstyr. NAAFs forskere innhenter data, tolker og utarbeider
varselet. Pollenvarslingen er i dag statlig fullfinansiert via
midler fra Helsedirektoratet. Det skjedde for første gang
i fjor.
I budsjettforliket i juni 2014 i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett bevilget Stortinget de siste to millionene
som trengtes for statlig fullfinansiering. Regjeringen Solberg
fulgte opp med forslag om 3 750 000 øremerkede kroner til
NAAF i forslaget til statsbudsjett for 2015. Stortinget vedtok
dette. Slik håper og tror NAAF livet vil fortsette. Staten
betaler – NAAF utfører og videreutvikler tjenesten.
For videreutvikling er viktig. Alt kan forbedres – også
pollenvarslingen. Men det skal gjøres innenfor forsvarlige
og trygge økonomiske rammer og i samarbeid med Helsedirektoratet.
Pollenvarslingen er viktig i det forebyggende helsearbeidet. Riktignok kortsiktig forebygging, men desto like fullt
særdeles viktig. Den setter pollenallergikere i stand til å
planlegge sin livsutfoldelse i en krevende helsemessig
periode slik at de negative konsekvensene blir færrest
mulig. Den bidrar blant annet til at skoleelever og studenter
vil kunne yte bedre under eksamen. Pollenvarslingen bidrar
til redusert fravær fra skole og jobb. Livskvaliteten øker.
Den samfunnsøkonomiske gevinsten er betydelig.

Slik skal det fortsette! Inntil i fjor var pollenvarslingen
økonomisk spleiselag mellom Helsedirektoratet og NAAF.
NAAF bidro i 38 år med innsamlede midler. NAAF håper
dette hører historien til. I 2014 gikk vi inn i en ny æra. Staten betaler. NAAF utfører. Vi lover selvsagt fortsatt prima
kvalitet og pålitelighet i pollenvarslingen. NAAFs pollenforskere tilhører Europas elitedivisjon. Kvaliteten på arbeidet
er av ypperste klasse.
Vi har levert i 40 år. Det skal vi fortsette med i de neste
40 årene – et samarbeid mellom Helsedirektoratet og
NAAF. Sammen skal vi bidra til bedre folkehelse – til at
landets pollenallergikere skal leve best mulig når pollen
fyller luften. Det er en viktig oppgave som skal løses i
fellesskap mellom offentlig forvaltning og frivilligheten.
NAAF er beredt. Vi håper statlige myndigheter er det
samme, og at fremtidige statsbudsjett vil fortsette i det
gode sporet vi nå er inne i – nemlig statlig fullfinansiering
av denne viktige nasjonale varslingstjenesten. Vi gleder oss
til fortsatt samarbeid – og gleder oss samtidig over disse
dagers viktige jubileum.
GRATULERER til Helsedirektoratet, NAAF og ikke minst
alle landets pollenallergikere!

Anne Elisabeth Eriksrud
Kst. generalsekretær

En dansk undersøkelse som
har fulgt over 300 barn med
økt risiko for astma og allergi,
konkluderer med at amming
ikke har noen forebyggende
effekt mot astma og allergi.
De danske forskerne har
testet for kumelk, egg og en
rekke andre matvarer, samt
inhalasjonsallergener som
midd fra sengen og hår fra
hund og katt.
Studien er basert på prøver,
intervjuer og analyser av
335 barn som utelukkende
har fått morsmelk de første
22

Foto: Colourbox

Amming beskytter ikke mot astma og allergi

månedene. Foreldre ble intervjuet etter 1, 6 og 12 måneder. Barna ble rekruttert blant
mødre som hadde deltatt i
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studien «the Copenhagen
prospective Study of asthma».
Alle barna hadde mødre med
astma. Forskerne fant ingen

sammenheng mellom utvikling av astma og allergi og
varighet av fullamming.
– Amming er bra for mye,
men forebygger ikke allergisykdommer i de første seks
leveårene, sier professor
Hans Bisgaard ved Københavns Universitet og leder av
Dansk BørneAstma Center til
videnskab.dk. Ifølge Bisgaard
kan de nye resultatene være
en lettelse for mødre som tror
barna har fått astma, eksem
eller allergi fordi de ikke fikk
nok morsmelk.

Pollensesongen
er i gang...

Opplever du ukentlige symptomer eller
begrensinger i dine daglige aktiviteter
til tross for astmabehandling?

Kan du ha allergisk astma?
Snakk med din lunge- eller
barnelege om behandling.

NO1503302209

NAAF-KOKKEN

TUNFISKSALAT
2 bokser hermetisk tunfisk i vann
4 ss crème fraiche (kan sløyfes)
1 maiskolbe
8 hele asparges
½ rødløk
1 vårløk
¼ sitron, kun saften
Salt og pepper
Olje

l Hell vannet av tunfisken og bland det sammen med crème fraiche, finhakket vårløk og 		

sitronsaft. Smak til med salt og pepper. For deg som ikke tåler melk, er det helt uproblema-		
tisk å lage denne retten uten crème fraiche. Du trenger ikke erstatte det med noe som 		
helst, tunfisken klarer seg helt fint på egen hånd.
l Varm litt olje i stekepannen og ha i de hele aspargesene. Sørg for at du har knekt av 		
den nederste delen av stilkene, den smaker bittert og hører ikke våren til. Stek aspargesene
forsiktig i cirka tre minutter til de er nesten gjennomstekte.
l Skjær maisen fra kolben og la det surre med aspargesen det siste minuttet. Du vil bare ha en
litt gyllen overflate på maisen for å trekke frem den søte smaken. Ha litt salt og pepper over.
l Legg tunfisksalaten over aspargesen. Dryss over tynne skiver av rødløk, mais og litt av den
finhakkede vårløken.

VÅRLIG KYLLINGSUPPE
3 stk kyllingfileter
3 dl kyllingkraft
4 dl kokosmelk
5 ss red curry paste
2 gulrøtter
1 rød paprika
4 sjalottløk
3 hvitløksfedd
1 ss ingefær
Koriander
Salt og pepper
Olje
l Del kyllingen i små terninger og stek dem raskt i litt olje med

l

l

Sommerlette retter
Smakfulle grønnsaker gir kroppen en ny vår. Friske, enkle retter hører
sommeren til. Og det beste av alt: Det er både sunt og full av smak.

l
l
l

salt og pepper. De skal ikke være gjennomstekte, for de skal
kokes ferdig i suppen.
Rens og kutt gulrøtter og paprika i tynne strimler. Kutt
sjalottløken i tynne skiver. Varm litt olje i stekepannen og
stek grønnsakene raskt til de blir blanke. Legg til side.
Fres den røde curry pasten i litt olje for å få frem smaken,
det tar et lite halvt minutt. Ha i finhakket hvitløk og ingefær
de siste sekundene. Tilsett kyllingkraft og kokosmelk og kok
opp. La suppen koke forsiktig i cirka ti minutter.
Ha i kyllingen de siste minuttene og la de koke med.
Tilsett grønnsakene rett før servering og rør godt rundt.
Tilsett grovhakket koriander og smak til med salt og pepper.
Server gjerne sammen med litt nudler dersom du ønsker
en litt tyngre rett.

HUMMUS
1 boks kikerter, bløtlagte
1 hvitløksfedd
½ dl olivenolje
5 ss soyasaus, gjerne glutenfri
¼ rød paprika
Salt og pepper

Gulrøtter
Reddiker
Stangselleri
1 ss smør, evt.
melkefritt margarin
1 ss sukker

l Begynn med hummus: Ha alle ingrediensene i en

kjøkkenmaskin og kjør det til en glatt og smidig dip.
Du kan selv regulere tykkelsen med mer eller mindre olje.
l Rens grønnsakene og del i passelige biter. Kok gulrøtter og
reddiker nesten møre i lettsaltet vann.
l Smelt smør i en stekepanne og tilsett sukkeret. La det
karamelliseres og trekk pannen til side. Tilsett grønnsakene og vend rundt slik at alle grønnsakene får litt av
den gylne sirupen på seg.
l Legg hummus ut over et fat og ha grønnsakene over. Dette
er en perfekt liten rett, enten du vil spise den i sola eller by
gjestene en liten forrett før middagen.
Her kan du også bruke andre typer grønnsaker. Finn frem
favorittene og eksperimenter!

NAAF-KOKKEN Morten

Tekst og foto: Morten Øverbye

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.
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KJEMISK MILJØINTOLERANSE

Signaturduft begrenser
tilgjengeligheten

Anbefales av

« Nye Blenda Sensitive flytende
vaskemiddel skylles lett ut av
tøyet og er skånsom mot
følsom hud »
Camilla Underland
Lege og mamma til Ebba
Duftlys. Mange offentlig tilgjengelige virksomheter bruker dufter for
å skape en spesiell stemning i sine lokaler, uten å tenke på at dette er
svært plagsomt for mennesker som lider av duftoverfølsomhet.

Bruk av signaturdufter i inne- og utemiljøer begrenser tilgjengeligheten til det
offentlige rom for en stor gruppe mennesker og er ikke forenlig med de prinsipper
NAAF som forbund arbeider etter.

Tekst: Kent Hart/Nina Brun Foto: Colourbox

NYHET!

..................................................................

MINDRE, MER PRAKTISK FLASKE
MER EFFEKTIV*, LIKE MANGE VASK

..................................................................
*per dråpe
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Norges Astma- og Allergiforbund har fått henvendelser fra
medlemmer og andre om den
økende bruken av signaturdufter i mange virksomheter.
Mange opplever at konseptet
setter begrensninger på dagliglivet fordi de reagerer med
symptomer på duften. Mange
spør seg også hva hensikten
skal være. I det følgende
ønsker NAAF å presisere
hvorfor vi fraråder bruken av
signaturduft.

Hva er signaturduft? Konseptet med signaturdufter består
i korte trekk av at en spesifikk
parfymeblanding forstøves,
pumpes ut og sirkuleres i
hele eller en bestemt del av
en virksomhets lokaler for å
skape et svakt duftelement i
innemiljøet. Duftsignaturen
skal være en del av virksomhetens identitet og benyttes
gjerne også som ledd i en profilering- og markedsstrategi.
En hovedhensikt med bruk av

signaturduft er trolig å skape
positive duftminner for å påvirke forbrukernes persepsjon
av virksomheten.

og etikkpåstander i markedsføringen» informerer om at
det ikke må brukes virkemidler som spiller på forbrukernes
følelser og samvittighet
Uegnet virkemiddel. Det er
i markedsføringen.
et overordnet mål i Norge
Dersom man også tilfører
at forbrukere skal ha god og
noe til inneklimaet, som ikke
tilstrekkelig opplysning om
var der i utgangspunktet, uten
varer og tjenester som tilbys
at det har noen relevans som
i markedet, samt informainneklimaforbedrende tiltak,
sjon om sine rettigheter som
så har man aktivt tatt grep for
forbruker. Forbrukerombudets å forandre et allerede velfun«Veiledning om bruk av miljø- gerende inneklima.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2015
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KJEMISK MILJØINTOLERANSE
HELT
NATURLIG
SJØVANN

Parfyme og overfølsomhet.
Overfølsomhet overfor sterke
dufter er et utbredt problem
som mange opplever ikke er
fullt ut forstått, og at det ikke
tas på alvor.
Det er viktig å skille på
overfølsomhetsreaksjoner
for dufter og kontaktallergi
for parfymestoffer. Det er
i myndighetenes regelverk
beskrevet grenseverdier for
merkepliktige kjemiske stoffer,
og grensene er fastsatt for å
begrense utviklingen av kontaktallergier. Stoffene er regulert fordi de har egenskaper
som er dokumentert å kunne
gi utvikling av allergi ved
hudkontakt, og grenseverdiene gjelder derfor i hovedsak
for produkter som kommer i
direkte kontakt med huden.
Det samme er ikke tilfelle for
duftstoffer.
Duftoverfølsomhet/miljøintoleranse er ikke en kontaktallergi, men en overfølsomhetsreaksjon som følge av kontakt
med aktuelle stimuli som for
eksempel dufter. Symptombildet er sammensatt og vil
i varierende grad begrense
de rammedes mulighet til å
bevege seg fritt i det offentlige
rom. For noen kan det være
til dels invalidiserende. Også
personer med astma og følsomme luftveier kan få utløst
eller forverret sine plager ved
kontakt med duftende irritanter som parfyme.
Som følge av begrenset
forståelse av overfølsomhetsreaksjoner er det ennå ikke
etablert gode og presise diag28

nosekoder for plagene. Det
arbeides fra myndighetenes
side iherdig for å få dette på
plass, og NAAF arbeider for og
har som mål at denne gruppen skal ha god livskvalitet.
Utfordringen med signaturdufter. Dufttilsetting av
lokaler kan være medvirkende
til å diskriminere enkelte
forbrukere som må benytte
seg av nødvendige tjenester
og tilbud i hverdagen, slik som
for eksempel dagligvarebutikker, klesbutikker, banker
og treningssenter. I mange
tilfeller tilbud det kan være
vanskelig å velge bort.
Det er vesentlig forskjell
på forbrukerens rett til å
kunne velge bort kjøp av
en hudkrem inneholdende
parfyme og det å utsettes for
signaturdufter i det offentlige
rom, fordi det er parfymen
i signaturdufter som her er
den utløsende faktoren. For
å velge bort signaturduften,
må man altså bytte vekk
tjenesten eller tilbudet med

et duftfritt alternativ. Det må
også regnes som sannsynlig
at ikke alle virksomheter som
praktiserer bruk av signaturdufter opplyser tydelig om
dette, slik at et informert valg
som forbruker ikke vil være
enkelt å ta.
I strid med tilgjengelighetsloven. Det er derfor av flere
enn én årsak godt grunnlag til
å advare mot bruk av signaturdufter i virksomheter som
skal være tilgjengelige for
allmennheten. Krav om universell utforming følger med
diskriminerings og tilgjengelighetsloven og stiller krav til
at private virksomheter rettet
mot allmenheten sikrer god
tilgjengelighet for publikum

es av le

ge

Farvel til tett nese

uavhengig av funksjonsevne,
også de som er overfølsomme
over for luftforurensninger.
NAAF ønsker videre å
påpeke at en virksomhet som
er tilgjengelig for allmennheten også er en arbeidsplass.
Ansatte vil i større grad og
over tid bli påvirket av signaturdufter, hvilket medfører et
HMS-ansvar dersom plager
skulle oppstå.
NAAF fraråder bruk av
signaturduft og oppfordrer
virksomheter som ønsker å
ha et inkluderende helsefokus
på både kunder og ansatte til
å løfte fram at virksomheten
er tilgjengelig for alle – også
duftoverfølsomme og personer med følsomme luftveier. n

Les mer om duftoverfølsomhet og
bruken av signaturduft på
www.naaf.no/duftoverfolsomhet

Parfyme. Det er forskjell
på å kunne velge å ta på
seg sin egen parfymeduft, og det å bli
påtvunget andres dufter.
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Astma- og Allergiforbundet
mener derfor at bruk og markedsføring av signaturdufter
ikke kan anses som formålstjenlig for befolkningen
generelt og sårbare grupper
spesielt.
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Allergi, kløe og tett nese?
Nå finnes PHYSIOMER, en skånsom behandling med
helt naturlig sjøvann og med over 80 mineraler og
sporstoffer. PHYSIOMER har bevist effekt mot tett
nese, kløe og nysing og får personer med allergiske
neseproblemer til å føle seg bedre. PHYSIOMER er et
naturlig supplement til din allergimedisin.
Normal Jet & Spray

Prøv du også! PHYSIOMER selges på apotek.

Den naturlige og
effektive nløsningen
for
din nese
WWW.NAAF.NO
ASTMA ALLERGI
3 2015
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AKTUELT

AKTUELT

Fredet trehusby
støver ned
Dårlig besøk. Fortauskafeene i Levanger sentrum er dårlig besøkt,
det er lite fristende å sitte ute og se på trafikken.

Tekst og foto: Terje Carlsen

Det er ikke mye folkeliv å
spore i den opprinnelig ganske
så hyggelige småbyen Levanger i Nord-Trøndelag. Mye av
årsaken er den voldsomme
trafikken gjennom den fredete
trehusbebyggelsen. Hver dag
går 40 avganger med store
busser fra selskapet Trønderbil, det vil si 80 med retur.
Mange av bussene går uten
passasjerer. På en av rutene er
passasjertallet i snitt bare 1,9
passasjerer per tur, og totalt
60 passasjerer per dag fordelt
på 16 busser.
– Vi vet at passasjertallet for
bybussen i Levanger ikke er på
et nivå som vi kunne ønske,
sier Tor Erik Jensen. Han er
fylkesråd for samferdsel og
miljø i Nord-Trøndelag.

i hodet om hvordan de skal få
løst kaoset. De store bussene
tar mye plass i trafikken, og
passasjertallet er skrint. 15
millioner skattekroner skal
brukes på dette bybusstilbudet i Levanger frem til Nord
Trøndelag fylkeskommune får
igangsatt en ny anbudsprosess. For bybussene i Levanger
er det samlede utslippet av
bare dieseleksos på 105.000
kg pr år, ifølge samferdselsråd Tor Erik Jensen. I tillegg
kommer en mengde andre
potensielt skadelige partikler
fra blant annet dekkene.
– Helt tullåt, sier Rune
Lutdal, som daglig ser tomme
busser kjører forbi leiligheten
sin i Nordsiveien på Levangernesset.

Stort dieselutslipp. Kommunepolitikerne klør seg

Taxi for buss. I Verdal og
Steinkjer har dårlig passasjer-

FAKTA LEVANGER
l Tettsted med bystatus i Nord-Trøndelag fylke,

cirka 9300 innbyggere i bysentrum.

l Levanger feiret 1000 årsjubileum i 2011.
l Byen ble ikke bombet under 2. verdenskrig,

og har derfor bevart mye av den gamle
trehusbebyggelsen.
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tall i stedet ført til en omlegging av busstilbudet. I Verdal
har man for eksempel helt
erstattet buss med bestillingstransport med taxi på en
del ruter i stedet for plasskrevende busser.
– Miljøperspektivet er
kjøring med kjøretøy som er
tilpasset behovet, sier samferdselsbyråden. Likevel legger
fylkestinget på 2 millioner
skattekroner til kollektivtransport med buss i 2015. Den
samlede innsatsen på bussbaserte kollektivtjenester kommer da oppi 185 millioner kroner i år i Nord-Trøndelag. Tor
Erik Jensen sier det blir opp
til fylkets politikere å avgjøre
ruteproduksjonen i de enkelte
byene i Nord-Trøndelag:
– Vi vurderer kontinuerlig
behovet og mulighetene for
kollektivtransport i fylket.
Vår vurdering på Levanger er
at for øyeblikket er bybussen
hensiktsmessig i forhold til
våre ressurser.
– Men er det hensiktsmessig å kjøre en mengde tomme
busser gjennom overbelastede
sentrumsgater i Levanger?
– Vi har behov for bussene
til transport av skolebarn
morgen og ettermiddag. Det
betyr at de faste kostnadene

til sjåfører og materiell er der
allerede og det er bare variable
kostnader som tilkommer for
bybussen midt på dagen, sier
fylkesråden.
Svevestøv og allergi. I Norge
har det de seneste årene vært
mye diskusjon rundt svevestøvproblematikken, særlig omkring
støv fra piggdekk og helårsdekk
med mye lateks og stor kontakt
med underlaget (banebredde).
De viktigste partikkeltypene i
luften i byene i dag er dieseleksospartikler, partikler fra vedfyring, lateks og veistøv. Lateks
og andre partikler i svevestøv
fra dekkene kan føre til alvorlige
allergiske reaksjoner for sårbare
individer.
Bussene har svært brede og
store dekk med banebredde på
omtrent en kvadratmeter, det
vil si det dobbelte av en passasjerbil. En buss eller trailer kan
ha 4 til 10 dekk. Dette medfører
en betydelig mengde dekkstøv
som legges igjen i gatene, og
virvles opp slik at de skaper
store problemer for blant annet
personer med astma.
– Vi har per i dag ingen oversikt over omfanget og innholdet
i dekkstøv fra bybussen på
Levanger. Vi har ingen krav til
slik rapportering i vår avtale

med transportøren. Transportøren er miljøsertifisert etter
ISO 14001 og vi har forespurt
om opplysninger omkring hva
dekkene inneholder. Vi forventer et snarlig svar, forteller
Tor Erik Jensen.
Når vi spør fylkesråden om
hvor mye avtalen med Trønderbilene alene koster fylkets
skattebetalere, blir han taus:
– Det har vi ikke anledning
til å svare på fordi dette er et
forretningsmessig anliggende
mellom to avtalepartnere. sier
Tor Erik Jensen.

sen i Levanger sier han
i en epost:
– Det er Nord-Trøndelag
Fylkeskommune som bestemmer ruteproduksjonen – det
vil si hvilke ruter som skal
kjøres og frekvens. Det er
riktig at NTFK har gått over til
bestillingstransport i enkelte områder der det ikke er
grunnlag for buss. Vi synes
dette er en klok tilnærming,
sier Kjesbu. Direktøren i
fylkets største busstransportoperatør, vil heller ikke svare
på miljøutslipp og dekksammensetning.
Fylket bestemmer. Direktør
– Øvrige spørsmål er
i TrønderBilene, Vidar Kjesbu, knyttet til forhold som vi på
vil heller ikke svare på det. Om generelt grunnlag ikke går ut
ruteproduksjonen for bybusmed, sier Kjesbu. n

Buss tar plass. Kollektivtransport skal i utgangspunktet være et
miljøvennlig tilbud, men i Levanger er det så få mennesker som tar
bussen at det i stedet er blitt et miljøproblem.

Foto: Colourbox

Forsker Maria C. Magnus ved
Universitet i Oslo har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvorvidt faktorer som inntak av
D-vitamin, røyking, og alkohol
under svangerskapet påvirker
risiko for utvikling av astma
hos barnet. Resultater fra flere
studier viste blant annet at
dersom bestemoren røykte
når hun var gravid med mor,
hadde barnebarnet en økt
risiko for astma ved både tre
og syv år, og at bestemorens
røyking økte risikoen for astma
hos barnebarnet med rundt 20
prosent. Denne økte risikoen
kunne ikke forklares av morens
egen røyking. Derimot er arvelige genetiske forandringer en
mulig forklaring.
Resultatene viste at dersom

mor har et høyere D-vitamin
nivå under svangerskapet,
kan dette redusere risikoen
for at barnet utviklinger nedre
luftveisinfeksjoner. Det ble
ikke funnet noen sammenheng
mellom mors inntak av alkohol
under svangerskapet og
amming og risiko for astma
hos barnet.

Astma kan utvikles allerede
i mors liv
I en studie ved Oslo universitetssykehus har man fulgt
utvikling av lungefunksjon hos
329 barn med astma fra fødsel
til pubertet. Studien viste at de
barna som i puberteten hadde
en kombinasjon av astma, høysnue og atopisk eksem hadde
betydelige dårligere lungefunksjon enn alle andre barn,
både med og uten astma.
Dette mønsteret var etablert
allerede ved fødselen. Allergi
synes å ha mindre sammenheng med lungefunksjon enn
tidligere antatt.
Funnene antyder at utvikling
av kompleks astma (astma
sammen med flere allergiske
sykdommer) starter allerede
i svangerskapet. Ettersom
kompleks astma også innebærer sykdom i hud og nese,
er det lite trolig at redusert
lungefunksjon forårsaker
astma. Studien peker dermed

Foto: Colourbox

Riksantikvaren har fredet den unike trehusbykjernen i Levanger sentrum, men
publikum fortviler over trafikkaoset som gjør at byen støver ned. En av årsakene
til svevestøvproblematikken er at 80 store busser passerer gjennom sentrum hver
dag, ofte uten passasjerer.

Bestemors røyking øker risiko
for astma hos barnebarnet

på mulige nye måter å forstå
kompleks allergisk sykdom på.
Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Allergy and
Clinical Immunology, og Karin
Lødrup Carlsen og medforfattere mottok nylig Oslo universitetssykehus pris for
sin studie.
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Tror du at hendene blir tørre av Antibac?
Da tar du feil!
Antibac hånddesinfeksjon
inneholder mykgjørende midler
som sørger for at hendene
bevares myke og smidige.
Faktisk blir man mindre tørr
av Antibac enn av
såpe og vann.
Les mer på antibac.no
Sannsynligvis

sensitiv side
Rent og pent
innemiljø

CUTRIN
SENSITIVE

Ferdigmalte panelog takplater anbefalt
av Astma- og
allergiforbundet

HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

www.byggma.no

Sannsynligvis

Best på å stoppe
smuss og fuktighet
i inngangspartier

verdens reneste

verdens reneste

www.

member of

r enh o l ds s o ner.n o

www.
rrenh
oo lllds
www.
r enh
o ner.n
o
www.
enh o
dsdsss oosner.n
ner.n
o
www.renholdssoner.no

member of

www.antibac.no |

facebook.com/antibacNorge

MATGLEDE!

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

REMA 1000
REMA 1000

MASKINVASK
MASKINVASK
PARFYMEFRI
COLOR/HVITT
PARFYMEFRI
COLOR/HVITT
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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!

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
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NY BROSJYRE FRA NAAF

Koselig stund. Gode hverdagsminner skapes rundt
bålet. Fra venstre Anna Cecilie Jentoft, Annike Åkerøy,
Inger Johanne Jentoft, Håkon Jentoft, Denise Åkerøy
(delvis skjult), Emilian Åkerøy, lammet Lillemann,
Inger Margrethe Jentoft og Ragnhild Jentoft.

Turmaten alle kan spise
Astma- og Allergiforbundet har laget brosjyren
«Turmat for alle». Her finner du oppskrifter og
inspirasjon til turmat som også allergikere kan
spise. – Gjør det enkelt! råder Anna Cecilie
Jentoft fra Bodø.
Tekst: Hanne Løkås Veigård/Videofabrikken Foto: Erik Veigård/Videofabrikken

Søtpotet. Ragnhild og Håkon Jentoft er spent på
å smake søtpotet med olje og urter.
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Anna Cecilie Jentoft er regionsekretær for NAAF i Nordland.
Hun bor på gården Sandjorda ved
Soløyvannet, noen kilometer fra
Bodø sentrum. Denne ettermiddagen har hun samlet familie

og gode venner til enkel matlaging
på bål, få meter fra kjøkkentrappa.
Kos rundt bålet. – Enkelt er
stikkordet. Gjør det så enkelt at du
rekker å nyte godværet og tiden

med venner og familie. Det er
jo det viktigste med turlivet,
ikke sant? spør hun, mens hun
legger foliepakker på bålvarmen.
Flere generasjoner Jentoft
og vennefamilien Åkerøy har
slått seg ned rundt bålpanna.
Ungene løper rundt, og mellom føttene våre virrer flaskelammet Lillemann, som ble
født for fire dager siden.
– Du trenger ikke gå langt
for å få turfølelsen. En ettermiddag som dette, for eksempel, ville blitt helt annerledes

om vi laget mat på kjøkkenet
slik vi pleier. Nå kommer vi
oss ut i finværet og koser oss
sammen, sier Jentoft.
Den som er allergisk trenger
ikke gå lenger enn til sitt eget
kjøleskap for å mekke turmat.
– Det du finner der, er mat
du tåler. Og det som kan
kokes, kan også grilles! sier
hun entusiastisk.
Ta det du har. I en av Anna
Cecilies foliepakker denne
ettermiddagen finner vi skiver
av søtpotet, smaksatt med

urter og en god olivenolje.
I en annen pakke har hun lagt
banan med brunsukker. Begge
deler smaker deilig etter å ha
godgjort seg på glørne.
– Jeg kommer fra en familie
som er glad i turliv. Da jeg var
liten, gikk det i Kvikklunsj og
appelsin. Selv er jeg opptatt
av at turmaten skal være både
god og sunn. Vi lager nesten
all maten selv, slik at vi vet hva
vi får i oss. Det beste tipset er
å lage maten ferdig hjemme,
slik at den kan varmes opp på
bålet. Pakk den i folie, så slip-

per du å bekymre deg for om
kniven eller panna har vært
i kontakt med noe du ikke
tåler, sier hun.
Jentoft ønsker å avdramatisere allergi, selv om allergi
kan være en alvorlig sak.
– Får du en allergisk gjest –
ikke få panikk. Spør hva han/
hun tåler og forhold deg til
det. Allergikere har som regel
idéer selv til hvordan måltidet
enkelt kan tilpasses, sier hun.
Enkelt, godt og sunt. Det er
NAAF Region Nord som har
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NY BROSJYRE FRA NAAF

utarbeidet brosjyren «Turmat
for alle» med støtte fra Miljødirektoratet via Finnmark og
Troms fylkeskommuner.
– Matallergi og matoverfølsomhet angår ganske mange,
rundt åtte prosent av barn
under tre år og rundt fem
prosent av den voksne befolkning. Maten må tilpasses til
den som har allergi, men det
behøver ikke bety masse
ekstraarbeid. Som regel kan
man bruke sin vanlige oppskrift og bare bytte ut enkelte
ingredienser, sier Anne-Kari
Isaksen. Hun er regionsekretær for Region Nord og ledet
arbeidet med brosjyren.
– Det var et givende arbeid,

enkle grep blir turmaten også
litt sunnere, sier hun.

Flaskelam. Lillemann har egen
turmat – på flaske. Kosestund for
både lammet og Inger Margrethe.

og jeg fikk smake mye god
mat mens vi holdt på. Med

Informasjonsbehov. Isaksen
er opptatt av ikke å skille mellom allergimat og annen mat,
men heller lage mat som alle
kan spise.
– Jeg håper særlig at unger
kan få tilbud om samme
turmat som andre. Det gjelder
også på ulike arrangementer.
Der det ordnes «mat til alle»
kan allergikere vanligvis ikke
kjøpe eller spise noe av det
som tilbys. Jeg tror det skyldes
manglende kunnskap. Det
skal ikke så mye mer til enn at
man er oppmerksomme når
man handler inn. Velg pølser

uten melk og gluten og lag
pinnebrøddeigen uten melk
og gluten, for eksempel, sier
Anne-Kari Isaksen.
Anna Cecilie Jentoft har hatt
brosjyren «Turmat for alle»
med seg på stand.
– Den ble revet vekk på
et blunk, så det er tydelig et
informasjonsbehov der ute,
sier Jentoft.
Målet er at brosjyren skal
revideres hvert år og utvides
med et utvalg av innsendte
oppskrifter. n

Fort gjort. Så enkelt kan du lage dessert på bål: Banan i
biter, et lite dryss med brunsukker. Varm i folie. Vips – ferdig!

Praktiske tips ved
matlaging på tur
l Bruk helt ren fjøl og ren kniv når du lager mat

til allergikere.

l Engangshansker tar liten plass i sekken og sikrer

ren mat.

l Våtservietter eller fuktig klut i pose forenkler

MATGLEDE!

renholdet.

l Jo tørrere ved, jo mindre sjenerende bålrøyk.
l Husk bålforbudet – bruk gjerne bålpanne.
l Ta med alt søppel hjem.

Oppskrifter og flere gode tips finner du i brosjyren
på nett – www.naaf.no/turmat
Klassiker. Pølse er enkel turmat, som Denise Åkerøy liker godt.
Velg den pølsa du tåler.
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FORSKER PÅ SALTTERAPI

FORSKER PÅ SALTTERAPI

Virker salt luft mot astma og allergi?
Kan astma- og allergiplager reduseres ved å puste inn salt luft? Det mener i alle fall
kundene som betaler for å komme til Saltgruva i Søgne og puste i luft som er mettet
av små, salte mikropartikler. Nå vil Universitetet i Agder forske på helseeffekten.
Tekst og foto: Øystein Mikalsen

sjon av antatt helsebringende
saltpartikler.
Eier og daglig leder Levi
Sultan Sheikh forklarer at den
tørre saltfylte luften reduserer
inflammasjon og svelling i hele
respirasjonstrakten, symptomer typisk ved astma, allergi,
bronkitt og andre luftveissykdommer. Reduksjonen av
hevelser åpner luftveiene mot
sin normale størrelse.
Professor Sveinung Berntsen ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved
Universitetet i Agder forteller
at de vurderer å begynne å
forske på helseeffekter av
saltinhalering.
– Det er en dialog med Saltgruva om et mulig forskningsprosjekt, men vi er kommet
Daglig leder. Levi Sultan Sheikh forteller at rundt 80 prosent av kunfor kort i planleggingen til å si
dene hans opplever bedring etter å ha gått regelmessig til Saltgruva.
noe særlig om prosjektet. Det
er gjort begrenset med forsBørge Chr. Roan lener seg tilnok aldri bli det heller, men
kning på dette feltet, påpeker
bake i stolen og fyller lungene jeg føler meg mye bedre,
professoren. Det er derfor inmed luft. Et langt arbeidsliv
forteller Børge.
gen som med sikkerhet kan si
på Kristiansand Jernstøperi
om saltinhalasjon virker eller
har gitt den gamle industriarJakter på fakta. Tind Saltgru- ikke i forhold til symptomer,
beideren kols. I fjor var det så va i Søgne er slett ingen saltredusert bronkial hyperreakille at han mer eller mindre
gruve, men et behandlingsrom tivitet eller bedret lungefunkhadde gitt opp helsevesenet,
med salt fra Rødehavet på
sjon. Det er problemstillinger
som aldri klarte å gjøre ham
gulv og vegger. Et spesialbygsom dette forskningsprosjekbedre. Vendepunktet kom da
get ventilasjonssystem sørger tet skal se nærmere på.
han begynte å besøke Tind
for at filtrert luft suges inn og
Saltgruva i Søgne, rett vest for blandes med små saltpartikler. Mot allergiplager. Et par stoKristiansand.
Inne i rommet er det satt opp ler bortenfor Børge Roan sit– I fjor var det så ille at jeg
lenestoler langs veggene der
ter Alexander Åsmundsen (9)
knapt orket å gå opp trappa
kundene kan sitte behagelig
og leser i en barnebok. Alex er
hjemme. Alt var et ork. Jeg er mens de puster inn luft med
ekstremt følsom for pollen, og
fortsatt ikke helt frisk, og vil
en unaturlig høy konsentraetter en grusom sommer med
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voldsomme allergiplager
i fjor bestemte mamma,
Sylwia Åsmundsen seg for at
nok var nok. Hun begynte å ta
med sønnen sin til Tind Saltgruva tidligere i vår, i god tid
før pollensesongen. Nå kommer de hit tre ganger i uken
og Sylwia er overbevist om
at de får valuta for de drøyt
2000 kronene de betaler
i måneden for å komme hit.
– Jeg er egentlig polsk, og
hjemme i Polen vet alle om
den helsebringende effekten
av å puste inn saltholdig luft.
Derfor var jeg helt klar for å ta
Alex med hit da jeg fikk høre
om dette tilbudet, sier Sylvia.
Alex har ikke tenkt så mye
over årsakene til at han føler
seg mye bedre i år enn i fjor,
selv om lufta nå er full av
pollen. Det eneste som betyr
noe for ham er at han puster
lettere og har det bedre enn
i fjor vår og sommer.

hyppige lungebetennelser,
pollenallergi, bronkiektasi og
sarkoidose. De forteller om
bedre pust i motbakker, bedre
form selv i pollensesongen og
ikke så hyppige lungebetennelser, sier Sheikh, som håper
forskningen fra Universitetet
i Agder kan begynne snart.
Går det som han håper, vil
han da få vitenskapelig belegg
for Saltgruvas helsemessige
fortreffelighet. n

God effekt. Børge Chr. Roan
(71) har kols, og forteller om
lettere pust og bedre livskvalitet
etter at han begynte å besøke
Tind Saltgruva i Søgne.

Bedre av allergien. Alexander
Åsmundsen (9) har mye mindre
allergiplager i år enn i fjor.
Mamma, Sylwia (bak til venstre)
er overbevist om at forklaringen
ligger i de tre ukentlige besøkene
han har fast i Saltgruva.

Gjenskapt gruveklima. Daglig leder Levi Sultan Sheikh
forklarer at han har gjenskapt
klimaet i ei naturlig saltgruve
i behandlingsrommet til Saltgruva i Søgne. Et par timer her
tilsvarer ett døgn i ei naturlig
saltgruve.
– I løpet av to og et halvt
år har rundt 80 prosent av de
som har tatt behandling hos
oss fortalt at de har opplevd
bedring. Dette er mennesker
med astma, kols, bronkitt,
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2015
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FLOTTE VERVEPREMIER!
Verv ett eller flere nye hovedmedlemmer og velg en av våre fine premier.
Premien blir sendt når nytt medlem har betalt kontingenten. Den enkleste måten å verve på er
å fylle ut verveskjemaet vårt på nett: www.naaf.no/verving
(eller du kan ringe oss på telefon 23 35 35 35)

VERV
1

TRÅDLØS
VÆRSTASJON

HODETELEFONER
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verving istrer
e
www.nan din på
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verving no/

POWERBANK
Med mikrofon og fjernkontroll til
mobiltelefoner. 1,2m ledning. Turkis eller rosa

SMOOTHIEMUG

VERV
2

Måler blant annet
temperatur og luftfuktighet.

fra Sagaform Grønn eller rosa 75cl
Doble vegger. Med sugerør og lukkeknapp

2200 mAh gir nok strøm til å lade en mobil
eller annen enhet.

GRILLSETT
I 3 DELER

MICROFIBERHÅNDKLE

JAMIE OLIVER
KNIVSETT

INNEKLIMA

Mugg på hybel ga helseplager
18 år gammel flyttet Åse Marie Bugtens sønn på hybel i Sandane for å gå på skole.
Ikke lenge etter begynte han å få diffuse helseplager.
Tekst: Sissel Fantoft

Åse Marie Bugten og familien
er bosatt i Sogndal i Sogn
og Fjordane, og da sønnen
ønsket å gå musikk, dans- og
dramalinja på videregående,
ble han nødt til å flytte 10 mil
hjemmefra, for å gå på Firda
vidaregåande skule i Sandane.
– I Sandane finnes det mer
enn 200 elever som kommer
fra andre steder og er avhengige av hybel, forteller Bugten.
Høsten 2014 hadde sønnen
hennes fått plass i et hybelhus
i sentrum av Sandane sammen
med tre kamerater.
– Like før han skulle flytte
inn kom kontrakten i posten,
og der var husleia økt vesentlig. Utleier opplyste at det var
fordi det var gjort oppgraderings- og rehabiliteringsarbeider i bygget, sier Bugten.
Rent og pent. Da skoleåret

skulle begynne, dro sønnen
sammen med faren sin til
Sandane for å flytte inn på
hybelen.
– Da så alt flott ut, nymalt
og nyvasket, og ingen av dem
kjente noen mistenkelig lukt,
sier Bugten.
Utover høsten begynte sønnen å få flere helseplager.
– Han hadde mye sterk hodepine, og når han kom hjem
på helgebesøk, lå han og sov
hele helgen. Han var slapp og
ukonsentrert i timene, og klarte ikke å henge med, sier Bugten, som ble svært bekymret
og kontaktet fastlegen.
– Han rekvirerte blant annet
MR av hodet til sønnen min,
som var konstant trøtt, og etter hvert også kronisk forkjølet. Helseplagene førte til at
han fikk et vesentlig fravær fra
skolen, noe han aldri hadde

hatt før. I tillegg presterte han
dårligere på prøver, og karakterene dalte, forteller hun.
I juleferien merket sønnen
en viss bedring.
– I ettertid skjønner jeg jo
at da var han hjemme såpass
lenge at kroppen rakk å restituere seg litt, sier Bugten.
Svart av mugg. I februar
besøkte Bugten sønnens hybel
i forbindelse med en skoleforestilling.
– Jeg kjente med en gang jeg
kom inn at det ikke luktet bra.
Vinduet var helt muggbelagt,
og hadde ingen luftespalte. Det
var heller ingen ventil i veggen
eller luftespalte under døra,
så det var rett og slett ingen
luftsirkulasjon overhodet inne
på rommet. Da jeg dro fram
senga, var veggen bak dekket
av svart mugg, forteller hun.

Hele familien satte umiddelbart i gang med en grundig
rundvask.
– Jeg fikk helt panikk, og
etter hvert gikk det opp for
meg at det var muggen som
var årsaken til helseplagene
til sønnen min. Jeg begynte å
jakte på en ny hybel, men det
tok en hel måned før vi fant
en, sier hun.
Etter at han flyttet har sønnen sakte men sikkert begynt
å vise tegn til bedring.
– I tillegg til helseplagene
har han jo nesten fått ødelagt
et helt skoleår, noe som får
konsekvenser når han skal
søke videre utdanning. Jeg
har vært i kontakt med NAAF
og andre instanser, og vi er i
dialog med utleier om prosessen videre, sier Åse Marie
Bugten. n

Brudd på Husleieloven
40x80 Hvit eller Lime
Mykt håndkle med meget god oppsugningsevne.
Har en lomme med glidelås hvor du kan ha kort,
nøkler og liknende. Perfekt til å ha med på reise,
trening eller på stranden.
Inneholder gaffel, stekespade og klype.
Rustfritt stål og aluminium. Kommer i en stilig
aluminiumskoffert.

CAMELBACK
3 kniver. Rosa til Chop, blå til slice og grønn
til dice. Alle i rustfritt stål og slitesterkt
non-stick belegg, tåler oppvaskmaskin
Str: 15 cm/11 cm/8,5 cm.

Se flere premier på
www.naaf.no/verving
Det er fortsatt mulig å velge de andre
premiene som er i AA 1-15, selv om de
da ikke er avbildet i AA 3-15, du velger
premie nederst i skjemaet vårt på nett.

Eddy 0,6l. Lekkasjesikker drikkeflaske med
drikketut til tur, trening og på jobb. Smart
drikketut som enkelt åpnes og lukkes.
Kan vaskes i oppvaskmaskin

Muggsopp i boligen utgjør
en mangel ifølge Husleieloven, og kan gi grunnlag for krav mot utleier.
Juridisk rådgivning kan fås
blant annet hos Leieboerforeningen mot et relativt
rimelig medlemskap. Her
er noen råd ved brudd på
Husleieloven:
1) Varsle utleier skriftlig med krav om retting av
mangelen.
2) Leietaker kan ha krav
på avslag i leien i den perioden boligen har en man-

gel. I alvorlige tilfeller plikter
utleier å stille nytt boligrom,
eller dekke utgifter til et nytt
rom under renoveringen.
3) Dersom mangelen er
vesentlig, kan det være
grunnlag for heving av leieforholdet. Heving innebærer
en umiddelbar oppsigelse og
utflytting, der kontraktfestet
oppsigelsestid ikke blir gjort
gjeldende.
4) Hold eventuelt tilbake
leie. Deponer den ubetalte
leien i banken, og gi utleier
beskjed om dette. Dette vil

Fullt av mugg. Slik så det ut på veggen bak senga på hybelen til
Åse Marie Bugtens sønn.

hindre oppsigelse på grunn
av ubetalt leie.
5) En har krav på erstatning
for dokumenterte utgifter

knyttet til ødelagte/
infiserte ting som ikke lar
seg rense.
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INNEKLIMA

– Foreldre bør være med på visning
Foreldre bør være med når deres datter eller sønn skal på hybeljakt. Ved befaring
av en hybel bør de se og lukte etter tegn på muggsopp.
Det er oppfordringen fra
fagsjef inneklima i Norges
Astma- og Allergiforbund, Kai
Gustavsen.
– Denne saken er dessverre
ikke unik. Derfor er det viktig
at far og mor er med på hybeljakt, og bruker egne erfaringer
og nese og øyne aktivt. Kjenn
etter om det er mistenkelig
lukt eller synlige tegn på fuktskader og muggsopp. Hvis noe
slikt avsløres, bør den hybelen
definitivt velges bort, sier han.
Hvis tegn på muggsopp
oppdages, er utleier pliktig til
å gjøre en saneringsjobb før
hybelen kan leies ut på nytt.
– En hybel kan ofte se grei
ut ved første øyekast hvis
man ikke ser litt nøyere etter.
Oppdager man muggsopp etter at man har flyttet inn, bør
man kontakte utleier, og vurdere å flytte. Fukt og mugg på

hybelen kan ødelegge helsa,
og symptomene kommer ofte
snikende, sier Gustavsen.
Varsle utleier raskt. Åse
Marie Bugten presiserer også
at hybler er rom hvor en oppholder seg uvanlig mye.
– For mange studenter
fungerer hybelen som både
soverom, arbeidsrom og stue,
og noen ganger også som
kjøkken. Derfor er ventilasjon særdeles viktig – det
skal finnes lufteluker i vegg
eller luftespalte i vindu, samt
gjerne luftespalte under døra
slik at luften kan sirkulere, sier
hun.
Før en underskriver leiekontrakt, bør en spørre utleier
om kjennskap til fukt-, råteeller muggforekomster.
– Man kan selv føye til i
kontrakten at mangler knyt-

tet til dette, samt radonnivå
over tiltaksgrense (100 Bq), vil
medføre umiddelbar heving
av leieforholdet på grunn av
den helsemessige risikoen,
sier Bugten.
Som leietaker kan en være
usikker på hvilke lover og
regler som gjelder i forhold til
inneklima. Folkehelseinstituttets anbefalte faglige norm
sier følgende: «Fukt- og råteskader skal ikke forekomme.
Synlig mugg og mugglukt skal
ikke forekomme».
– Dersom en som leietaker
oppdager tegn på mugg i form
av dårlig lukt og/eller synlig
mugg, misfarging, utbuling
i tapet/maling og så videre,
er det viktig å varsle utleier
raskt. Sørg for at all kommunikasjon er skriftlig i forhold
til senere dokumentasjon. Ta
bilder! sier Bugten.

Læs mer på asko.org

Skaff dokumentasjon. Det
kan være verdt å få synlige
muggfunn faglig vurdert gjennom en laboratorieanalyse.
Dette gjøres enkelt ved å få
tilsendt et prøvetakingssett i
posten, og det hele, inkludert
analysen, koster om lag 1000
kroner.
– Vær oppmerksom på at
muggkilden kan være skjult,
den er allikevel farlig på
grunn av sitt utslipp av giftige
mycotoksiner i luften. I slike
tilfeller brukes luftmålinger
som tar noe mer tid. Fordelen
ved dokumentasjon ligger i
bevisføring overfor utleier,
og kan sammen med tilbakeholdelse av leie få fortgang i
nødvendig utbedring. I juridisk
sammenheng er fagbasert
dokumentasjon avgjørende,
sier Åse Marie Bugten. n

ASKO.ORG

For en enklere hverdag...
ASKO W68843W vaskemaskin har to nye spesielt utviklede allergiprogram, en forbedret skyllemulighet og et unikt program for å rengjøre vasketrommelen og såpeskuffen. I allergiprogrammene aktiveres varmeelementet hvert 5. minutt for å sikre jevn temperatur og effektivt ta bort alle
uønskede bakterier. Såperester blir fjernet med 5 skyllinger og dette kan
økes til 7 skyllinger ved tilvalg.
Vaskemaskinen er Norges eneste, som er anbefalt av Astma- og
Allergiforbundet (NAAF).

Tips når du skal leie bolig
l Bruk sansene aktivt – og stol på dem!
l Dra fram møbler og se bak bilder på veggene etter

l Sjekk om det er avtrekksventilasjon og at den fungerer.

l
l

l

l

l

l

skjolder, svarte prikker og ujevne nyanser – det kan tyde
på mugg.
Se etter skjolder i tak og skap.
Slipp en klinkekule på badegulvet og se om den triller
mot eller bort fra sluket. Vann vil renn den veien kula
triller.
Se etter svarte prikker i taket på badet, og kjenn etter
om det lukter fuktig jord – da er det mest sannsynlig
mangelfull ventilasjon som kan har ført til fuktskader
eller muggsopp der.
Undersøk om det er avtrekk på kjøkkenet, og om det
fører ut eller har kullfilter. Sjekk i så fall om filteret
fungerer eller er tett.
Hvis senga står inntil ytterveggen på soverommet: Se
etter tegn på muggsopp i veggoverflaten der senga står.

l

l
l
l

En enkel sjekk kan du utføre ved å holde et A4-ark foran
ventilen og se om det henger fast. Faller arket ned,
fungerer ikke avtrekksventilasjonen.
Kontroller at vinduene kan åpnes og kan settes
i lufteposisjon.
Sjekk om vinduene har tegn som viser at de har vært
fuktige. Maling som har flasset av nederst på vindus-		
rammen og synlig grått treverk kan tyde på at vindusflaten kondenserer mye i den kalde årstiden.
Sjekk at varmekilder er plassert under vinduer og at det
er mulig å regulere varmen.
Ta bilder av hybelen ved innflytting, slik at du har god
dokumentasjon på tilstanden.
Unngå tørk av tøy på rommet.
Kilde: Kai Gustavsen, fagsjef inneklima NAAF.

Åpne opp for flere gjester
Den nye oppvaskmaskinen fra ASKO er markedets største og mest fleksible.
Med en kapasitet på 18 kuverter gir den luft i en travel hverdag, så du kan bruke
tiden på det som virkelig betyr noe.
Du kan trygt invitere familie og venner på middag – det er plass til alle!
ASKO.ORG
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FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

Store og små utfordringer

Valle Marina, Gran Canaria

Har du rom for en til?

15. juli, 2. sep. og 16. sep.
Forbundsstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal
se på organiseringen av NAAF, og komme med en
innstilling til forbundsstyret som vil legges fram på neste
landsmøte i september 2016.
NAAF sine vedtekter behøver også gjennomgang, og
eventuelle forslag til endringer legges fram på neste
landsmøte.
Som dere forstår, har vi mange og viktige oppgaver foran
oss, utfordringer vi svært gjerne ønsker innspill på også fra
dere ute i organisasjonen gjennom deres regionledd.

Akkurat nå er det flere barn med astma og allergi som
venter på fosterhjem. Har du lyst til å utgjøre
en forskjell i et barns liv?

-individuelle turer. Benytt deg av
områdets og senterets mange tilbud!

2. desember: Boost Camp

-fellestur med aktivitetsledere. Kom i
form med bassengtrening, fjellturer m.m.

ADRIAN er en sjarmerende gutt på 6 år som trenger
en fosterfamilie før han skal begynne på skolen til
høsten. Han stortrives når han får være sammen med
voksne på aktiviteter, både inne og utendørs.
Han trenger varme, stabile og rolige fosterforeldre
som ønsker å tilby ham en trygg base der
han kan vokse opp.
Hvis du vil vite mer ADRIAN, kan du ta kontakt med
Lise Sandbrekke mobil 466 16 213 eller sentralbord
FHTLillestrom@bufetat.no, tlf. 466 16 800.

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

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

Friabr_20150512 NTE 1-4 korv&ham

15-05-04

11.02

Sida 1

Ønsker du å høre mer om VEGARD OG STIAN,
ta kontakt med Mette Lillejordet, 466 16 569 eller
sentralbord fosterhjemstjenesten.fagteamomrade.
gjovik@bufetat.no, tlf. 466 16 610.

Problemer med pusten
i pollensesongen?
Masken beskytter deg mot pollen og/eller andre partikler i luften.
Det kan være svært nyttig i mange sammenhenger; til og fra jobb
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utfører
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i
pollensesongen.
Masken er laget i myk og føyelig tekstil og sitter
lett og behagelig på ansiktet. Ventilene sikrer
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at
det dannes karbondioksid eller vanndamp på
innsiden av masken, selv under trening.
En neseklype i metall hindrer luftlekkasje mellom
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.
Pollenmasken kan brukes med to ulike typer ﬁlter.
Et partikkelﬁlter som ﬁltrerer bort pollen og annet
partikkelstøv ned til 0,3 micron. Dette følger med ved
bestilling av masken.
Kjemikalie- og partikkelﬁlter ﬁltrerer i tillegg bort
forurensing i gassform, og må bestilles separat.
Begge ﬁltrene må byttes etter en stund,
avhengig av bruksmønster.
44 ASTMA ALLERGI 3 2015 n WWW.NAAF.NO

Masken ﬁnnes i hvit
og blå i følgende
størrelser
S-M-L-XL

Pollenmaske med partikkelﬁlter
Medlemspris Ordinær pris
549
449
Partikkelﬁlter (2 pk)
Medlemspris Ordinær pris
289
229
Kjemikalie- og partikkelﬁlter (2 pk)
Medlemspris Ordinær pris
319
259

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

Brødrene VEGARD OG STIAN ønsker seg et hjem hvor
de kan vokse opp sammen. Vegard er 12 år han er
en blid og høflig gutt som elsker å spille fotball.
Stian er en kvikk gutt på 5 år som er glad i aktivitet.
Guttene trenger et fosterhjem med god plass, og mye
overskudd. De har behov for voksne som kan gi dem
trygghet, forutsigbarhet og positive erfaringer.

Som fosterhjem får dere:
l Arbeidsgodtgjøring etter avtale

Størst på
frossent, glutenfritt
brød

l Utgiftsdekning
l Tilbud om gruppeveiledning

Anbefal Frias hamburgerbrød, pølsebrød og pizzaer for

en god glutenfri hagefest
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Hei igjen, alle sammen, ansatte, tillitsvalgte og medlemmer!
Våren er her, en årstid som for mange bringer håp og
forventninger om gode og glade sommerdager, og mye tid å
tilbringe utendørs. Som kjent gjelder dette ikke for alle, og
spesielt ikke for mange av våre pollenallergiske medlemmer
som absolutt ikke har gode dager i årets lyseste tid. Mine
tanker går til dere, med ønsker om en så god vår og sommer
som mulig!
Vi har så langt i år lagt en krevende både organisatorisk
og økonomisk periode bak oss. Det er av den grunn
med stor glede det kan konstateres at Norges Astmaog Allergiforbund for første gang på flere år kunne
sende inn et regnskap til Brønnøysundregistrene som
viste et solid overskudd, og positiv egenkapital! Dette
mener vi i forbundsstyret viser at vi har tatt de riktige
beslutninger og prioriteringer i løpet av det siste halve
året. Administrasjonen har lojalt fulgt styrets prioriteringer
og samarbeidet mellom forbundsstyret og administrasjonen
er godt, noe som er en forutsetning for at organisasjonen
skal kunne fungere, og vokse.

fosterhjem.no

Bli med på to-ukers tur:

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

www.fria.se • Importør: Alma Norge AS • www.alma.no
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MEDLEMSTILBUD

MEDLEMSTILBUD

Frister med lemmer med
opphold på Valle Marina
Eksklusivt. Jorge Benitez, administrativ leder og Bjørn M.
Bjerke, styreleder for Det norske helsesenter tilbyr NAAFmedlemmer opphold på Valle Marina til halv pris i august
og september. Foto: Lisbeth Laberg

Slik bestiller du opphold
Alle kan bestille opphold på Valle Marina.
Medlemmer i NAAF får spesialpriser. Slik bestiller du:
Telefon: + 34 928 150222 (snakker norsk), e-post:
vallemarinadnh@gmail.com
Høstilbudet for NAAF-medlemmer gjelder i perioden
1. august til 21. september.
Du kan melde deg inn i NAAF på www.naaf.no/
medlem. Tilbudet merkes 2015 08/09
Les mer om tilbudet under www.naaf.no/vallemarina

FAKTA VALLE MARINA
Valle Marina ligger på sydspissen av Gran Canaria i
nærheten av den lille byen Arguineguin, mellom de
to store turiststedene Playa Ingles og Puerto Rico.
Valle Marina er den delen av Det norske Helsesenter som eies og drives av Norges Astma- og
Allergiforbund.
Valle Marina har 70 bungalowleiligheter i stille og
hyggelige omgivelser med kort vei til hvit sandstrand. Alle leilighetene er pusset opp til moderne
standard. Hver leilighet har plass til tre til fire
personer fordelt på to soverom.
Leilighetene på Valle Marina er omkranset av
et vakkert hageanlegg med to svømmebasseng.
Anlegget rommer dessuten et helsesenter, konferansesal, nærbutikk, en hyggelig restaurant og
snackbar. Boligområdet ligger godt avskjermet fra
biltrafikk og annen støy. Kun kort spasertur til stranden og havet. Området har fine turmuligheter.
Kyststripen ved Barranco de la Verga har et såkalt
mikroklima; tørt, varmt og minimalt med pollen, og
således spesielt egnet for alle med allergi, eksem,
psoriasis og lungesykdommer. Selv midtvinters kan
temperatur og klima sammenlignes med en god
norsk sommer. Vanntemperaturen ligger mellom
20 og 23 grader.
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Tekst: Bo Gleditsch

Mange med astma og allergi
finner veien til Gran Canaria fordi klimaet er spesielt
gunstig for mennesker med
lungesykdommer, hud- og
allergiproblemer. Her er det
lett å finne roen, og veien til
flere vakre sandstrender er
aldri lang.
Valle Marina ligger avskjermet fra biltrafikk og annen
støy. Bungalowleilighetene
ligger på bakkeplan med egen
terrasse, og i andre etasje med
stor solrik balkong. Den intime
atmosfæren gjør det også lett
å komme på nikk med naboen,
og senteret minner mer om
en idyllisk liten landsby enn et
behandlingssenter.
Mange kommer igjen år etter
år.
Valle Marina eies og
drives av Det Norske
Helsesenter. Norges

Astma- og Allergiforbund er eier av
det spanske selskapet.
Fantastisk område. Jorge Benitez er
administrativ leder for Det norske
helsesenter og skulle gjerne sett
at flere medlemmer av Astma- og
Allergiforbundet fant veien til vakre
Valle Marina.
– Vi har lagt ned et stort arbeid
med å få oppgradert alle leilighetene. Nå fremstår samtlige av
senterets 70 leiligheter i rehabilitert
og moderne drakt. De er lyse og
trivelige med tre rom, her er
det ikke vanskelig å trives,
smiler Benitez.
Gjennom hele Valle
Marina-

anlegget går små alleer omkranset av vakre hageanlegg fulle av
eksotiske planter.
– Våre gartnere er nøye med
å påse at ingen allergifremkallende vekster sniker seg inn i
hagen. Vi har røykfritt miljø og
to svømmebasseng. Og veien
til flere av Gran Canarias andre
severdigheter er ikke spesielt
lang. Dette er en fantastisk
område, legger han til.
Som innfødt på Gran Canaria
vet Benitez hva han snakker om.
Valle Marina ligger i nærheten
av den lille byen Arguineguin,
mellom de to store turiststedene Playa Ingles og Puerto Rico.
Det er flotte turmuligheter i
umiddelbar nærhet. Klimaet på
Gran Canaria er spesielt gunstig
for mennesker med astma,
allergi og lungesykdommer. På
Gran Canaria er det mye sol og
lite pollenspredning.

Statens behandlingsreiser
for barn og unge med astma,
allergi og lungesykdommer
har også funnet veien hit, og
er en stor kunde på helsesenteret. De har den norske
skole som nærmeste nabo,
og også barna synes det er
greit å ha kort vei til stranden.
Unikt medlemstilbud. I disse
dager går Det Norske Helsesenter ut med et unikt tilbud
til alle NAAF-medlemmer om
opphold på Valle Marina i
perioden 1. august til 21. september. Eksempelvis innebæ-

tid på året sett med norske og
kanariske øyne.
Bjerke forteller at driften på
Valle Marina de siste årene har
gått med gode overskudd og
med godt belegg store deler av
året. Det er som regel fullt belagt
i vinterhalvåret, når Statens
behandlingsreiser leier plasser på
Valle Marina. Det er likevel mulig
rer tilbudet at en familie på
å bestille opphold for alle dersom
fire personer kun betaler litt
over 2500 kroner for en ukes man bestiller i god tid. Også i år
forventer man at driften skal gå
opphold. Reiser man alene,
med et pent overskudd.
betaler man kun litt over
– Det er svært hyggelig at vi i år
1500 kroner for en uke.
kan by NAAF-medlemmer på et
– Det vil alltid være svingslikt eksklusivt opphold på Valle
ninger, men jeg mener vi må
kunne betegne prisene i dette Marina. Det Norske Helsesenter
tilbudet som rekordlave, sier er en god datter for NAAF. Og det
ønsker styret og den administraBjørn M. Bjerke, styreleder
for Det Norske Helsesenter.
tive ledelsen å fortsette å være,
– Det er under halv pris av
understreker Bjerke. n
et ordinært opphold på Valle
Marina, i tillegg til at tilbudet
gjelder i en svært gunstig

Det vakre feriestedet Valle Marina ligger på sydspissen
av Gran Canaria. Flere NAAF-medlemmer får nå
tilbud om opphold til sterkt reduserte priser.
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›› Helsevennlige
EKSEMHANSKER.

Årets billigste ferietur!

Mange sliter med eksem, tilhørende kløe og ubehag på hendene sine.
De myke hanskene fra Granberg vil hindre en i å klø direkte på eksem/sår, og
bidra til at krem i området som behandles blir værende lengre.

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem
et helt unikt og eksklusivt tilbud! Aldri før har det vært så
billig å reise til Valle Marina! Bare se her:

Vi har jobbet spesielt med å utvikle hansker som skal ha god passform for
barn, og tilbyr derfor hanskene i fem barnestørrelser. Dette for at barnet skal
oppleve så få ulemper som mulig ved å bruke hanskene ved lek og andre
aktiviteter, eller i løpet av natten.
Hanskene er laget av helse- og miljøvennlig, biologisk nedbrytbar bambus.
De kan vaskes på 60 °C og vil beholde sine gode egenskaper vask etter vask.

Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 2590!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1540!

Art. 110.0155 (barn)
110.0160 (XS-XL)

Eksemhans
ker for vok
sne
Adult’s Eczema
Gloves

Gjelder opphold i perioden 1.8-21.9 2015.
Health-friendly
& totally biodegradable

ANBEFALT

AV

Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:
- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Rask til å forstøve
- Batteri eller nettdrevet
- Klar for munnstykke eller maske

Bestill nå!

Ikke gå glipp av denne unike muligheten, ring eller send e-post nå!
+34 928 150222 / vallemarinadnh@gmail.com

Telefon +47 67980100

PS: Vi snakker norsk!
Gjelder kun for
medlemmer i NAAF

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

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

Se prisliste på
www.naaf.no/vallemarina
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LUFTFORURENSNING

Tiltaksplan for bedre Oslo-luft
Dieselforbud på dager med høy forurensning, mulighet for differensiert
lavutslippssone og lavere fartsgrense på utsatte veier er blant virkemidlene
i tiltakspakken mot luftforurensning som byrådet i Oslo la fram i april i år.
Tekst: Nina Brun

Fjerner vond lukt
uten å lukte

Allergivennlig
naturprodukt

100%

0%

naturlig

parfyme &
parabener

Effektiv på bl.a.

Tekstiler

Toalett

Sko

Røyk

Matos

Søppel

Bil

Båt

Nøytraliserer og fjerner luktmolekyler, uten å etterlate ny lukt • Virker med èn gang • Allergivennlig
naturprodukt • Ingen parfyme eller parabener • Kan brukes på alle tekstiler som tåler vann
KREFTING & CO AS

50 1305
ASTMA
ALLERGI 3 2015
HASLUM
www.krefting.no

X-it Luktfjerner
n WWW.NAAF.NO

finner du hos bl.a.
Sparkjøp, Meny, Spar, Ultra/Centra

Dieselforbudet innebærer
at biler med dieselmotor og
lastebiler som ikke har såkalt
Euro 6-teknologi ikke får lov
å kjøre i visse deler av byen
på dager med fare for høy luftforurensning. Forbudet kan bli
aktuelt å innføre allerede fra
neste vinter.
– Tiltakene fra miljøbyråd
Guri Melby i Oslo er helt i tråd
med forslagene som Astmaog Allergiforbundet har
påpekt i mange år, sier kommunikasjonssjef Bo Gleditsch
i NAAF.
NAAF har i mange år
understreket hvor viktig det
er å få redusert problemene
med høye nivåer av svevestøv
og utslipp av nitrogendioksider i mange norske byer.
Det rammer folk med astma,
hjerte- og luftveissykdommer spesielt, men også friske
barn og unge som vokser opp
i områder med høy luftforurensning, kan risikere å utvikle
livsvarig nedsatt lungekapasitet. Dieselbiler er blant
kjøretøyene som slipper ut
mest helseskadelig NO2.

torene i den hensikt å verne
én eller flere av dem, slik
de fleste kritikere av denne
tiltaksplanen allerede nå gjør,
er sånn sett meningsløst. Vi
må klare å se helheten, mener
Gleditsch.

Helheten viktig. – Det er klart
det oppleves logisk for mange
Helhetlig plan. Byrådet i Oslo tar grep for å avhjelpe problemer med
av våre medlemmer at det er
lokal forurensning. NAAF håper Oslo og Bergen nå kan bli
forurenseren og ikke de selv
foregangskommuner. Foto: Colourbox
som må holde seg hjemme
på dager med dårlig luft, sier
Gleditsch. Han understreket at forbud i visse deler av byen på
– For å unngå helseskadelig
dette ikke handler om å være
de mest forurensede dagene, lokal luftforurensning må man
for eller imot privatbilisme,
ikke vil behøve å slå inn så
inkludere biltrafikken, veinetmen om folkehelsen.
ofte når man nå også følger
tet, landstrøm til båter og
Det er også verd å merke
opp med flere langsiktige
utskiftning av gamle ovner. En
seg at akuttiltak som dieselgrep.
debatt som søker å skille fak-

Sterkere politisk vilje. I fjor
ble det også klart at ESA stevner Norge for EFTA-domstolen
for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. De fleste regelbruddene skyldes for høye
årsmiddelkonsentrasjoner av
nitrogendioksid i de største
byene de siste fem år.
I tillegg ble det påpekt at Norge manglet gode handlingsplaner som møter kravene i
direktivet.
Et dieselforbud på dager
med høy forurensning kan bli
aktuelt for flere byer å innføre
fordi Stortinget tidligere i år
åpnet for å gi kommunene
hjemmel i vegtrafikkloven for
å opprette lavutslippssoner. I
Bergen har man tidligere tatt
til orde for å innføre lignende
akuttiltak.
– Vi øyner en sterkere politisk vilje til å løse problemene
med lokal luftforurensning.
Nå håper vi at både Oslo og
Bergen kan bli foregangskommuner både nasjonalt og internasjonalt, og at motkrefter
og skeptikere vil jobbe med
oss for å oppnå et helsevennlig miljø i våre byer, sier
kommunikasjonssjef
Bo Gleditsch i NAAF. n
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LUFTFORURENSNING

Tiltakspakken fra byrådet i Oslo
Akuttiltak:
l Kjøreforbud for diesel personbiler og dieseldrevet
varetransport med eldre enn Euro 6-teknologi på de 		
mest forurensede dagene.
l Unntak for enkelte kjøretøygrupper, blant annet
utrykningskjøretøy, kjøretøy i offentlig tjeneste,
handikap-/pasienttransport.
Generelle tiltak:
l Be Statens vegvesen innføre lavere hastighet på alle
hovedveier med høyere fartsgrense enn 60 km/t fra
1. oktober – 30. april.
l Effektivisere støvdempende tiltak.

l Videreføre tilskuddsordningen for utskifting av gamle

vedovner og tilby pakkeløsninger til borettslag, sameier
og andre.
l Innføre lavutslippssone når statlig hjemmel foreligger
(forbud eller høye avgifter for kjøretøy med høye
utslipp i deler av byen).
l Stille krav om mer miljøvennlig varelevering fra 2017
i dialog med næringen.
l Få Stena Line og DFDS Seaways til å benytte landstrøm
når Oslo Havn har nødvendig infrastruktur.
Kilde: Byrådet i Oslo
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– Undersøkelsen underbygger det vi har visst lenge,
at dårlig inneklima påvirker
elevers prestasjoner negativt
og at et godt inneklima er en
viktig forutsetning for god
helse og godt læringsmiljø,
sier Kai Gustavsen, fagsjef for
inneklima i NAAF. n
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filtrering
filtrering
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under fire forskjellige nivåer
av frisk luft. Testene ble utført
over kort tid og utfordret
blant annet elevenes evne til
logisk tenkning.
Resultatene viste at elevene
presterte opptil syv prosent
bedre ved økt tilførsel av frisk
luft.

Børsteløs
Børsteløs
Børsteløs
motor
motor
motor
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En studie fra Danmark har
sett på hvorvidt økt ventilasjon med økt tilførsel av frisk
luft klasserommene påvirker
elevenes prestasjonene.
Studien ble utført ved to ulike
skoler blant barn mellom
10 og 12 år. Elevene utførte
tester i språk og matematikk

En nyere studie fra
Canada viser at eksponering for luftforurensning
fra veitrafikk første leveår
øker risikoen utvikling av
allergier.
Studien bygger på
«Canadian Healthy Infant
Longitudinal Development (CHILD) study» som
involverer mer enn 3500
familier med små barn.
Resultatene viste at
eksponering for luftforurensning fra veitrafikk
første leveår økte risikoen
for å utvikle allergi mot
et eller flere allergen. Økt
risiko ble funnet også for
mat- og inhalasjonsallergen. Sammenheng mellom luftforurensning og
allergi var sterkere blant
de barna som ikke gikk
i barnehage.
Forskerne fant ikke sammenheng mellom mors
eksponering for trafikkforurensning under svangerskap og risiko for utvikling
av allergi hos barna.
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Foto: Colourbox

Presterer bedre med
frisk luft i klasserommet

Luftforurensning øker
risikoen for allergier
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CITI-SENSE

Inneklima-forskning
på timeplanen
Over 80 elever ved tre videregående skoler på Østlandet har forsket på inneklima og
luftforurensning. Nylig presenterte de nesten 30 spennende prosjekter under en konferanse på Lørenskog videregående skole. Elevene ble overrasket over mange av funnene.
Tekst og foto: Lene Gunvaldsen

I april arrangerte Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
i samarbeid med SINTEF og
Astma- og Allergiforbundet
CITI-SENSE Student Conference på Lørenskog videregående skole. Konferansen og
forskningsprosjektet er en del
av CITI-SENSE, et stort EUprosjekt hvor hovedmålet er å
skape engasjement i befolkningen rundt forurensning og
miljøfaktorer.
Horten, Lambertseter og
Lørenskog videregående
skoler ble plukket ut til å
delta, og cirka 80 elever som
har teknologi og forskningslære som valgfag, har forsket
på forskjellige temaer med
utgangspunkt i inneklima.
Elevene har fått låne utstyr av
NILU, og har selv valgt hva de
ønsker å forske på. I fire uker
har de gjennomført undersøkelser, skrevet rapporter og
konkludert.
Partikkelforskning. I tillegg
til foredrag fra blant annet
NILU og Arbeidstilsynet,
presenterte elevene under
konferansen sine resultater
fra inneklimaprosjektet i
form av en posterutstilling.
Høydepunktet på konferansen
var kåringen av det beste prosjektet, der både en fagjury
og elevene selv kåret hver sin
54

del av informasjonen de fant
da de jobbet med oppgaven.
– Vi har vel egentlig ikke
tenkt så mye på det før, men
det har jo faktisk mye å si for
både helse og konsentrasjonen på skolen, sier Kristine.
Lise ble overrasket over
hvor farlig forurenset luft kan
være.
– Jeg synes det var sjokkerende at det faktisk er
dødsfall som kan knyttes
direkte til luftforurensning!
Jeg visste ikke at det kunne ha
så stor innvirkning på helsen,
sier hun.
Økt kompetanse og
interesse. Britt Ann Kåstad
Høiskar er seniorforsker ved
Avdeling by og industri i NILU,
og har vært en av dem som
har jobbet med elevprosjektet.

– Grunnen til at vi valgte
inneklima som tema, er fordi
mange tilbringer mye tid inne
i dette landet. Målet med å
ha med elever i Citi-Senseprosjektet er å skape engasjement om innemiljø, og å øke
kompetansen. Hva kan man
gjøre selv? Hvilken betydning
har inneklimaet? Vi håper vi
har pirret litt interesse for
forskningsfag, slik at flere kan
velge en slik karriere, sier hun
til AstmaAllergi.
Hun synes elevene har gjort
en strålende jobb.
– Vi har blitt møtt med
veldig entusiasme, både fra
faglærerne og elevene. De
har vært ivrige, og har gjort
en kjempejobb. De har hatt
begrenset med tid, men de
har fått gjort mye på kort tid,
skryter Kåstad Høiskar. n

FAKTA CITI-SENSE
Glade vinnere. Kristine Thorstensen (18) og Lise Sørland (18) fra Lambertseter skole forsket på betydningen
av partikler på skolen, og ble kåret til det beste prosjektet av en fagjury.

favoritt. Fagjuryens vinner var
prosjektet «Hvilken betydning
har partikler på skolen?» av
Kristine Thorstensen (18) og
Lise Sørland (18) fra Lambertseter videregående skole. De
målte partikler i et klasserom,
og så på forskjellige tiltak som
kan minske helserisikoen.
– Vi har jobbet med prosjek-
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tet i cirka fire uker, og vi har
selv valgt problemstilling. Det
har vært ganske spennende
siden vi har sett på inneklimaet på skolen, hvor vi faktisk
oppholder oss og tilbringer
mye tid, forteller Lise Sørland
til AstmaAllergi.
– Det er jo mange som
klager over dårlig inneklima og

luft i klasserommene, så det
var interessant å se på om det
faktisk stemmer, samtykker
Kristine Thorstensen.
Vinnerne fant blant annet at
partikkelnivået i klasserommet
økte kraftig hvis noen spiste
frukt, og at nivåene økte da
det ble flere elever i rommet.
De to ble overrasket over en

l 4-årig EU-finansiert prosjekt som avsluttes

i oktober 2016.

l Norge ved NILU – Norsk institutt for luftforsk-

ning og SINTEF deltar med to delprosjekter
i samarbeid med NAAF som tar for seg
inneklima på skoler, samt luftkvalitet i Oslo.
l Sverre Holøs fra SINTEF Byggforsk, Britt Ann
Høiskar fra NILU og Kai Gustavsen fra NAAF
deltar i inneklima-prosjektet, mens Núria Castell
fra NILU er koordinator for uteluftaktiviteten.
Koordinator for hele CITI-SENSE-prosjektet er
Alena Bartonova ved NILU.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2015

55

SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Husstøvmidd
Hvis man er allergisk mot støv,
vil dette da si husstøvmidd?

Foto: Colourbox

SPØRSMÅL OG SVAR

Farlig å trene med astma?
Jeg har fått diagnosen astma. Jeg har ofte
pustebesvær og slim i halsen. Det kalde
og fuktige klimaet i landet gjør at jeg er
mye trøtt og slapp, og ikke tåler store
fysiske utfordringer. Jeg ønsker å trene
for å holde meg i form, men vil trening
hjelpe, eller gjør det vondt verre?
Torger

Tore

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Valg av madrass
Vår sønn på tre år har infeksjonsutløst astma. Vi skal kjøpe
ny seng til ham. Er det noen madrasser dere anbefaler?

Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Anna

Svar:
Vi anbefaler ingen konkrete
madrassmerker, men vi
anbefaler hyppig og god
rengjøring av både madrass og overmadrass for å
begrense støv, og spesielt
støv fra midd. Sørg for å ha
en overmadrass som lar seg
vaske og støvsug/teppebank
madrassen med jevne mellomrom. Når dere har kjøpt
ny madrass, pakk den ut og
la den lufte seg enten ute,
(kanskje ikke nå i pollense-

Gerda
songen) eller i ett annet rom
enn soverommet/oppholdsrom i 2-3 dager. Slik kan
den bli kvitt lukter som kan
være plagsomme. Vær også
oppmerksom på at madrasser som er laget av naturlateks, kan potensielt sett
frigi proteiner fra gummitre
som kan gi allergi dersom de
blir til fint støv som slipper
gjennom madrasstrekket.

Luftkvalitet på soverommet

Foto: Colourbox

Jeg er sterkt plaget av pollenallergi og er allergisk mot dyr og
husstøv. I fjor høst spurte jeg legen om vaksinering. Legen sa
jeg måtte ta en allergitest, men da måtte jeg være uten medisiner i tre uker før testing. På grunn av mine mange allergier
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Svar:
Det svært viktig med riktig medisinering
og god astmakontroll for at hverdagen
skal bli så god som mulig. Astma kan bli
verre om vinteren og i kulden, blant annet
er høye luftforurensningsnivåer vist å
kunne bidra til astmasymptomer. Astmaen
kan også bli verre av fysisk aktivitet på
vinteren, og av pollenallergi vår og sommer. Det skyldes at slimhinnene i lungene
er følsomme for den avkjølingen som skjer
når man puster kraftig med åpen munn.
Tendensen forverres i kulde. Når det gjelder trening, er det bare sunt, selv om du
har astma. Du kjenner selv din egen kropp,
men astma skal ikke være en hindring for
fysisk aktivitet og trening.
Anna

Anna

Kent

Allergivaksinasjon

56

Svar:
Husstøvmidd finnes i støv. En allergi
mot husstøvmidd betyr at du har en
overfølsomhetsreaksjon på proteiner
som kommer fra avføringen til midden. Typiske reaksjoner på støvmidd
er irritasjon av luftveiene som blant
annet gir symptomer som; høysnue,
rennende nese, kløe i øynene og
pusteproblemer. Men støv kan også
inneholde mange andre allergener og
irritanter som for eksempel dyrehår
og kjemikalier. Det er altså ikke utelukkende støvmidd man
kan reagere på. Du kan få tatt
en prikktest hos legen for
å sjekke ut de vanligste
allergitypene.

Foto: Colourbox

Har skolebarn krav på ekstra fri
i forbindelse med kraftig astma
i den verste pollensesongen?
T. Dahle
Svar:
Det finnes ingen lovfestet rett når
det gjelder ekstra fri fra skolen
i forbindelse med astma og annen
kronisk sykdom, men man har rett
på tilrettelagt undervisning. Hvis
barnet er svært plaget av pollen, så
vil de fleste skoler være samarbeidsvillige for å finne gode løsninger.
Opplever du at barnet ditt har store
plager i sesongen, så bør du snakke
med skoleadministrasjonen om hvordan dere best kan løse dette. Løper
fraværet over lang tid, vil de fleste
skoler etterspørre en legeerklæring.
For ungdom er det veldig viktig med
legeerklæring slik at det blir registrert som gyldig fravær og ikke går
utover vitnemålet. Man kan søke om
permisjon fra skole for å reise vekk
og vedlegge legeerklæring, men det
er opp til skolen å gjøre en skjønnsmessig vurdering av søknaden.

Foto: Colourbox

Skolefri i astmasesongen

klarte jeg kun tre dager uten medisiner, og fikk dermed ikke tatt
allergitest. Hvordan kan jeg få vaksine når jeg ikke kan være
uten medisiner for testing? Hvorfor er testing nødvendig?
Britt-Lise
Svar:
Man må ta en allergitest før man kan bli vurdert for hyposensibilisering/allergivaksine. Dette er et krav for å sørge for at
pasienter er nøye utredet og vurdert før de setter i gang med
behandling. Det er en lang prosess over 3-5 år å bli sensibilisert.
Du kan snakke med din fastlege om å bli henvist til en allergolog/
spesialist for videre utredning. Hvis det er sånn at du må ta test,
så bør du gjøre tiltak for å minimere eksponeringen av allergener i de dagene du må være uten medisin. Du kan for eksempel
støvsuge huset minst en gang per dag og unngå kontakt med dyr
de dagene uten medisin. Du kan også bruke pollenmaske.
Anna

Hva kan jeg gjøre for å få ned temperaturen på soverommet i sommervarmen, og sikre god
luftkvalitet?
Cecilie
Svar:
På varme dager er det best, både for tempeå flytte viften ut av rommet, den kan nemlig
ratur og luftkvalitet, å lufte på kvelden, da er
gjøre en vel så god jobb der. Ha viften stående
temperaturen lavere ute. Har du pollenallergi,
på et bord foran vinduet i rommet utenfor sobør alle vinduene du bruker dekkes til med polverommet og la vinduene i begge rom stå åpne.
lennett slik at pollenpartikler ikke kommer inn i
Da skaper du et undertrykk i soverommet og
boligen din. Gjennomtrekk er den beste måten
luft med lavere temperatur vil trekke inn gjenfor å få ned temperaturen, la dørene mellom
nom det åpne vinduet på soverommet. Husk å
rommene stå åpne og sett opp vinduene. Du
tenke på sikkerheten, sørg for at gardiner ikke
kan også skape mer bevegelse i luften ved å
kan blåse inn i viften – og vær spesielt varsom
sette på kjøkkenviften. Det vil gjøre at luften
med plassering av viften om du har små barn i
fra den varme dagen byttes ut av mer frisk
huset. Vær også påpasselig med å støvsuge
kvelds- og natteluft. Har du en frittstående vifte
og rengjøre, og sørg for at du ikke har for
på soverommet, er det viktig at det ikke er for
mange ting på soverommet.
mye støv i rommet. Viften vil virvle opp støvet
Kai
og føre til dårligere luftkvalitet. Du bør vurdere

KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

rådgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

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

AKTUELT

... for et bedre inneklima
Birkenes
kommune

meldal.kommune.no

birkenes.kommune.no

Lærdal
kommune

Smøla
kommune

smola.kommune.no

steigen.kommune.no

Psykisk Helsevern
laerdal.kommune.no

Karmøy
kommune

time.kommune.no

vennesla.kommune.no

7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Midt-Telemark
Regnskap AS
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 00 90

hurum.kommune.no

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Bravida Norge AS
avd Notodden
3683 NOTODDEN
Tlf. 35 02 71 20

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 87 90

AS Miljøbygg

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 10 50

7044 TRONDHEIM
Tlf. 73 91 76 70

karmoy.kommune.no

sortland.kommune.no

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90

7011 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 86 00

Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM

flesberg.kommune.no

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Skaustua
Omsorg AS

1408 KRÅKSTAD
Tlf. 934 06 670

Emil Solbakken AS Voksentoppen
skole
2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

2816GJØVIK
Tlf. 61 14 56 00

1860 TRØGSTAD
Tlf. 479 03 196

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 98 02

Høyanger Bil A/S

Lars Andre
Espegard AS

5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

3570 ÅL
Tlf. 900 42 173

En virksomhet i Stift. Signo
3240 ANDEBU - Tlf. 33 43 88 00
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

Fredrikstad

ski.kommune.no

Thorsteinsen
Transport

Åneby

Malerfirma

Kommunalteknikk

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Lasse Gundal

ringebu.kommune.no

Ski
kommune

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 10 00

1484 HAKADAL
Tlf. 67 06 20 00

Storg. 22, 3290 STAVERN - Tlf. 33 16 53 50

aal.kommune.no

Ringebu
kommune

Etto Bygg AS

Neglspretten
Fotterapi

Jordens Helse
3551 GOL
Tlf. 32 07 49 60

Oppvekst- og kulturetaten

Ål
kommune

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

Hydro Aluminium
Rolled Products AS

Weidemanns gate 8, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 44 10

Jensvollv. 44, 3400 LIER
Tlf. 32 84 80 95

3570 ÅL
Tlf. 905 20 071

CityMaid HjemmeService AS

Philips Norge AS,
HHS

Flaskebekk

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no

Tannlege

Lisa Gjøvik Andresen

Torggata 83, 2317 HAMAR - Tlf. 62 53 46 00

Osterøy Servicesenter, Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Notodden Hotel

Torvet 8, 3674 NOTODDEN - Tlf. 35 01 20 88
Fitness - solarium - badstu - biljard - bordtennis

Industriverktøy IDG Tools AS
Furumoen 47, 2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

1473 OSLO
Tlf. 67 98 01 00

1450NESODDTANGEN
Tlf. 66 91 16 02

1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

2001 LILLESTRØM
Tlf. 22 11 01 10

Brødrene

Dahl

6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 52 65

Tlf. 06 485

2403 ELVERUM
Tlf. 901 38 033

Malermestrene
Indre Østland AS

Holmestrand

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 96 00

3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00

3111 TØNSBERG
Tlf. 33 00 37 37

9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 00

Apotek 1
Bien Narvik

BeslagTEKNIKK as

Grøterud’s
Byggservice AS

8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Tannlegene

NorthSea
Terminal AS

1394 NESBRU
Tlf. 67 20 47 00

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

Tinn Energi AS
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

Dal

2072 DAL
Tlf. 63 95 15 28

J B Consult AS
1764 HALDEN
Tlf. 911 48 917

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 24 00

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 91 00

1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Abactus AS
2301 HAMAR
Tlf. 911 94 093

Boligpartner
Jessheim
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Industriveien 27 D
2020SKEDSMOKORSET
Tlf. 415 76 639
www.somfy.no

Terningen Arena

Nor-Bygg AS

Bremanger
Maskinsentralen A/S Spar
O. Håvardstun AS

Coop
Østafjells SA

9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

8283 LEINESFJORD
Tlf. 75 77 81 31

2303 HAMAR
Tlf. 62 43 30 00

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90
Energivegen 5
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 60

Byggningssnekker

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14
sagbakkencatering.no

Vik

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

1540 VESTBY
Tlf. 02 425

Somfy Nordic AB
Norge
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00
stfk.no

2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Boots Apotek
Kvaløysletta

Lungemedisinsk avdeling

Hadeland
Maskindrift AS

2050 JESSHEIM
Tlf. 417 43 700

Handelsbanken Multiconsult AS
Drammen
Sjølundvegen 2

Økonomihuset
Tønsberg AS

Hansjordnesgt 9
9257 TROMSØ - Tlf. 979 91 550

1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 60 50

Nesbru Senter

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

IP Huse AS

Mek. Verksted

ANONYM
STØTTE
Jon Reidar Aae

godt brukt tjeneste, slik at de
kosmetikkproduktene som
faktisk er helseskadelige blir
fanget opp, sier Anna Bistrup,
helsefaglig rådgiver i NAAF.

Wilbergjordet

2150 ÅRNES
Tlf. 63 91 18 14
www.raumnes.no

Advokat

Tannlege

Tor Frost Nielsen
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

sjonen fra forbrukerne brukes
i arbeidet med å gjøre kosmetiske produkter tryggere å
bruke.
– Vi håper dette blir en

Røros E-verk
Oslov 16
7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Nedre Kalbakken 88, 1081 OSLO
Tlf. 22 32 29 83

YX Valestrandsfossen

Graving og Transport

bivirkninger på vegne av seg
selv og andre. Økt innrapportering vil gi en bedre oversikt
over hvilke produkter som
kan gi bivirkninger. Informa-

Bjørn Liodden

Batteri og produkter til høreapparat

Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

En av ti får bivirkninger fra
kosmetikk eller kroppspleieprodukter, men få melder
fra om skadene. Nå lanserer
Folkehelseinstituttet og Mattilsynet et nytt meldesystem
som skal gjøre det lettere for
forbrukerne å gi beskjed.
Register for bivirkninger ved
bruk av kosmetiske produkter har eksistert siden 2008,
men frem til nå har det vært
helsepersonell som har hatt
meldeplikt til dette registeret.
Nå kan forbrukerne selv
melde inn uønskede bivirkninger ved å logge seg inn
på www.altinn.no og fylle ut
meldeskjemaet «Innmelding
av kosmetikkbivirkninger».
Folkehelseinstituttet forteller at innmeldingen er anonym
og man kan melde fra om

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
1607 FREDRIKSTAD - Tlf. 69 31 24 24

Tlf. 911 62 436
lasgund@online.no

Meld fra om bivirkninger fra kosmetikk

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 00

Erik Rasmussen
1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

9007 TROMSØ
Tlf. 77 69 88 50

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 18 40

Telepizza AS

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 99 51

Brungot’s
Minimaskiner
6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217
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Hjertemarsj på Kongsvinger

Møt NAAFs nye rådgiver

GLÅMDAL

Anna Bistrup (32) er Astma- og Allergiforbundets nye helsefaglige rådgiver.
Hun er utdannet sykepleier, og jobber blant annet med rådgivningstjenesten.

Dagligvarekjeden Bunnpris har nå
lansert seks nye parfymefrie produkter som er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet. Serien heter «Effekt
Fri» og består av håndsåpe, oppvaskmiddel, tøymykner, flytende tøyvask
for ull og silke, vaskepulver for hvitt
tøy og vaskepulver for farget tøy.

Tekst og foto: Lene Gunvaldsen

det tøft. Anna vet nemlig selv
hvordan det føles.
– Jeg fikk selv astma som
Alder: 32
barn. I tillegg var jeg sterk
Sivilstatus: Gift, 2 barn
plaget av atopisk eksem ut i
Yrke: Sykepleier
voksen alder. Nå har det helAllergier: Astma, atopisk
digvis blitt bedre. Men jeg er
eksem som barn, pollenallergi.
fortsatt sensitivt mot parfyme
og andre sterke dufter. PollenAnna Bistrup begynte i jobben allergien er jo også en fast
følgesvenn hvert år, avslører
som helsefaglig rådgiver i
hun.
april, og betjener blant annet
Anna har tidligere jobbet
rådgivningstjenesten hver
innen flere forskjellige områmandag og tirsdag. Hun har
der, blant annet på Rikshospigod kjennskap til hva forbuntalet og som rådgiver og koordet jobber for og med.
dinator innen ambulansefly.
– NAAF er en viktig bru– Jeg har alltid vært faglig
ker- og interesseorganisasjon
som jobber målrettet for sine nysgjerrig på helse. Jeg trives
med å ha et yrke hvor jeg kan
medlemmer og for å bedre
kombinere min faglige kunnfolkehelsen. Jeg ønsker å
skap og ønsket om å hjelpe
være med å bidra til dette.
andre. Som sykepleier får
Astma og allergi er den store
man mulighet til å ha en nær
folkesykdommen, samtidig
synes jeg personlig det også er kontakt med mennesker og
tilby omsorg som en del andre
veldig fint at det begynner å
bli mer fokus på matallergi og yrker ikke har.
Du kan få hjelp av Anna
problematikken rundt overfølhver mandag og tirsdag, ring
somhet, sier Anna.
23 35 35 35 eller send e-post
Hun har stor forståelse for
til raadgivning@naaf.no
at det finnes mange som har

Anna Bistrup

Glåmdal AAF arrangerte
i samarbeid med Vinger
helselag Hjertemarsjen 7.
mai. 53 deltakere var med, og
etter marsjen fikk alle servert
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bambusshop.no. Rabatten er
på alle ordinærprisede klær og
du kan benytte den så mange
ganger du ønsker. Den gjelder
ikke i kombinasjon med kampanjepriser eller tilbud.
Nettbutikken www.bambusshop.no har et stort utvalg
av bambusklær til både dame
og herre, samt klær til Yoga

ASTMA ALLERGI 3 2015 n WWW.NAAF.NO

og Pilates. Bambusklærne
er laget av 95% viskose fra
økologisk bambus og 5% elastin. De er stilige og har flotte
farger som kan mikses og
matches og brukes til de fleste

kaffe og saft. Kiwi Langeland
sponset med masse god frukt.
Leder i helselaget, Johnny
Kristiansen, spilte trekkspill
og deltakerne koste seg.

Har du lyst til å bli turleder?

Parfymefri hverdag i fire byer
NAAF og Neutral gjentok suksessen fra i fjor, og arrangerte
i år parfymefri hverdag 28.
mai. Stadig flere rammes av
parfymeallergi og overfølsomhet, og opp mot 150.000
nordmenn har nå utviklet allergi mot parfyme. Målsetningen er å redusere bruken av
parfyme slik at færre utvikler
allergier, og å gjøre hverdagen
enklere for dem som allerede
er berørt.
Arrangementet har i år
vokst til fire byer: I Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim
fikk publikum informasjon om
hvorfor det er viktig å

Rabatt på bambusklær
Astma- og Allergiforbundet
har inngått en avtale med
Moso Craft DA som gir alle
NAAF-medlemmer 20 %
rabatt på bambusklær fra
Witjuti.
Som medlem i Norges
Astma- og Allergiforbund får
du 20 % fast rabatt på bambusklær i nettbutikken www.

Nye parfymefrie produkter
anbefalt av NAAF

anledninger. De skrukker heller ikke.
Ved første kjøp i nettbutikken, send mail til medlem@
naaf.no, eller ring 23 35 35 35,
for å få din rabattkode.

redusere bruken av parfymerte produkter og at det finnes
gode alternativer.
Parfymeallergi kan ramme
alle. Hudutslett og eksem kan
forsvinne om man slutter å
bruke parfymerte produkter,
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
og kan få sin livskvalitet redusert når de eksponeres for
parfymedufter.

2015 er friluftslivets år, og
Astma- og Allergiforbundet
ønsker at alle lokalforeninger og storlag skal ha et
tilbud om friluftsaktiviteter.
Nå har vi et unikt tilbud
til deg som liker mennesker
og tur i skog og mark! Bli
turleder og få med flere ut
på tur!
Alle kan delta!
Som turleder motiverer
og hjelper du andre til å
komme
i gang med fysisk aktivitet i
friluftsliv. Du planlegger og
gjennomfører turer i nærområdet. Hvor og hvordan
bestemmer du selv.
Ditt bidrag kan gjøre
andres hverdag bedre, både
fysisk og psykisk. Gjennom
friluftsliv, der det både er

fokus på det sosiale og det
fysiske, bidrar du til å øke
livskvaliteten til de du tar
med ut.
En turleder er viktig for
folkehelsa i kommunen –
om du får med en eller tjue!
Du som turleder mottar,
etter at fire turer er gjennomført, et gavekort på kr
1.000,- som kan benyttes
i sportsbutikk. Deltakere
som i tillegg går den femte
turen, vil motta en overraskelse i posten.
Høres dette interessant ut? Les mer og meld
din interesse på naaf.no/
dintur eller ta kontakt med
prosjektleder Anne-Kari
Isaksen på tlf: 91 91 64 10
epost: anne.kari.isaksen@
naaf.no.
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LESERINNSPILL

KRYSSORD

Slik svarer du:

Vinn!

Farlig fravær av spormerking

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter:
 SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2205. Kr 3,- pr melding.
 Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.

Stor pakke med
rengjøringsprodukter!

Svarfrist: 14. september

Nye regler for merking av matvarer med alle tilsatte ingredienser er til hjelp og
glede for mange matallergikere. Men hva slags hjelp er gitt til hyperallergikere
som ikke kan spise mat med spormengder av allergener, spør Mette Wright Larsen.
Om spormerking forteller Mattilsynet ved ernæringsfysiolog
Bueso til Dinside den 13. mars
i år: «Det er ingen krav i regelverket som regulerer denne
type merking.»
Spormengder er ikke en
ingrediens i maten, men en
forurensing med allergener fra
annen produksjon på samme
linje, fra luftbårne allergener
på produksjonsstedet, under
pakking av varen eller fra det
stedet der en ingrediens er
dyrket frem.
Det er positivt at produsenter har begynt å navngi
spormengder i varene sine. Vi
har aldri opplevd at en eneste
fabrikant har jukset eller løyet
av «latskap» med merking
av spormengder. Dessverre
er utviklingen negativ ved at
stadig flere allergener og spormengder er tilstede i matvarer,
også i «allergimat», uten at det
er merket av spormengder på
produktet.

reaksjoner på det minste av
mat- og gresslukter.
Fra barna er små, får de i seg
et ukjent antall spormengder
av mange allergener. Man tror
at dette skaper friske barn,
hvorfor blir det da stadig flere
matallergikere?
Det finnes ingen rengjøringsprosedyre som fjerner alle
spor, ingen laboratorietest
som avslører spormengder.
Spormengder finnes ofte bare
i deler av produktet, ergo kan
du spise gode munnfuller, før
du treffer på en spormengde
som setter i gang en dramatisk
straksreaksjon, slik vi erfarer.
Disse allergikerne kan ikke
spise mat som er laget på
andres kjøkken, på kafeer og
restauranter. De må ha et kjøkken som alltid er rent for allergener, egne kjøkkenredskaper
og ovner som ikke benyttes til
vanlig mat.

Mistet basismat. Hyperallergikere har mistet verdifull
Livstruende. I mange år har vi basismat i løpet av 30 år, her
vært detektiver for å finne ut
-er noen eksempler:
om der er spormengde av visse
- Fabrikker som laget
allergener i mat til hyperkjøttpålegg er nedlagt, nye
allergiker som fra fødselen
produksjonssteder var fulle av
av har reagert på spormengallergener som «forurenset»
der (normale proteiner som
maten.
kroppen ikke tolererer) med
- Det eneste trygge maislivstruende reaksjoner der
melet ble forurenset med
strupehodet hovner opp og
soya forrige år, det skyldtes
stenger lufttilførselen.
praktiske prosedyrer.
Det sies at å utsette krop- Pasta av bokhvete eller
mais uten spormengder var
pen for små doser allergener,
det flere typer av, i dag finnes
vil skape immunitet over tid.
det kun én ren maispasta. For
Vi har erfart det motsatte:
et års tid siden åpnet NorgesUdeklarerte spormengder av
kjente allergener avlet nye
gruppen for denne allergenfrie
Løsningen
pålivstruende
kryssordet i AA nrog1 deilige
finnerpastaen
du på side
58.
allergier, også
i Norge.
62

ASTMA ALLERGI 3 2015 n WWW.NAAF.NO

Nå er vi redd den
forsvinner, fordi
få vet om den, og
«ingen» kjøper
den.
- Etter at et
mineralvann med
kullsyre startet
produksjoner med
sitronsmak, går
det ut over enkelte
vanlige produksjoner som smaker
sitron.
Vi har dokumenterte svar fra en
rekke produsenter
i årenes løp om
deres reelle spormengder. Nylig
ventet vi ny produksjon av en matvare som skulle
forbedres ved å
bytte til en sunn
Redusert utvalg. For hyperallergikere blir
olje. For noen
det
stadig vanskeligere å finne matvarer som
dager siden kom
er trygge for dem å spise, fordi flere produkter
skriftlig opplysning inneholder spor fra allergener. Foto: Colourbox.
om at produktet
er flyttet til ny linje
i Belgia, der det også fremvi trenger en allergimatbedrift
stilles mat med melk.
i Norge, budskapet er aktuelt
I flere år har jeg arbeidet
som aldri før. Mens vi venter,
med en større kokebok nr. 2
forventer vi at den frivillige
med trygge basisvarer, men
ordningen med merking av
dette er vanskelig, da oppskrif- spormengder opphører, og at
ter må revideres fordi trygge
det blir påbudt å merke mat
ingredienser forsvinner eller
med aktuelle spormengder slik
får spormengder.
at matallergikere som trenger
Sammenlignet med vanlige
det aller mest, ikke blir satt
matallergikere, har hyperaller- utenfor regelverket.
gikere et stadig mer begrenset
Mette Wright Larsen
mattilbud, som blir oversett
den 5. mai 2015
av Mattilsynet og av folk som
burde gi støtte og hjelp.
Jeg avsluttet en allergibok
for 26 år siden med å skrive at
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Løsningen på kryssordet i AA nr 2 finner du på side 66.
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NAAFS LOKALKALENDER

KONTAKT DITT REGIONSKONTOR
▪ REGION AGDER

Telefon: 94 87 21 07
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 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, 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

▪ REGION NORDLAND

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

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

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 35 .
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
E-post: osloogakerhus@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

▪ VALLE MARINA

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.
Husk at du kan følge med på nyheter og det som skjer i din region på
Facebook, alle regionene og enkelte
lokalforeninger har egen side.
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Informasjon

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 NORD: TROMS/FINNMARK

Henvendelser fra medlemmer betjenes
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.

Janling på
Vollane! Turdager
for deg med kols eller
astma. Kontakt Mona
L. Marthinussen, tlf:
92 27 82 20.

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK

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

▪ REGION MIDT, NORD-TRØNDELAG
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Fritidsaktiviteter
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Det blir
arrangert klatrekveld for hele familien i løpet av høsten. Påmelding til
monica.dalseth@naaf.no. For dato og
mer informasjon se http://www.naaf.
no/klatrekvelder
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chi i
Ørsta/Volda: For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med Lisbeth
Svendsen Søvik. E-post soevikl@
hotmail.com eller tlf: 930 41 964. For
mer informasjon se http://www.naaf.
no/taichi
▪ NORD, HARSTAD: Gjennomfører
faste aktiviteter som klatring, bowling
samt bading i Grottebadet, følg med
på Facebook: facebook.com/HarstadOgOmengStorlagAvNaaf
▪ NORD, KÅFJORD I TROMS: Det
planlegges familiehelg med ulike
aktiviteter i løpet av høsten. Nærmere
informasjon offentliggjøres på Facebook, søk etter: Nord-Troms Storlag
av NAAF. Kontaktperson: Ingvild
Larsen. Tlf: 90 75 81 22.
▪ NORD, FLERE STEDER: Med støtte
fra Gjensidigestiftelsen arrangeres
artige og lærerike aktivitetskvelder
hvor det også blir mulighet å lære
om mat, fysisk aktivitet og helse. Mer
informasjon om sted og tid på naaf.
no/friskere2015.

Medlemsmøter
▪ ØSTAFJELL, DRAMMEN OG OMEGN:
Første lørdag i måneden er det kafétreff kl. 12.00 på East Lake restaurant
i Drammen. Likemann er til stede.
Henvendelse Grete Wang Vines
tlf: 91 58 69 26.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Onsdagskafe 10. juni, denne gangen på Forsmannsenteret. Likepersoner til stede.
Velkommen!
▪ ØSTAFJELLS, TELEMARK STORLAG:
Seniortreff i Blekebakkveien 1, Skien
v/Turid Odberg. Tlf. 98 64 12 51.
▪ ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN:
Formiddagstreff på Midtløkken. Se annonse i Tønsberg Blad.

Nyvalgte ledere
▪ REGION ØSTAFJELLS: Vi har følgende
ledere: Telemark storlag: Nyvalgt
leder er Cathrine Bogen Heitmann.
Tlf. 95 94 61 48. Drammen og omegn:
Nyvalgt leder er Wenche Stustad. Tlf.
90 53 64 68. Ringerike og Jevnaker:
Leder Lars Velsand, tlf: 90 79 89 99.
Hallingdal: Leder Bente Hovdegard,
tlf: 93 00 66 66. Nordre Vestfold:
Leder Anita Kolseth Olsen, tlf: 99 04
38 32. Horten og omegn: Leder Siv
Engen, tlf. 41 62 55 03. Tønsberg og
omegn: Leder Britt Wennerød, tlf: 45
41 21 52. Sandefjord: Leder Eldbjørg
Steensma, tlf: 33 47 29 29. Larvik og
omegn: Leder Finn Halvorsen, tlf: 90
85 94 65.

▪ HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal AAF
ønsker berørte og pårørende til vår
gruppe velkommen til å besøke Brukerkontoret på Sykehuset, Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson er å treffe
den 11. juni kl. 17.00-19.00. Her har
du/dere mulighet til å få informasjon,
brosjyrer og til å få snakke. I juli og
august vil det være sommerstengt.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
Foreldre og barn-samlinger for gruppen 0–5 år. For mer informasjon,
kontakt Cathrine Finnebraaten tlf: 48
12 95 00.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
Elvefestivalen i Drammen 21.–23.
august. Vi deltar med en flott stand.
▪ ØSTAFJELLS, TELEMARK: MerSmak i
Skien 28.–29. august. Kom og smak
på våre allergivennlige produkter.
▪ ØSTAFJELLS: Lungeavdelingen ved
Sykehuset i Vestfold (S.i.V) utarbeider
nytt pasientforløp for pasienter med
kols. Dette vil komme på hjemmesiden til S.i.V. i løpet av et halvt år. Har
du diagnosen kols, anbefaler vi at du
gjør deg kjent med dette. Fortell også
om det til fastlegen din, så sikrer du
at du får den behandlingen og oppfølgingen som
kols-forløpet
Bli med på
anbefaler.

matkurs! Arrangeres
av region Østfold.
Les mer
under «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.

Kurs
▪ MIDT, DOMBÅS: Familieseminar
på Dombås Hotell 25.–27. september 2015. For mer informasjon og
påmelding se www.naaf.no/familieseminar eller ta kontakt på e-post
region.midt@naaf.no eller telefon 92
28 71 46.
▪ ØSTAFJELLS, LANGESUND: Neste
familiesamling er i Langesund 11.–13.
september. OBS, ny dato! Kurs om astma, allergi, eksem, kols og inneklima
for voksne. Klatring i klatrevegg og
bading for barn og ungdom. Det blir
båttur i skjærgården, og vi skal prøve
fiskelykken i Friluftslivets år.
▪ ØSTAFJELLS: Kolskurs: 10. og 11. juni
på Hallingdal sjukestugu. Likepersonkurs: 12.–14. juni på Gardermoen.
Eksemkurs: 21. september i Tønsberg.
▪ ØSTAFJELLS, TØNSBERG Tønsberg
sykehus, LMS og NAAF Østafjells arrangerer kurs for foreldre og foresatte
til barn med eksem. Foreldre får
opplæringspenger hvis de er i lønnet
arbeid.
▪ ØSTFOLD: Praktisk matlaging og
teoretisk matallergikurs høsten 2015.
Kurset passer for voksne som kan lage
mat selv, men har selvsagt nytteverdi
for alle i familien dersom mor/far
har lært noe nytt og spennende! For
informasjon ta kontakt med regionssekretær, Mona L. Marthinussen,
telefon: 922 78 220 eller på epost:
monam@naaf.no eller region.ostfold@naaf.no. Prosjektet finansieres
av ExtraStiftelsen

Følg din region på Facebook!
▪ REGION AGDER:
facebook.com/naafagder
▪ REGION HEDMARK:
facebook.com/naafhedmark
▪ REGION MIDT:
facebook.com/naafmidt
▪ REGION NORD:
facebook.com/naafnord
▪ REGION NORDLAND:
facebook.com/naafnordland
▪ REGION OPPLAND:
facebook.com/naafoppland

▪ REGION OSLO OG AKERSHUS:
facebook.com/naafosloakershus
▪ REGION VEST:
facebook.com/naafvest
▪ REGION ØSTAFJELLS:
facebook.com/naafostafjells
▪ REGION ØSTFOLD:
facebook.com/naafostfold
▪ ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET
facebook.com/astmaogallergi
▪ POLLENVARSLINGEN
facebook.com/pollenvarsel

Gåturer og trim
▪ HEDMARK, ELVERUM: Ut å gå, med
eller uten staver. Ta kontakt med regionskontoret på telefon: 62 42 61 62
eller e-post: region.hedmark@naaf.no
for mer informasjon.
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Mosjonsgrupper. Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset.
Tlf: 413 11 458. Surnadal: Inger
Merethe Mogstad. E-post: ingermerethem@gmail.com eller tlf: 958 48
370. Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll.
E-post: jarleekroll@gmail.com eller
tlf: 977 25 678. For mer informasjon
se på siden
www.naaf.no/mosjonsgrupper.
▪ NORD, PORSANGER: Sommerløyper
til Porsvannshøyden, Langporsvannshøyden, Caskil, Hambukt, Hambuktfjellet og Handelsbuktfjellet. Info kan
fås hos leder Renate Pettersen, tlf:
908 54 266.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN:
Det er inngått firmaavtale med Akropolis treningssenter om trening for
medlemmer. Medlemskort fra NAAF
må vises. Pris kr. 399,- pr.mnd.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Treningsgrupper for lungesyke på Hvidtgården v/fysioterapeut Stig Eidhamar.
Torsdager kl. 10.00–11.00 og kl.
11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00 –
13.00. Henvendelser til Stig, tlf: 97 08
03 91. Gratis hvis du har rekvisisjon
fra lege.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Helseparken. Medlemmer av SAAF får rabatt
på trening. Trening etter musikk for
de litt mer spreke på Fysioklinikken i
Gleditschgården mandag og torsdag
kl. 10.30–11.30. Tlf: 92 23 53 56. Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Barnas
Turlag: Vi tilbyr våre medlemmer i
barnegruppen å delta på turlagets
turer. Tilbud for barn i alle aldersgrupper. Å være ute i naturen og bevege
seg er bra for lungesyke. Mot kr. 100,pr. år i medlemskontingent, kan man
delta på arrangementene.
▪ ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN:
Treningsgruppe for voksne med lun-

gelidelser på Activ Fysioterapi,
tlf: 33 32 36 70.
▪ ØSTFOLD: Jangling på Vollane, turdager for deg med kols/astma. Dette
prosjektet er en unik mulighet for deg
med kols/astma som gjerne skulle ha
vært litt mer aktiv. Vi samler inntil 24
deltakere og går turer sammen på
fine steder der vi også tar en lunsj. Vi
har med lungesykepleier og gir tips
for deg som ønsker å holde deg i form
selv om du er litt tungpustet. Vi møtes
3 lørdager høsten 2015: Dag 1: Lørdag
12. september, Gamlebyen Fredrikstad. Dag 2: Lørdag 10. oktober, Galleri F15 Moss. Dag 3: Lørdag 24.- oktober, Borgarsyssel Museum Sarpsborg.
Alt er gratis! Også lunsj og transport!
For informasjon eller påmelding, ta
kontakt med regionssekretær, Mona
L. Marthinussen, telefon: 922 78 220
eller på epost: monam@naaf.no eller
region.ostfold@naaf.no. Prosjektet
finansieres av ExtraStiftelsen.

Feiring
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN: Drammen
og Omegn Astma- og Allergiforening
fyller 50 år 16. september 2015. Jubileumsfesten blir på Lampeland Hotell
lørdag 19. september kl. 18.00. Det er
mulighet for overnatting. Egenandel
kr 100,-. Påmelding til Grete W. Vines
på e-post grete.wang.vines@ebnett.
no mobil 9158626 innen 10. juni.

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

Kvinne i 30-årene søker tilkallingsassistent i Halden. Du blir
ansatt som personlig tilkallingsassistent (BPA) hos Uloba.
På grunn av sterk parfyme-/
duft-allergi er det helt nødvendig at du er helt parfymefri.
Arbeidsoppgaver inkluderer
handling, ærend og sjåfør.
Arbeidstid er 2-5 timer cirka
2-4 ganger per måned.
Du må være pålitelig, nøyaktig, fleksibel, rolig, blid,
66

empatisk, velorganisert, praktisk og ha god håndhygiene.
Du må ha førerkort klasse B og
være en trygg sjåfør. På grunn
av allergi kan assistenten ikke
ha dyr, benytte røyk eller parfymerte produkter.
Søknad med minst to referanser og CV sendes på
e-post til gro.gh78@gmail.
com. Eventuelle spørsmål
kan også sendes til denne
e-posten.
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▪ ØSTAFJELLS; SANDEFJORD: Gratis
bading for medlemmer over 16 år
i varmtvannsbasseng og anledning
til bruk av vanlig basseng i Svømmehallen i Bugården hver tirsdag kl.
14.45–16.00. Påmelding, tlf: 33 47
29 29.
▪ ØSTAFJELLS DRAMMEN OG OMEGN:
Trening i basseng for medlemmer i
Drammensbadet på tirsdag, onsdag
og fredag i samarbeid med Drammen
og omegn revmatikerforening.
Ta kontakt med Kjell O Halvorsen
tlf: 92 25 59 28 for informasjon.
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Parfymefri tilkallingsassistent søkes!

For informasjon ta kontakt med,
Leni Isaksen, tlf: 95 96 26 14 eller på
epost: naafindre@gmail.com.
▪ 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 Kysthospitalet i Stavern hver onsdag kl. 19.-20.
Medlemmer betaler halv pris. Gratis
for barn. Følger skolens ferier. Tlf:
leder Finn Halvorsen 33 18 42 08.

un

▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Det blir
arrangert badedag for hele familien i
løpet av høsten. Påmelding til monica.
dalseth@naaf.no. For dato og mer
informasjon se www.naaf.no/
badedager.
▪ NORD, ALTA: Medlemmer får 50
prosent rabatt på timer i Alta Helsebad. Medlemskort med kvittering må
fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen,
tlf: 91 72 66 28.
▪ NORD, BARDUFOSS: Familiesvømming 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, HAMMERFEST: Medlemmer
får 50 prosent rabatt på klippekort
som kan benyttes i Sanitetsbadet,
Isbjørnhallen og Breidablikkhallen.
Kortene kjøptes i Sanitetsbadet.
▪ NORD, KÅFJORD: Svømmetrening i
Birtavarre Røde Kors-bassenget utgår
i sommer. Oppstart høsten 2015.
Nærmere informasjon offentliggjøres
på Facebook, søk etter Nord-Troms
storlag av NAAF.
▪ NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer
kan benytte kort i Barentsbadet (gratis), Mer info: Toril Synøve Millehaugen, tlf: 40 87 94 17, e-post: naafsv@
hotmail.com.
NORD, TROMSØ: Familiebad starter
opp igjen 6. september. Svømmingen
er ved St. Elisabeth Hotell og Helsehus
søndager fra kl. 16-17.00. Voksenbad
første søndag hver mnd. fra kl. 170018.00. Egenandel kr 25, - pr person,
maks. kr 100 pr familie. Medlemmene

får rabatt ved å vise frem medlemskort med kvitteringsoblat. Andre
kan delta dersom ledige plasser, de
betaler satsene til St. Elisabeth Hotell
og Helsehus.
▪ OSLO OG AKERSHUS, ØVRE ROMERIKE: Svømming for barn/barnefamilier
(medlemmer) hver lørdag kl. 12.00–
14.00 (ikke i påsken) på Gjestad,
Dølivegen 3, Jessheim. Voksne kr. 40,
barn kr. 20. Trening i Råholt Bad/terapibassenget for personer med astma
og kols tirsdager kl. 11.00–12.00 og
torsdager kl. 09.00–10.00. Vi har
ledige plasser. Er du interessert, så ta
kontakt med Solveig på tlf: 41 69 14
90 for informasjon og påmelding.
▪ VEST, BERGEN: Medlemmer som kan
vise frem medlemskort med kvittering
for 2015, kan bade gratis og ta med
en ekstra person pr. medlemskort i
følgende svømmehaller: Askøyhallen, Stemmemyren, Åstveithallen, og
Slåtthaughallen. Navn og medlemsnummer blir notert på en liste som
ligger der. Se åpningstider på www.
bergen.kommune.no
▪ VEST, EGERSUND: Bading/trening.
Slettebø varmtvannsbasseng, onsdag
kl. 17.00 – 18.00. Gratis for medlemmer. Nye badende, både voksne og
barn, er hjertelig velkomne. Kontakt
region.vest@naaf.no for mer info.
▪ VEST, SANDNES: Bading/trening.
Varatun helsebasseng fredag kl. 19.30
– 20.30. Gratis for medlemmer. Nye
badende, både voksne og barn, er
hjertelig velkomne. Kontakt region.
vest@naaf.no for mer info.
▪ ØSTFOLD: Du kan bade på Østfoldbadet i badets åpningstider. Du
viser medlemskort i resepsjonen.

Vi e

NAAFS LOKALKALENDER

Hytte ønskes leid i Østfold!
Er det noen som har hytte
og som selv er allergisk mot
parfyme og kunne tenke seg
å leie ut en uke eller to, til
to voksne damer? Har sterk
parfymeallergi og derfor
vanskelig for å finne feriested som er egnet.
Det må ikke ha vært dyr

eller røyk der og bare brukt
parfymefrie vaskemidler på
hytta og til tekstiler. (Bør
ikke være i høysesongen
– er fleksibel). Må være
innlagt strøm, vann, toalett,
kjøleskap og fryser.
Skriv til : gro.gh78@gmail.
com.

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA2
Her finner du de
riktige ordene fra
kryssordet i forrige
AstmaAllergi.
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Vinner av kryssord i AA1 2015: Ernst Peter Paulsen fra
Ålesund. Vi gratulerer!

PR INCESS DUNKOLLEK SJON

Norskprodusert og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

* Få mer informasjon om best i test, kvaliteter og priser i din nærmeste Princessbutikk eller på www.princessbutikken.no

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

ENESTE MALINGSSERIE

ANBEFALT AV NAAF
– trygg fra første strøk

SENS er i dag den eneste malingsserien anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. Med SENS kan du trygt male rommet uten å tenke på
malingslukt eller skadelig avdamping. Du er trygg fra første strøk.
I SENS-serien får du høykvalitetsprodukter til slett vegg og panel,
samt takmaling og grunning.
Sens er utviklet i samarbeid med:

