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Små løft, store forskjeller
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Redaktør

Astma- og Allergiforbundet markerte nylig Verdens astmadag 
og starten på årets bjørkepollensesong ved å rette søkelys mot 
sammenheng mellom pollenallergi og astma. Med pollenfrisk-
kampanjen har NAAFs rådgivere og helsepersonell vært ute 
og informert studenter om at det finnes gode hjelpemidler og 
behandlingsalternativ mot pollenallergi, og at det er viktig for 
livskvalitet og framtidig helse at allergien behandles tidlig og 
riktig. 

Mange av studentene forteller at de ikke har oppsøkt lege 
for å få behandling for plagene. Blant de som hadde oppsøkt 
lege, forteller forbausende mange at de aldri har hørt om 
eller fått tilbud om allergivaksinasjon, men at de blir avhjulpet 
med kortisonsprøyter mot allergiplagene. Om ikke NAAFs 
pollenfrisk-kampanje kan sies å oppfylle kriteriene for en 
objektiv og representativ undersøkelse, sier den likevel en 
god del om at det er mange som går rundt med dårlig eller 
feilbehandlet pollenallergi. 

At pollenallergi påvirker livskvaliteten langt utover 
reaksjoner på selve bjørka, eller gresset, kan alle som vet hva 
det vil så å ha kryssallergier bekrefte. Roshman Jamesrajkumar 
er en av mange. Han må holde seg unna kiwi og epler året 
rundt, selv om han bruker medisiner mot selve pollenallergien. 
En fattig trøst kanskje for alle pollenallergikere som ikke kan 
spise mange av våre beste og vanligste frukter; symptomene 
ved kryssallergier er heldigvis blant de mildere matallergiske 
reaksjonene.

Astma og allergier berører mange, og ikke minst pårørende. 
Heidi Bjerke, mor til en gutt med alvorlig astma, forteller en 

sterk historie om isolasjon, våkenetter og utmattelse, som gikk 
på egen helse løs. Heldigvis har familien fått god profesjonell 
hjelp, men gir et viktig råd til alle oss andre, naboer, familie og 
venner. Tilby deg å ta klesvasken, vaske gulvet eller ta deg en 
handletur på eget initiativ. Ofte er det ikke så mye som skal til, 
før hverdagen føles litt lettere for familier som har et barn med 
kronisk sykdom.

Småbarnsmor Marit Barbo har også erfart at det ikke alltid 
er de store løftene som kreves for at mye kan bli litt enklere. 
Kakekortene som hun tok initiativ til å få laget, har blitt en 
suksess og fyller tydeligvis et udekket behov. Stadig flere 
gir uttrykk for at de ønsker å ta dem i bruk, slik at også barn 
med matallergier kan føle seg inkludert i bursdager og andre 
arrangementer der hjemmelagede kaker gjerne kommer på 
bordet.

I det hele tatt finnes det ganske mange gode 
hjelpemidler, for alle som sliter med astma, allergi og 
overfølsomhetssykdommer. På vei ut i sommeren gir vi  
deg råd og dåd og nyttige reisetips. Riktig god sommer!
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POLLENALLERGI

Kryssreaksjoner gir oftest  milde symptomer
Rundt 70 prosent av de som har pollenallergi, får kryssreaksjoner mot én eller flere 
matvarer. Heldigvis er det sjelden at symptomene er alvorlige.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Ikke på menyen. Roshman  
Jamesrajkumar (14) har allergi 
mot bjørkepollen og får  
reaksjoner i munnen  
hvis han spiser  
rå epler eller  
kiwi.

14-åringen Roshman James-
rajkumar fra Oslo fikk påvist 
pollenallergi da han var 8 år 
gammel. Like lenge har han 
hatt kryssreaksjoner mot 
enkelte matvarer.

– Jeg reagerer på epler og 
kiwi. Jeg kan ikke spise rå 
epler, da begynner det å klø 
i munnen med en gang. Kiwi 
har jeg ikke smakt på flere år. 
Jeg merker det også litt hvis 
jeg spiser gulrøtter, men det 
er ikke så ille, så det kan jeg 
spise, forteller Roshman.

Proteinforvirring. Kryssre-
aksjoner betyr i praksis at 
det blir en reaksjon mellom 
allergener i pollen og protei-
ner i blant annet rå frukt og 
grønnsaker. Årsaken er at de 
allergifremkallende stoffene 
(allergener) i pollen ligner på 
proteiner i maten.

Roshman har allergi mot 
både hassel, bjørk og or og 
tar medisiner gjennom hele 
pollensesongen. Han begyn-
ner med antihistaminer i god 

tid før pollensesongen starter, 
og det gjør at allergien er 
til å leve med. Han tar også 
øyedråper og nesespray.

– Jeg blir litt trøtt av al-
lergien, og det er litt slitsomt 
å være tett, men det går greit, 
sier han.

Medisinene har imidlertid 
ingen effekt på reaksjonene 
mot matvarer, så Roshman 
må holde seg unna eple og 
kiwi hele året rundt. Han har 
prøvd noen ganger å spise 
eple igjen for å se om aller-
gien er blitt borte, men da har 
han reagert med en gang.

Veldig vanlig. – Kryssre-
aksjoner mot en eller flere 
matvarer er veldig vanlig for 
de som har pollenallergi. Man 
regner med at rundt 70 pro-
sent av pollenallergikere også 
har kryssreaksjoner. Det er 
vanligst med kryssreaksjoner 
blant de som er allergiske 
mot bjørkepollen, 
sier Asta  
Ellingvåg, 

som er klinisk ernærings-
fysiolog ved Regionalt senter 
for astma, allergi og overføl-
somhet (RAAO) og avdeling 
for Klinisk ernæring ved Oslo 
Universitetssykehus.

Hun forteller at sympto-
mene som oftest er ganske 
milde. De er vanligvis prikking, 
kløe og lett hevelse på lep-
per, i munnhulen  
og halsen  og noen 
ganger utslett. 
Noen vil måtte 
holde seg unna 
de aktuelle 
matvarene hele 
året, mens 
andre bare 
reagerer i pollen-
sesongen.

– Symptomene kommer 
raskt etter at du har fått 
matvaren i munnen. Det er for 
de fleste milde reaksjoner, sier 
Ellingvåg. 

I sjeldne tilfeller kan krys-
sallergi gi alvorlige systemiske 
reaksjoner som anafylaksi.
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POLLENALLERGI

Kryssreaksjoner gir oftest  milde symptomer

Prøv deg frem. Den kliniske 
ernæringsfysiologen anbefa-
ler å prøve seg litt frem for å 
finne ut hvilke matvarer du 
reagerer på. 

– Legg en liten bit av for ek-
sempel eple rett under leppa, 
da vi du raskt kjenne om du 
reagerer, og du slipper å få re-
aksjoner i hele munnhulen og 
halsen. Hvis du har kryssallergi, 
vil du vanligvis få symptomer 
kort tid etter at matvaren har 
kommet i kontakt med lep-
pene, forklarer hun.

Det kan også være at du tå-
ler én eplesort, men reagerer 
på en annen. Røde epler tåles 
ofte bedre enn grønne. Noen 
tåler å spise epler hvis de blir 
skrelt. Og du kan trolig drikke 
eplejuice fra konsentrat, selv 
om du ikke tåler ferskpresset 
eplejuice.

Det er også viktig at du 
leser ingredienslisten slik at 
du kan unngå de matvarene 

du reagerer på og slipper å få 
plagsomme symptomer. 

FAKTA VANLIG KRYSSREAKSJONER  
VED POLLENALLERGI

Bjørk/hassel/or/Salix: Eple (rå), pære (rå), stein-
frukt (fersken, nektarin, kirsebær, morell, plomme, 
aprikos, mandel, mango), gulrot (rå), potet (rå), 
hasselnøtt, paranøtt, valnøtt, peanøtt, selleri, kiwi.
Sjeldnere kryssreaksjoner er mot for eksempel 
ananas, sitrusfrukter, avokado, melon eller  
jordbær.
Timotei og andre gressarter: Belgfrukt (bønner, 
erter, linser), hvete, bygg, rug, havre.
Burot: Selleri, purreløk, løk, hvitløk, urter, 
urtekrydder og urtemedisin (persille, basilikum, 
oregano, koriander m.fl.), paprika, solsikkefrø, 
honning.

FAKTA ANDRE TYPER KRYSSREAKSJONER

Mennesker med allergi mot midd eller insekter, 
som mygg, mygglarver og kakerlakker, er oftere enn 
andre overfølsomme for skalldyr (krepsdyr, muslin-
ger, østers og snegler)
Hos katteallergikere er det beskrevet økt forekomst 
av allergi mot flesk. Noen mennesker med lateks-
allergi kan få allergiske symptomer av eksotiske 
frukter og grønnsaker. Banan, avokado og kiwi 
gir hyppigst symptomer, men også papaya, fiken, 
potet, tomat og kastanje kan være årsak til kryss-
reaksjoner.

Medisiner hjelper ikke 
Ellingvåg sier at allergimedi-
siner ikke er behandling for 
kryssreaksjoner – det eneste 
som hjelper er å holde deg 
unna de matvarene du reage-
rer på. Det er imidlertid lurt å 
kartlegge hvilke matvarer du 
faktisk reagerer på, slik at du 
unngår en unødig streng diett. 

– Ta gjerne kontakt med le-
gen for å få råd. Vi ved RAAO 
får også mange spørsmål om 
nettopp det med kryssreak-
sjoner.

Spesielt for barn er det vik-
tig å ikke innføre unødvendige 
matrestriksjoner. 

– Ikke følg tabellen over 
kryssallergi slavisk. Jeg har 
snakket med pasienter som 
har fått en lang liste fra legen 
over hvilke matvarer de bør 
unngå, men det er ingen 
grunn til å unngå andre mat-
varer enn de du reagerer på, 
sier den kliniske ernæringsfy-
siologen.

Ved kryssreaksjon på en 
matvare, reagerer man ikke 
nødvendigvis på de øvrige 
matvarene på kryssallergilis-
ten. Som oftest tåles matva-
ren kokt, skrelt, hermetisert 
eller syltet. Kryssallergi for-

verrer ikke selve pollenal-

lergien. Det er ingen grunn til 
at bjørkepollenallergikere skal 
unngå rå frukt og grønnsaker 
for sikkerhets skyld.

Noen studier viser at kryss-
reaksjonene kan bli mildere 
hos noen etter gjennomgått 
allergivaksinering (hyposen-
sibilisering). Hos andre ser 
man ingen eller liten endring 
på symptomer etter hyposen-

sibiliserende behandling.  
Hyposensibiliserende behand-
ling er et behandlingsalter-
nativ for pasienter som ikke 
har god nok effekt av vanlig 
medikamentell behandling. 

– Kryssreaksjoner er ikke 
noe du vokser av deg, det er 
noe du må regne med å ha 
resten av livet, sier Asta  
Ellingvåg. n
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AKTUELT

Det er brukeren Cathrine 
Finnebraaten som selv har 
tatt initiativ til å få utviklet 
appen. Hun har lang erfaring 
med kompliserte allergier og 
har en sønn som fikk atopisk 
eksem kun åtte uker gammel, 
og som senere utviklet flere 
matallergier. Etter hvert har 
det blitt mange utredninger 
ved sykehus og mye logistikk å 
forholde seg til.

– Allergien viste seg å være 
et utrolig stort puslespill. Pol-
len kunne trigge kryssallergier, 
som førte til reaksjoner på 
matvarer han tidligere hadde 
tålt. Sykdomsbildet forandret 
seg hele tiden, forteller Fin-
nebraaten. 

Ønsket bedre oversikt. – Jeg 
trengte et verktøy som kunne 
hjelpe meg til å holde styr på 
alle registreringene, og som 
var mer anvendelig og mer til-
gjengelig enn den gode gamle 
dagboken der jeg tidligere 
forsøkte å notere ned alt som 
gjaldt sammenheng mel-
lom symptomer og inntak av 
matvarer. Den ble etter hvert 
ganske uoversiktlig.

Finnebraaten besluttet 
dermed å lage et nytt verktøy 
selv. Resultatet ble mobil-
appen, RegIT som er utviklet 

Helse-app skal gjøre allergi- 
hverdagen enklere
RegIT er en ny helse-app for alle med kost- 
regulerte sykdommer som allergi, eksem, astma 
og matintoleranse. Ved å registrere sammenheng 
mellom inntak av mat og symptomer kan appen 
gjøre det enklere å indentifisere hvilke matvarer 
som gir forverret helse. 

Tekst: Nina Brun

i samarbeid med selskapene, 
Better AS og NodeLab AS. Nå 
håper hun appen kan bidra 
til å gjøre hverdagen lettere 
for de mange som sliter med 
kompliserte allergier og at den 
kan gi foreldre og barn litt mer 
oversikt over det store bildet.

Slik virker RegIT.  Appen er 
kalenderbasert og viser ved 
hjelp av symboler og farger 
hva man har spist hvilken dag 
og hvordan man har reagert. 
Appen gjør det også mulig å 
registrere søvn og humørs-
vingninger hos det allergiske 
barnet. Søvnen registreres 
ved å klikke på en knapp når 
barnet sovner, og igjen når 
barnet våkner – opplysninge-
ne lagres automatisk i appen. 

Appen kan bidra til å gjøre 
kontakten med helsevesenet 
enklere i det den gjør det 
mulig å legge inn alle prøve-
svarene fra legen. RegIT gjør 
det også mulig å laste inn 
bilder som lett kan vises til 
legen under konsultasjonene. 
I en egen eksem-del kan man 
registrere hvor på kroppen 
eksemet oppstår og hvilken 
grad eksemet har. 

All informasjon kan gjøres 
om til en PDF-fil som kan sen-
des til behandlende lege. 

Abonnement. I RegIT er det 
mulig å velge mellom enkelt-
abonnement og familieabon-
nement. Familieabonnement 
tillater opp til fem brukere 
som kan logge seg inn på 
samme kalender. Et familiea-
bonnement koster 39 kroner 
per måned.

I tillegg kan også skole/
barnehage logge seg inn for 
å legge inn opplysninger. 
På denne måten får man 
oversikt over det som skjer 
både hjemme og i skolen eller 
barnehagen. 

Appen er tilgjengelig i App-
Store og GooglePlay. Alle som 
benytter Apple må logge seg 
inn som bruker under regit-
app.no før RegIT lastes ned.

Appen er beskyttet med 
passord eller fingeravtrykk 
og møter for øvrig krav til 
personvern for mobile  
applikasjoner. RegIT er kva-
litetssikret i samarbeid med 
Norges Astma- og Allergifor-
bund. 

– RegIT er ikke et verktøy 
for å erstatte legekonsulta-
sjoner, men et hjelpemiddel i 
møte med legen. Det er viktig 
å huske på at man ikke bør 
fjerne matvarer fra kosten 
uten i samråd med lege, un-
derstreker Finnebraaten.

Funksjoner i RegIT

Kalen

Kalender: Kartlegg mat, eksem 
og allergener, og få innsikt i  
kroppens reaksjoner.
Bilde: Bruk bilder til å kartlegge 
utslettet dag for dag for å se  
hva det er som påvirker eller 
utløser det.
Eksem: Kartlegg eksem og ut-
slett intuitivt.
Grafer: Se søvn, vekt og høyde  
i oversiktlige grafer fra måned  
til måned.
Del informasjon: Mamma, pap-
pa, mormor, barnehagen – alle 
kan få tilgang til samme kalender 
for å følge barnet i hverdagen.
Send til legen: Send full oversikt 
over hva som har skjedd per 
mnd.
Les mer under www.regit-app.no
Følg med på oppdateringer un-
der www.facebook.com/ 
regit.app.no n

Kartlegger hverdagen. RegIT 
er et verktøy som skal hjelpe til 
med å få kontroll over sykdomsbil-
det ved allergier og eksem.
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TØYVASK  
I ÅRET
“Som mor har jeg 
valgt å beskytte min 
familie fra produkter 
med unødvendige 
tilsetningstoffer”

Helene Sandslett,  
mor til 2, Stavanger

NEUTRAL HAR EN HOLDNING TIL FØLSOM HUD
Derfor sørger vi for at mødre som Helene kan beskytte familien sin mot allergi  
når hun vasker tøy. Vårt nye flytende vaskemiddel er som resten av våre produkter; 
fri for parfyme, farge- og tilsetningsstoffer. Slik kan du trygt vaske tøy, dusje og pleie 
kroppen din uten å bekymre deg for allergi. Det er vår holdning til følsom hud. 

HAR DU OGSÅ EN HOLDNING TIL FØLSOM HUD?  
DA KAN DU FØLGE NEUTRAL PÅ FACEBOOK
Lik oss på facebook.com/neutralnorge og vær med i konkurransen om ½ års forbruk 
av Neutral produkter.
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ALVORLIG ASTMA

– Hverdagene var preget av 
sykdom. Det var flere akutte 
sykehusinnleggelser helt til 
han var to år. Vi hadde åpen 
retur til Ullevål sykehus. Vi 
kunne komme når vi ville. De 
kjente oss og visste med en 
gang at gutten vår trengte 
øyeblikkelig hjelp. Det gikk i 
ett, døgnet rundt, forteller 
Heidi Bjerke.

Hun sier at det var helt nød-
vendig at hun søkte permisjon 
fra jobben sin som sykepleier.

– Gutten vår trengte omsorg 
døgnet rundt. Han slet med 
infeksjoner, bronkitt og lunge-
betennelse. Kastet opp mye 
slim og sov kun 45 minutter  
ad gangen. «Skal jeg dusje 
eller spise mens han sover», 
spurte jeg meg selv. Det var 
mye nattevåk.

Heidi husker godt alle net-
tene hun og mannen satt oppe 
med sønnen i fanget for å 
dysse ham i søvn.

Søvnløse netter. – Natt etter 
natt satt vi slik. Tittet litt på 
TV. Det var bare Discovery 
som sendte så sent. Igjen og 
igjen så vi det samme pro-
grammet. Vi satt og halvsov  
i sofaen mens TVen sto på.  
Vi sov nesten ikke disse årene 
frem til gutten vår var fire år. 
Underskudd på søvn og hvile 

Veldig tøft å være 
foreldre til et sykt barn
– Sønnen vår på ni år har alvorlig astma, og det har preget hele vårt liv, sier Heidi 
Bjerke fra Oslo. Hun måtte ta permisjon fra jobben som sykepleier for å ta seg  
av ham. 

Tekst: Ingrid Stephensen Foto: Ingrid Stephensen/Terje Bjørnsen

isolerte oss. Vi var aldri i form 
til å være sosiale. Takket nei til 
invitasjoner om hyggelige ven-
netreff. Vi hadde simpelthen 
ikke krefter til å treffe folk. Vi 
måtte ta en dag av gangen. 
 
Å planlegge noe var umulig.  
Å lese aviser og bøker klarte vi 

heller ikke, husker Heidi, som 
for tre år siden begynte  
å arbeide deltid.

– Jeg er glad for at jeg nå er 
i jobb igjen. Men i de tøffeste 
årene savnet jeg ikke jobben 
eller kollegene mine. Hadde 
ikke overskudd til å tenke på 
annet enn å mestre hverda-
gene. 

God hjelp av psykolog. – Hva 
med helsestasjonen? Fikk dere 
hjelp av dem?

 – Helsestasjonen kom tidlig 
inn i bildet. Vi fikk tilbud om 
hjemmebesøk av psykolog en 
gang i måneden. Å ta opp livs-
situasjonen vår med psyko-
logen var uunnværlig. Vi fikk 

hjelp til å bearbeide ting. Til å 
tømme hodet vårt og tankene 
våre. Psykologen mente at 
det er svært viktig at vi kjente 
etter hva vi selv følte og at vi 
var ærlige om disse følelsene.  
Det er viktig å snakke ut om 
det man sliter med, sier Heidi, 
som er veldig glad for hjelpen 

de fikk av psykologen gjen-
nom mange år. 

– Hadde vi ikke fått hjelp av 
psykologen, er jeg sikker på at 
jeg ville ha slitt med depresjon 
og følelsen av hjelpeløshet. 
Psykiske utfordringer setter 
seg i kroppen. Å få profesjo-
nell hjelp var det beste som 
hendte oss disse vonde årene. 
Det satte vi stor pris på. Men 
dessverre opplyste ingen oss 
om at vi kunne få avlastning 
hjemme, noe som vi hadde 
hatt krav på. Vi hadde ingen 
avlastning. 

Avlastning er viktig. – Vi 
levde et isolert liv, sier Heidi, 
som råder folk som sliter med 

syke barn til å be om avlast-
ning i en eller annen form.

– Både helsestasjonen og 
fastlegen må informere om 
tilbudene man har krav på. 
Vårt liv ville ha vært helt  
annerledes og lettere hadde  
vi fått avlastning hjemme.  
Det er jeg overbevist om. 

Familie og venner tilbød 
hjelp. Men både min mann 
og jeg var altfor slitne til å 
vite hva vi trengte hjelp til. 
Istedenfor er det bedre at 
folk sier: I dag gjør jeg rent 
hos dere eller i dag tar jeg 
klesvasken. Det samme 
gjelder handling. Å skrive en 

liste over matvarer vi trengte, 
klarte jeg ikke. Orket ikke å 
sjekke hva vi måtte ha. Det 
hadde vært bedre om folk på 
eget initiativ hadde handlet 
inn det de trodde vi hadde 
behov for, understreker Heidi, 
som oppfordrer familie og 
venner til å være aktive.  
Til å ta initiativ for å hjelpe.  
Til å være en nabokjerring 
som bryr seg.

– Vi som står midt oppe i en 
krevende livssituasjon klarer 
ikke å ta initiativ. 

Vi er helt utslitte av å 
mestre hverdagene. Vi har 
alltid vært åpne om hvordan 
vi har det.  Til å være ærlige 
og åpne. Det er lov å si at ting 

Livet ville ha vært helt 
annerledes og lettere om vi 
hadde fått avlastning hjemme.
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ALVORLIG ASTMA

Tøft. I mange år var livet til Heidi Bjerke preget av 
omsorgen for et alvorlig sykt barn. Nå gleder hun seg 
over at sønnens alvorlig astmasykdom har endret seg til 
det bedre og over å bo nær naturen.
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ALVORLIG ASTMA

er vanskelig og at vi sliter, 
påpeker Heidi.

Gikk på samlivskurs. – Man-
ge ekteskap ender i skilsmisse 
med så store utfordringer.  
Hva med dere? Klarte dere å 
være kjærester når dagene var 
så tunge?

Heidi ser på meg og sier: 
– Vi var bevisste på at vi ikke 
kunne være aktive kjæres-
ter.  Vi hadde ikke tid til å se 
hverandre. Men vi forstod 
begge alvoret i situasjonen 
og meldte oss derfor på et 
samlivskurs.  Dessverre var vi 
for slitne til å få fullt utbytte 
av kurset. Vi var begge ned-
kjørte, for man må ha et visst 
overskudd for å få noe ut av 
slike kurs. 

– Du må være svært sterk 
psykisk? Å leve med så store 
utfordringer i lang tid må ha 
vært utrolig krevende?

– Jeg er utdannet sykepleier, 
så i disse årene har jeg utført 
jobben min hjemme. Jeg er 
veldig glad for at jeg har opp-
levd å være så nær gutten vår 
denne tiden. Til å ha gjort det 
beste for familien. I perioder 
har hverdagene vært tunge, 
svært tunge. Jeg husker godt 
da mannen min var borte på 

jobbreise og jeg var alene 
med ansvaret. Den gangen 
bodde vi i syvende etasje i 
en blokk. Jeg var ikke ute av 
hjemmet på flere dager. Jeg 
åpnet vinduet og så ut. Det 
eneste jeg så var himmelen, 
skyer og måker. Måkeskrikene 
hører jeg fremdeles for mitt 
indre. Jeg savnet å være nær 
naturen, se trær, busker, gress 
og blomster. 

Geilomo viktig. Da familien  
flyttet til et rekkehus med 
hage, endret livet seg til det 
bedre. 

– Nå gleder jeg meg over 
alt det vakre i naturen. Det 
jeg før gikk glipp av, forteller 
Heidi, som er veldig glad for at 
sønnen deres er blitt friskere.

– Nye medisiner og opphold 
på Geilomo barnesykehus har 
vært givende. Disse oppholde-
ne har betydd utrolig mye for 
oss. All kompetansen der er 
uunnværlig. Et spesialsykehus 
som Geilomo er viktig for alle 
familier som har barn med 
astma. Et opphold der er en 
stor helsegevinst, understre-
ker Heidi Bjerke, som er glad 
for at livet har endret seg. At 
alt er blitt lettere. Det vonde 
har familien lagt bak seg. n

Geilomo. Opphold på Geilomo har vært en stor helsegevinst, både for 
vår sønn og for oss som foreldre, mener Heidi Bjerke. (illustrasjonsfoto)
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Allergisk eksem er svært 
utbedt blant yrkesgrupper 
som frisører, renholdsar-
beidere og malere. Årsaken 
er at hendene er eksponert 
for kjemikaler, vaskemidler, 
fargestoffer eller mye vann.

– Det er nok mange som 
slurver med hansker og 
beskyttelsesutstyr. De synes 
det er et styr å ta av og på 
seg hansker hele dagen, sier 
markedssjef Hans Erik Lian 
i Relekta, som leverer re-
parasjons- og vedlikeholds-
produkter til verksteder og 
industribedrifter, i en pres-
semelding fra Newswire.

Løsningen kan være en 
beskyttelseskrem, en såkalt 
barrierekrem, som fungerer 
som en hanske.

– Kremen gjør det mulig å 
være beskyttet i flere timer 
uten at man trenger å trekke 
hanskene av og på. Den gir 
også fingrene mulighet til å 
jobbe helt fritt, sier Lian.

Ved arbeidsdagens begyn-
nelse smøres hendene. Før 

lunsj vaskes hendene grun-
dig slik at kremen går av. 
Etter lunsj smøres hendene 
på nytt, og så er de beskyt-
tet mot fukt og kjemikalier 
til arbeidsdagen er over.

– Det finnes mange 
forskjellige barrierekremer, 
og de har ulikt innhold. 
De mest avanserte typene 
merker man ikke engang 
at man har på hendene. De 
tåler håndvask, er ikke fete 
og har også en antibakteriell 
og legende effekt på huden, 
sier Lian.

Norges Astma- og Allergi-
forbund anbefaler bruk av 
barrierekrem for utsatte 
yrkesgrupper.

– Skal man unngå å 
utvikle yrkesrelatert eksem, 
er forebygging nøkkelen. 
Arbeidsgiver plikter å tilby 
forebyggende tiltak. En 
beskyttende krem, eller en 
usynlig hanske som det jo er, 
kan være tilrådelig, sier råd-
giver Anna Bistrup i Astma- 
og Allergiforbundet. n

Usynlige hansker  
beskytter mot eksem

Ved kronisk allergisk astma 
blir lungene skadet. En ny 
studie mener man kan bruke 
genterapi med nanoparti-
kler for å reparere lungene. 
Metoden er foreløpig kun 
testet på mus, men forsker-

ne mener resultatene virker 
svært lovende. Studien ble 
presentert på den interna-
sjonale konferansen ATS 
2016, skriver nettstedet 
Science Daily. n

Genterapi kan reparere lunger
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AKTUELT OptiChamber  
Diamond 

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

Inhalasjonskammer for alle  
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Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island

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

... liten og lett

Nigaard OptiChamber 90x261.indd   1 15.01.15   12:43

Astma er den vanligste kro-
niske sykdommen blant barn 
og unge. Man regner med 
at cirka 30 millioner euro-
peere under 45 år har astma, 
og 15.000 dør hvert år av 
astmaanfall.  

The European Federation of 
Allergy and Airways Diseases 
Patients’ Associations (EFA) 
har nylig lansert en rapport 
som ser på oppfølging av 
medisinering blant unge men-
nesker med astma. Rapporten 
er basert på en undersøkelse 
blant ungdom mellom 12 og 
17 år fra fire europeiske land - 
Frankrike, Tyskland, Spania og 
Storbritannia. 

EFA mener dødstallene som 
følge av astmaanfall kunne 

vært langt lavere dersom 
flere hadde fått en bedre 
medisinering av sin astma-
sykdom.

I rapporten identifiserer 
EFA seks ulike årsaker til at 
ungdom ikke følger anbefalt 
plan for medisinering av ast-
ma. Den vanligste årsaken er 
at de glemmer å ta medisinen 
(24 %), mens 22 % av delta-
kerne gjør opprør mot legens 
råd. 10 % tar ikke astmasyk-
dommen på alvor, og  
7 % ignorerer konsekvensene 
av å ikke ta medisiner. Noen 
(14 %) lar være å ta astmame-
disin fordi de føler seg bedre 
og derfor ikke føler at det er 
nødvendig. n

Snusing i svangerskapet kan 
føre til alvorlige komplikasjo-
ner som lav fødselsvekt, for 
tidlig fødsel og i verste fall 
dødfødsel.

Derfor lanserer Helsedirek-
toratet en ny kampanje for å 
informere om helserisikoen.

Det har vært en sterk øk-
ning i snusbruk blant unge 
kvinner de siste ti årene. 13 
prosent av kvinner i alderen 
16-24 år snuser daglig. I til-
legg snuser 5 % av og til. Om 

få år kommer disse til å bli 
gravide, og da kan det være 
vanskelig å slutte.

– Vårt viktigste råd er der-
for at man slutter i god tid før 
man blir gravid, og aller helst 
lar være å begynne med snus, 
sier divisjonsdirektør Linda 
Granlund i Helsedirektoratet.

Det finnes hjelp å få, snakk 
med fastlege eller jordmor,  
og finn gode slutteverktøy  
på Slutta.no. n

Advarer mot snus i svangerskapet

Dårlig vane. Snus er farlig, både for deg og babyen i magen.  
Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet 

15.000 europeere dør av astma
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Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

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

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

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

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

ANNONSE

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

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

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

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

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

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



REISETIPS

Ut på tur med astma og allergi

Skoleferien står for døren, og med det mange nye utfordringer 
for de som har astma, allergi og overfølsomhet. For borte fra det 
trygge hjemmemiljøet kan det være vanskeligere å holde kontroll 
på medisiner, mat, luft og lukter. Her er noen tips til ferien.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

ALLERGI PÅ FLY, BUSS OG TOG

Både med SAS og Norwegian, og de fleste andre flyselskaper, er 
det tillatt å ta med hunder og katter inn i kabinen. For en som 
er dyreallergiker kan derfor lange flyreiser bli problematiske, 
hvis de får Fido eller Mons som setenabo. 

For å unngå dette, må du derfor si fra om din allergi ved 
bestilling av flybillett. Dersom du melder fra om dyreallergi, skal 
det ikke komme med dyr i kabinen på samme fly som deg. Men 
obs: Dersom noen allerede har bestilt plass til dyret sitt, må du 
velge en annen avgang.

På lengre flyreiser kan det være matservering, så har du mat-
allergi, må du si fra om dette slik at du får tilrettelagt mat. 

Vær tidlig ute med bestilling av «allergibilletter», slik at du 
kan velge blant de rimeligste avgangene.

Hos Norway Bussekspress er det ikke tillatt å ta med levende 
dyr inn i sitteområdet i bussen, med unntak av førerhunder, 
politihunder og redningshunder.

NSB tillater ikke hunder eller andre dyr i sovevogn, bistro-
vogn, rullestol-/handikap- eller barnekupé. De som reiser  
med dyr må si fra slik at de får plass i en kupé der det er tillatt 
med dyr.

GODE GRILLTIPS
Grilling hører sommeren til, men røyk og stekeos kan være svært 
problematisk for de som har astma eller kols. Stekeosen virker 
svært irriterende på luftveiene, og mange tetner til og får vanske-
ligheter med å puste. Røyk fra grillen kan også gi hoste og reak- 
sjoner i øyne og nese som mer skyldes overfølsomhet enn allergi. 
 
Vis derfor hensyn og tenk deg om før du fyrer opp grillen:
l Elektrisk grill og gassgrill forurenser mindre enn kullgrill.
l Plasser grillen der hvor den gir minst sjenanse for omgivelsene.
l Bruk aluminiumsfolie for å samle opp fett som smelter fra  
 kjøttet og unngå oppflamming og os.
l Ha en spruteflaske med vann i nærheten hvis fettet skulle  
 ta fyr.
l Unngå brent eller overstekt mat.
l Kok pølsene i stormkjøkken i stedet for å grille dem på  
 engangsgriller. Det oser ikke og er samtidig mer miljøvennlig.
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SOL, SOLKREM OG EKSEM
Sol og bading i sjøvann er bra for de som har atopisk eksem,  
og mange opplever at eksemplagene blir mindre om somme-
ren. Men selv om solen er helsebringende, er det ikke gunstig  
å bli solbrent. Blir du solbrent blir eksemet verre, fordi sol-
brenthet klør.

Både barn og voksne bør derfor bruke solkrem med minst 
solfaktor 15, og fysisk filter som beskytter mot både UVA og 
UVB-stråler. Vær nøye med valg av kremer, de bør ikke inne-
holde parfyme! 

Skal du være lenge ute i solen bør du dekke deg med lette 
klær. Små barn kan med fordel bruke en heldekkende bade-
drakt når de er på stranden. Gå gjerne inn i skyggen midt på 
dagen når solen er sterkest. 

Kortisonkrem inaktiveres av sol, derfor bør du unngå å smøre 
med kortisonkrem rett før soling. Hvis du likevel må bruke 
kortison, vent minst 30 minutter fra smøring til du går ut i 
solen.

Noen får også soleksem, særlig når de soler seg tidlig på 
sesongen og huden ikke er blitt vant til å være ute ennå. Sol-
eksem går vanligvis over av seg selv etter 4-7 dager uten soling, 
men kan eventuelt behandles med mild kortisonkrem.

SPIS TRYGT PÅ RESTAURANT
Har du matallergi, kan det å spise på restaurant være en 
utfordring. Særlig på ferie i utlandet kan det være vanskelig 
å forklare hva som er problemet til en kelner på gebrokkent 
engelsk. NAAF Region Midt har med støtte fra Extrastiftelsen 
Helse og Rehabilitering utviklet et diettkort som du kan ha med 
deg når du skal spise andre steder enn hjemme. På diettkortet 
krysser du av for hvilke matallergier du har, og leverer det til 
kelneren når du bestiller mat. Diettkortet skal følge bestillingen 
hele veien slik at det ikke blir misforståelser. 

På diettkortet står det skrevet informasjon om de åtte 
vanligste matallergi-
ene: Melk, gluten, egg, 
fisk, nøtter, peanøtter, 
skalldyr og soya. Det står 
spesifisert hvilke råvarer 
som må unngår ved de 
enkelte allergiene. 

Diettkortet finnes 
tilgjengelig på følgende 
språk: Norsk, engelsk, 

tysk, spansk, fransk, italiensk, gresk, kinesisk, thai, arabisk, 
polsk og kroatisk. Du kan laste ned kortet og printe ut selv fra 
NAAFs nettsider, søk på diettkort.

NAAF har også utviklet en egen matparlør som kan lastes 
ned som en app til din smarttelefon. Matparløren lar deg over-
sette fraser, typer og retter knyttet til en rekke ulike mataller-
gier. Appen er gratis på engelsk og norsk, i tillegg kan du kjøpe 
språk som tysk, spansk, fransk, italiensk, gresk eller arabisk.

(Illustrasjon: Skjermbilde fra appen)

Finn ditt nærmeste Apotek1 eller kjøp på apotek1.no
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ELLER ALLERGI-
FREMKALLENDE 

STOFFER



Finn ditt nærmeste Apotek1 eller kjøp på apotek1.no

INNEHOLDER 
IKKE PARFYME 

ELLER ALLERGI-
FREMKALLENDE 

STOFFER



18     ASTMA ALLERGI 3 2016  n  WWW.NAAF.NO

REISETIPS

ALLERGI MOT VEPS OG BIER

MEDISINER PÅ REISEN

Sommeren kan være en slitsom tid spesielt for de som er  
allergiske mot gresspollen. Trøsten er at det kan være  
mindre pollen i lufta andre steder.

Reiser du på fjellet, er gresspollen et lite problem. Det 
samme gjelder ved kysten. Men sjekk pollenvarslingen før 
du reiser, og unngå for all del å reise fra en pollensesong til 
en annen.

Syden-steder som Gran Canaria er kjent for å være fri for 
pollen. Som NAAF-medlem får du dessuten opphold på Valle 
Marina til gunstige priser.

Skal du reise andre steder, er det lurt å sjekke pollenvars-
lingen i det aktuelle området allerede før du bestiller billet-
ter. På nettsiden www.worldallergy.org/pollen finner du en 
samleoversikt over pollenvarsling i en rekke land.

REIS FRA POLLENPLAGENE

For en person med allergi mot veps eller bier, kan det å få et 
insektsstikk i verste fall være livstruende.

En normal reaksjon på et insektsstikk er at du får en hevelse 
rundt stikkstedet, og at huden blir rød og klør. Ofte er dette en 
betennelsesreaksjon etter stikket, ikke allergi.

De som er allergiske mot veps eller bier, kan få svært  
kraftige reaksjoner. Det starter vanligvis med en gang etter 
stikket, med hevelse, elveblestlignende utslett, noen ganger 
pusteproblemer, svimmelhet, kvalme, blodtrykksfall og tap  
av bevissthet. Det kan også gå over i allergisk sjokk. 

Dersom du selv eller en du reiser sammen med utvikler 
symptomer som beskrevet over, må personen raskt legges  
i stabilt sideleie med lavt hode, og lege må kontaktes.

Hvis du er klar over din insektsallergi bør du alltid ha en  
sos-kapsel i form av armbånd eller kjede, og tilgjengelig  
adrenalinpenn. Allergivaksinasjon (hyposensibilisering) bør 
også vurderes. 
 
Tips for å unngå vepsestikk:
l Forhold deg rolig i nærheten av veps og bier.
l Dekk til mat. Veps er egentlig kjøttetere, så hvis   
 dere spiser utendørs, kan du sette et fat med for  
 eksempel en skive kjøttpålegg et stykke unna.
l Unngå parfyme og blomster med sterk duft.
l Drikk saft, øl og brus av gjennomsiktige glass.
l Gå med lyse klær, veps tiltrekkes av svarte    
 og fargerike klær.
l Bruk klær som dekker kroppen.
l Er du svett, ta en dusj. Veps liker svette.
l Bruk insektsnetting.
l Få hjelp av for eksempel en birøkter til å fjerne bol.

Har du allergi og er avhengig av medisiner kan du ta med dine 
allergimedisiner til utlandet. Medisinen bør oppbevares i hånd-

bagasjen i originalemballasjen med apotekets etikett. 
Undersøk hvilke regler som gjelder for å ta  
med medisiner til ditt planlagte reisemål. 

En attest som bekrefter at en bruker denne medi-
sinen, på engelsk, fra din lege evt. fra apoteket kan 
være nyttig.

For regler for å ta med medisiner inn i fly,  
se www.avinor.no og www.luftfartstilsynet.no

Mild og skånsom mot hendene.

facebook.com/antibacNorgewww.antibac.no

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.

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.

Helsevennlige ››

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

EKSEMHANSKER.
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EKSEMHANSKER.
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Omsider kan jeg skrive om saken jeg gjerne skulle ha publi-
sert for flere måneder siden. Men formelle prosedyrer må 
selvfølgelig gå sin gang. Nå er alle slike i havn – revisjon, 
Forbundsstyrets godkjenning og Kontroll- og klageutvalgets 
godkjenning. Alle dokumenter og protokoller er behørig un-
dertegnet.  Tallenes tale for NAAFs virksomhet i 2015 viser  
6 361 941 kroner i overskudd!

Et fantastisk resultat!  Æren for dette tilskrives dere alle – 
medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. På vegne av Norges  
Astma- og Allergiforbund: Hjertelig takk til hver og en av 
dere! 

Resultatet gjenspeiler møysommelig arbeid og stram  
økonomisk styring. For andre år på rad går NAAF med  
millionoverskudd. Vi har sammen snudd årlige underskudd 
til årlige overskudd. Egenkapitalen er under gjenoppbyg-
ging. Vi legger sten til sten eller rettere sagt million til 
million med sikker drift i sentrum for alt arbeid. Slik skal det 
fortsette! Dette fordrer fullt fokus på alle våre oppgaver og 
de økonomiske forutsetningene knyttet til arbeidet vårt. 
Selv om NAAF går meget bra, kan vi selvsagt ikke ta på oss 
«spanderbuksene». God, gammeldags sparing er viktig lede-
tråd i vårt daglige arbeid, for NAAF har fortsatt gjeld.

NAAF byttet bank høsten 2015 – til Nordea. Denne end-
ringen er også en viktig faktor i vår økonomiske gjenoppbyg-
ging. Nordea er vår medspiller. Vi hadde imidlertid ikke fått 
til bankskiftet uten å være på rett økonomisk vei. Det er der-
for ekstra hyggelig å vise Nordea at NAAF er tilliten verdig.

Det er mulig noen av dere lurer på hva vi gjør utover  
å følge med på pengesekken vår. Jo, vi leverer – over alt – 
hele tiden – der vi skal levere – uavhengig av om prosjektet 
er stort og arbeidskrevende, eller mindre og ikke fullt så 
stort «timesluk». Alle tilskudd brukes selvfølgelig  
i samsvar med tildelingskriteriene. Det bekreftes av NAAFs 
revisor og rapporteres behørig til offentlige myndig- 

Overskudd
heter eller andre som har bevilget penger til NAAFs  
viktige samfunnsoppdrag. 

Er det rom for noen utskeielser? Ikke i 2016. Nå er 
det landsmøte-år. Et slikt arrangement koster og skal 
koste. Tillitsvalgte og ansatte har fullt fokus på forbere-
delsene til årets viktigste NAAF-møte, lørdag 24. septem-
ber – søndag 25. september på Scandic Asker i Akershus.

Alle forberedelsene er i rute. Ja, vi ligger sågar foran 
skjemaet. Igjen all ære til alle involverte – tillitsvalgte og 
ansatte som leverer ikke bare når de skal, men før de skal. 
Senest 24. august sendes landsmøtedokumentene ut til 
delegatene og organisasjonsleddene. 

Vårt mål er at mest mulig av landsmøteforberedelsene 
skal være ferdig før sommerferien og kun den siste lille 
finpuss gjenstå til august. Slik kan forhåpentlig alle få 
avslappende sommeruker uten tanke for verken tillitsverv 
eller jobb i NAAF. Dette er mitt inderlige ønske for hver og 
en av dere. 

Fellesskapet samt samvittighetsfullt og målrettet arbeid 
– dag ut og dag inn gjennom 20 måneder – har skapt 
dagens gode forhold i NAAF. Vi verken kan eller skal hvile 
på laurbærene. Men vi skal nyte sommeren og unne oss 
en god pust i bakken.

Riktig god sommer!

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  

MI blir forbudt i kremer, deodoranter og sminke
EU har vedtatt å forby det 
sterkt allergifremkallende 
stoffet Methylisothiazolinone 
(MI) fra kosmetikkprodukter 
som blir på huden slik som 
kremer, deodoranter, sminke 
og våtservietter. 

MI er et konserveringsmid-
del som tilsettes vanninnhol-
dige produkter for å stoppe 
fremvekst av mikroorganis-
mer. MI har imidlertid vist å 
være allergifremkallende og 

gi til dels kraftige allergiske 
reaksjoner.

Forbudet følger EUs 
prosedyrer og vil iverksettes 
fortløpende.

– Dette er svært gode 
nyheter for forbrukerne, sier 
fagsjef for kjemi og biologi, 
Kent Hart i Norges Astma-  
og Allergiforbund.

– Vi håper dette setter pre-
sedens, slik at stoffet fases ut 
eller også blir forbudt i andre 

produkter Forbudet gjelder 
nemlig ikke produkter som 
skylles av huden, for eksem-
pel sjampo, balsam, dusjsåpe 
eller barberskum.

EU vedtok også nylig at MI 
skal bli forbudt i leker til barn 
under tre år, noe det norske 
Miljødirektoratet har vært 
med og bidratt til.
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med Norges Astma- og Allergiforbund
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l Varm opp litt olje i en kjele. Ha i løk og hvitløk, og la det  
 frese til det blir blankt. 
l Ha i vårløk og paprika. Tilsett tomater og laurbærblad, la  
 det putre i 10 minutter. 
l Tilsett bønner og mais. La det varmes opp i et par minutter.  
 Smak til med salt og pepper, og klem en halv sitron over rett før  
 servering.  
l Serveres med kokt ris eller godt brød. 
 Du kan også gjerne prøve å krydre den opp med en hel chili som  
 finhakkes og has i sammen med tomatene. 

BØNNEGRYTE
200 g brune bønner, gjerne kidney
2 stk løk, finhakket
1 bunt vårløk, finhakket
2 stk hvitløksfedd, finhakket
1 stk paprika, finhakket
1 stk boks hermetiske tomater
1 laurbærblad
100 stk liten boks mais
olje til steking 
salt og pepper 

Tekst og foto: Morten Øverbye

Bønn(e)hørt
Bønner og linser ser kanskje tørre, kjedelige, intetsigende og uinspirerte 
ut. Men belgfrukter har den egenskapen at den trekker til seg både smak 
og farger. Det er et lite under: tenk at noe så trist kan ende så godt. 
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NAAF-KOKKEN

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

LINSESALAT (MED KYLLING)

KRYSSREAKSJONER KAN FOREKOMME

400 g grønne linser
soltørkede tomater, finhakket  
2 stk stangselleri, finhakket  
½ stk rødløk, finhakket 
En neve basilikumblader, finhakket 
Saften fra en halv sitron
Olje, evt fra de soltørkede tomatene
Salt og pepper 

l Kok linsene som anvist på pakken eller kjøp ferdig kokte. 
l Bland alt sammen i en skål, og smak til med salt, pepper  
 og litt olje. 
l Passer perfekt både til kjøtt og fisk. Helt fantastisk til  
 kylling! 

HUMMUS
200 g kikerter 
½ stk rød paprika 
2 stk hvitløksfedd
2 ss soyaolje (gjerne glutenfri)
5 ss hoisin-saus (kan sløyfes, evt erstattes med 
ekstra soyaolje) 
Olivenolje 

l Bruk en stavmikser og bland sammen erter, hvitløk, paprika,  
 soyasaus og hoisin-saus. 
l Tilsett olivenolje litt etter litt til du har ønsket konsistens.  
 Hvis du skal bruke den på skiva vil du ha den litt tykk. Om  
 du tynner den ut, passer den perfekt til å vende sammen  
 med pasta. 

Noen med peanøttallergi har også sensibilisering og even-
tuelt allergiske symptomer når de spiser belgfrukter som 
grønne erter, soya, bønner, lupinmel og linser. Årsaken er at 
en peanøtt biologisk sett ikke er en nøtt, men en belgfrukt.

Nøtteallergi er en av de vanligste matvareallergier, og er 
en type allergi som ofte varer livet ut. En av grunnene til at 
det er så vanlig, er at et stort antall av befolkningen har pol-
lenallergi som gir kryssallergi og/eller kryssreaksjoner mot 
blant annet nøtter.

(kilde: NAAFs faktaark om nøtter/mandler/peanøtter)
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POLLENFRISK

Studentene fikk utført 
såkalt prikktest for en rekke 
pollenallergener samt for 
husstøvmidd, hund, hest og 
katt. Mange fikk til dels store 
utslag på testen, enten de 
var klar over at de hadde 
allergier, eller bare mistanke 
om at forkjølelsesliknende 
symptomer egentlig skyld-
tes allergi. Målet for NAAFs 
«pollenfrisk-kampanje» i 
april i år var å informere om 
behandling av pollenallergi og 
rettigheter ved eksamen. 

Bra tiltak. På høyskolen i 
Oslo og Akershus er det til 
tider lang kø for å få utført 

Stort behov for informasjon 
om behandling av pollenallergi
Av over 500 studenter som ble testet for allergier, fikk over 40 prosent positivt 
testutslag da Astma- og Allergiforbundet besøkte høyskoler i Oslo-området for  
å informere om pollenallergi. 

Tekst og foto: Nina Brun

prikktest. Her finner vi også 
Jamiba Anderson som er 
første års student ved linjen 
for tannteknikk. Hun har vært 
allergisk mot husstøvmidd i 
mange år og brukt medisiner 
litt til og fra, men har hatt 
mistanke om at hun også kan 
ha allergi mot pollen. Hun vil 
teste seg i pausen mellom to 
forelesninger.

– Dette er et praktisk og 
veldig nyttig tiltak. Som høy-
skolestudent er det ikke alltid 
like enkelt å ta fri fra obliga-
torisk undervisning for å få 
testet seg. Mange studenter 
har dårlig tid og vil nok kvie 
seg for å bestille legetime. Det 
er flott at vi kan teste oss her, 
sier Anderson.  

Sykepleier Line Nicolaus, 
til daglig ansatt ved Ullevål 
universitetssykehus utfører 

prikktesten på Jamiba og kan 
konstatere at testen ikke ga 
utslag på annet enn husstøv-
midd. Hun fikk likevel tilbud 
om å snakke med tilstede-
værende lege Thorarinn Ørn 
Sævarsson, i likhet med alle 
de andre som fikk positive 
utslag på testen. 

Fullt allergi-utslag. Blant 
øvrige studenter ved høy-
skolen finner vi også Solveig 
Nørstrud Wanvik, juss-student 
ved Universitetet i Oslo. Ak-
kurat nå har hun permisjon 
fra studiene for å engasjere 
seg i Juss-Buss som gir gratis 
rådgivning til alle studenter. 
Hun har hatt sterk allergi i 
mange år, men innrømmer 
at det har vært litt så som så 
og mye til og fra med bruk av 
medisiner mot symptomene. 

Nå har hun et ørlite håp om at 
hun kanskje kan ha vokst av 
seg noen av allergiene. 

– Prikktesten ga dessverre 
fortsatt fullt utslag på samt-
lige allergener. Nå vil jeg 
bestille legetime for å vurdert 
både symptomer og behand-
ling, sier Wanvik. Hun er også 
svær interessert i å få høre 
mer om studentenes rettighe-
ter til mulig utvidet eksamens-
tid ved sykdom.

Rettigheter ved eksamen. 
– Svært mange studenter er 
ikke klar over at de kan søke 
om utvidet eksamenstid, for-
teller Anna Bistrup, helsefaglig 
rådgiver i NAAF og prosjektle-
der for pollenfrisk-kampanjen.

– Vi forklarer alle som 
oppsøker oss at de fleste 
utdanningsinstitusjoner har 

HVA ER PRIKKTEST?
Ved prikktesting plasseres en dråpe som 
inneholder en definert mengde av et aller-
gen, for eksempel pollenallergen, på under-
armen der man prikker gjennom dråpen på 
huden med en lansett (tynn nål). Deretter 
venter man i 15 minutter og ser om det 
oppstår en hudreaksjon i form av rødhet og 
en vable eller hevelse. 

Et positivt testresultat viser at du er 
sensibilisert overfor vedkommende allergen 
som du tester positivt på. Testresultatet 

må sammenholdes med sykehistorien, og 
dersom konklusjonen er usikker, må du 
kontakte din lege for videre utredning og 
behandling.

Prikktesting brukes oftest i forbindelse 
med luftbårne allergener som pollen, dyr og 
husstøvmidd, samt ved matvareallergi. Om 
prikktestresultatet er positivt og det kan 
kobles sammen med din sykehistorie, betyr 
det at du har en allergi som kan påvises 
immunologisk. 

Prikktest. Sykepleier Line  
Nicolaus utfører prikktest på 
student Jamiba Anderson.
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POLLENFRISK

ordninger som gir studenter 
rett til utvidet eksamenstid 
dersom de av medisinske eller 
andre årsaker har behov for 
særlig tilrettelegging. Men de 
må søke om det først, forkla-
rer Bistrup. 

Det er gjort mange studier 
som viser at allmenntilstanden 
og den intellektuelle kapasi-
teten blant pollenallergikere 
blir redusert under pollense-
songen, til tross for medisi-
nering. Likevel blir pollenal-
lergi betraktet som en akutt 
sykdom ved mange skoler og 
utdanningsinstitusjoner.

– Studenter som har behov 
for forlenget eksamenstid på 
grunn av allergi, bør derfor 
søke på grunnlag av akutt syk-
dom og dokumentere behovet 
med en legeattest. Skolene 
har noe forskjellig regelverk, 
men de fleste krever at legeat-
testen er datert tidligst fem 
dager før eksamensdato.

– Bestill derfor legetime i 
god tid og så nær opp til eksa-
mensdatoen som mulig, lyder 
rådet fra Bistrup.

Positivt utslag hos 
40 prosent. En oppsum-
mering av årets pollenkam-
panje viser at blant over 500 
studenter som ble prikktestet 

for allergier ved fire høyskoler, 
ga testen positivt utslag hos 
vel 40 prosent av elevene. 
Alle som fikk positivt utslag 
på prikktesten, fikk med seg 
resultater fra testen inkludert 
råd om å bestille time hos 
fastlegen for å få bekreftet 
eller avkreftet diagnosen.

– Selv om vår undersøkelse 

ikke kan sies å være represen-
tativ, i det vi visste at mange 
studenter med allergier kom 
til å oppsøke oss, er andelen 
som testet positivt likevel 
relativ høy. Men kanskje mer 
overraskende er at det var så 
mange med klare allergisymp-
tomer som aldri hadde søkt 
legehjelp for å få behandling 
for plagene, sier Bistrup. 
Hun forteller at pollenfrisk-
kampanjen avdekket et stort 
behov for mer informasjon 
om pollenallergi, særlig rundt 
spørsmål om medisinering og 
mulige behandlingsalternativ.

– Vi håper vi kan følge opp 
den store interessen med en 
generell informasjonskam-
panje om pollenallergi ved 
flere studiesteder til høsten, 
avslutter Bistrup.  

Pollenfrisk ble arrangert i 
samarbeid med legemiddel-
skapet ALK-Abéllo. n

Rådgivere. Aase M. K. Sætrang, regionssekretær i NAAF Region Oslo og Akershus og Anna Bistrup, prosjektleder for pollenfrisk står klare for å gi  
studenter ved Høyskolen i Oslo råd for pollenallergi.

Full pott. Solveig Nørstrud Wanvik fikk klare positive utsalg på samt-
lige allergener, mens Lars Engebretsen gikk helt fri. Begge er fra Juss-
Buss og er begeistret over at NAAF informerer studenter om pollen-
allergi og rettigheter ved eksamen.
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Thorarinn Ørn Sævarsson er 
øre-nese-halsspesialist med 
allergologisk kompetanse 
og har deltatt som konsulte-
rende lege under hele NAAFs 
pollenfrisk-kampanje våren 
2016. Han sitter igjen med et 
inntrykk av at mange stu-
denter har en noe lemfeldig 
holdning til sin allergi. 

– Enkelte forteller at de bru-
ker allergimedisinene til far, 
eller kjøper i bøtter og spann 
når de er i utlandet. Mange 
går også tydelig rundt med 
ubehandlede symptomer. 
Dette overrasker meg, sier 
Sævarsson.

Ikke alle får symptomer. 
Alle studentene som fikk 
påvist utslag på prikktesten, 
enten for ulike pollenaller-
gener, katt, hest, hund eller 
husstøvmidd, fikk mulighet 
til å snakke med legen under 
kampanjen. 

En del visste om sin allergi 
fra tidligere, men ønsket å 

Overrasket over mangelfull behandling

Underbehandlet. Allergolog 
Thorarinn Ørn Sævarsson er over-
rasket over at så mange pollenal-
lergiske studenter ikke er riktig 
behandlet for sine allergiplager.

sjekke om det fortsatt for-
holdt seg slik, andre fikk seg 
en overraskelse da de testet 
positivt uten å ha symptomer 
på allergi i det hele tatt. 

– Da er det viktig å være 

klar over at et positivt utslag 
på en allergitest, ikke er 
ensbetydende med ha symp-
tomer på allergi. En positiv 
test trenger ikke å gi verken 
rennende nese eller kløe i 
øynene. At man har testet 
positivt, kan likevel være 
bra å ha i bakhodet dersom 
man skulle oppleve allergiske 
symptomer senere i livet, sier 
Sævarsson.

Han forteller at det var 
mange studenter med påvist 
allergi mot hund eller katt 
som spurte om det likevel kan 
tenke seg at de kan skaffe seg 
en hund eller en katt.

– Da blir dessverre svaret 
nei og atter nei, sier Sævars-
son. Det eneste rådet til en 
som har allergi mot hund eller 
katt, er dessverre å kvitte seg 
meg kjæledyret eller la være å 
anskaffe seg deg. 

Fraråder kortisonsprøyte. 
I rekken av studenter har det 
også vært en god del som har 

testet seg for første gang, til 
tross for klare symptomer på 
allergi. Mange har trodd al-
lergien var en forkjølelse.

– En ubehandlet allergi er 
unødvendig og kan i verste 
fall føre til utvikling av astma. 
Det er viktig å få allergien 
under kontroll med riktig 
behandling, sier Sævars-
son. Han synes videre det er 
urovekkende at mange av 
studentene forteller at de tar 
kortisonsprøyter på grunn av 
sterke allergiplager. 

– Kortisonsprøyte er noe vi 
fraråder på grunn av risiko for 
senere bivirkninger. Har man 
sterke allergiplager og ikke får 
effekt av vanlige allergimedi-
siner, er allergivaksinasjon et 
mye bedre behandlingsalter-
nativ. Men det virker som om 
behandlingsformen er svært 
underkommunisert fordi 
svært få av de vi har snakket 
med, sier de er klar over at de 
kan henvises til allergivaksi-
nasjon. n

BEHANDLING AV ALLERGI
Hvis det er mulig, skal du unngå kontakt 
med det du reagerer på. Ved allergi mot 
pollen kan dette i mange tilfeller bli nesten 
umulig. Da bør de allergiske symptomene 
behandles med medikamenter. 

Det finnes en rekke medisiner som kan 
benyttes ved pollenallergi. Behandling kan 
skje ved hjelp av nesespray/øyedråper,  
allergitabletter (antihistaminer), inhala-
sjonsmedisiner og sprøyter. I samråd med 
legen får du den behandlingen som er best 
for deg. Allergimedisiner, med unntak av 
allergivaksinasjon helbreder ikke allergien, 
men reduserer plagene og skal tas regel-
messig under hele pollensesongen. 

Kortisonsprøyte brukt forebyggende i 

pollensesongen frarådes da man har sett 
en rekke uheldige bivirkninger ved denne 
typen bruk.

Allergivaksinasjon benyttes ved lang-
varig og alvorlig allergi og når man ikke får 
tilstrekkelig effekt av vanlige allergimedi-
siner. Behandlingen går ut på å gi injeksjon 
med det stoffet man er allergisk mot i 
små doser over flere år, slik at man til slutt 
utvikler toleranse overfor allergenet. Mot 
gressallergi finnes også smeltetabletter 
som legges under tungen. Studier har vist 
at allergivaksinasjon kan beskytte mot  
senere utvikling av astma og gi bedre kon-
troll av allergisk astma. n
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INNEKLIMA

Et passivhus er et bygg som 
bruker mindre energi til 
oppvarming enn vanlige hus. 
Dette er mulig blant annet på 
grunn av tettere vegger, bedre 
vinduer og ingen spalteventi-
ler over vinduene. Et passiv-
hus har få eller ingen luftlek-
kasjer, og all luftutskifting går 
gjennom et balansert venti-
lasjonsanlegg. Enkelte mener 
at slike hus er for tette og ikke 
har godt nok inneklima. 

Fornøyde beboere. – I fors-
kningsprosjektet EBLE (Eva-
luering av boliger med lavt 
energibehov) gjør vi målinger 
av inneklima og energibruk i 
80 passivhus rundt om i lan-
det. I tillegg gjør vi intervjuer 
med både de som har bygget 
boligene og de som bor i dem. 
Resultatene så langt viser 
at passivhusene har et godt 

Ikke dårligere luft i passivhus
En ny undersøkelse viser at luftkvaliteten i såkalte passivhus er like bra som i tilsvarende 
hus som er bygget etter de gjeldende byggeforskrifter. Daglig leder Guro Hauge  
i Lavenergiprogrammet mener det er en myte at tette hus er farlig for helsa.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

inneklima og at beboerne er 
fornøyd med inneklimaet, sier 
Guro Hauge i Lavenergipro-
grammet. 

Stenbråtlia borettslag på 
Mortensrud i Oslo er ett av 
boligprosjektene som er med 
i forskningsprosjektet EBLE (se 
faktaboks). Borettslaget be-
står av 34 boliger bygget som 
passivhus. Borettslaget har 
solfangere på taket som gjør 
det mulig å utnytte sola til å 
varme opp varmtvann. I til-
legg har husene vinduer med 
trelagsglass og tykkere vegger 
enn det som er standard i 
andre boliger som bygges. 

På borettslagets hjem-
meside står det opplyst at 
solfangerne dekker rundt 60 
prosent av energibehovet til 
oppvarming og varmt tap-
pevann.

Passivhus i Norge byg-

ges etter egne standarder, en for 
boliger og en for yrkesbygg. I disse 
standardene stilles det krav til både 
hvor mye energi som skal gå med til 
oppvarming og hvor mye av denne 
energien som skal komme fra for-
nybare energikilder. 

Ekstra isolasjon. Grunnen til at 
det kalles passivhus er fordi det 
brukes passive tiltak for å redusere 
energibehovet. Det er for eksem-
pel at tak, vegger, gulv og vinduer 
er ekstra godt isolert, samt at det 
er bygget så tett at det ikke lekker 
luft verken inn eller ut. Det er også 
systemer for varmegjenvinning, slik 
at temperaturen holdes mest mulig 
stabil i huset.

Det er som sagt ikke sånn at et 
passivhus ikke bruker strøm, men 
strømregningen blir langt mindre 
enn det som er vanlig i tilsvarende 
hus. I kravet til passivhus står det 
blant annet at minst 50 prosent av 
energien til oppvarming av vann 
skal komme fra fornybare energi-
kilder. 

Unngår fukt i veggene. Mange 
er bekymret for at energisparing 
går ut over luftkvaliteten i nye hus. 
Hauge har forståelse for at begre-
per som «tette hus» kan skremme 
folk, men tror bekymringen skyldes 
at folk flest ikke vet hvorfor det 
er viktig å ha lite luftlekkasjer i et 
bygg. 

FAKTA LUFTTETTHET OG LUFTLEKKASJER

l I nye bygg stilles det strenge krav til lufttetthet.  
 Hensikten med dette kravet er å sikre at varm  
 luft ikke slipper ut slik at vi ikke bruker  
 unødvendig mye energi til oppvarming. 
l Dersom huset har mange luftlekkasjer, vil den  
 varme, fuktige luften sive ut i konstruksjonen.  
 Der er det kaldere enn inne i bygget og den  
 varme luften vil bli kjølt ned. Dette gir kondens  
 (vann) og isolasjonen inne i veggen blir fuktig. 
l I tillegg til at fuktig isolasjon isolerer dårlig, kan  
 fukt gi mugg, sopp og råte. Dette kan forårsake  
 et dårlig inneklima og skape helseplager som  
 allergi og astma hos dem som oppholder seg  
 i bygget.

Promoterer passivhus. Daglig leder 
Guro Hauge i Lavenergiprogrammet 
mener passivhus og andre energieffektive 
byggeløsninger er fremtiden for norsk 
boligbransje.
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Ikke dårligere luft i passivhus

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljøret-
tet helsevern i NAAF, mener det er avgjørende viktig 
at de som flytter inn i passivhus og andre moderne 
boliger får en forståelig brukermanual for hvordan de 
skal bruke huset.

– For at et passivhus skal fungere, må teknikken 
fungere. Ventilasjonsanlegget er boligens «lunger», 
og anlegget må være utformet slik at de som bor i 
boligen forstår hvordan det skal driftes og at det skal 
utføres skifte av filter minst en gang i året. Det må 
utføres service på huset, akkurat som på bilen, sier 
NAAFs fagsjef.

Gustavsen mener det er positivt med trekkfrie 
boliger og godt isolerte yttervegger som bidrar til at 
risiko for kuldebro og mulighet for fukt og muggsopp 
inne reduseres. Men ikke alle har den kunnskapen 
som skal til for at boligen skal fungere slik den er 
tenkt.

– NAAF driver inneklimarådgivning og vi ser en 
trend at flere som har kjøpt ny bolig kontakter oss for 
å få råd om inneklima. Dette er en utvikling som ikke 
er ønsket. En gjenganger er for høy lufttemperatur 
og vanskelig å regulere temperaturen i de ulike rom. 
Noen opplever for eksempel at det er for varmt på 
soverommet, sier han.

Han advarer også mot at iveren etter å spare 
energi, kan gå utover bokvalitet og helse.

– Vi må huske at vi bygger boliger for at mennes-
ker skal bo i dem, ikke for å spare energi, påpeker 
Gustavsen. n

– Bør følge bruksan- 
visning med huset
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FAKTA LAVENERGIPROGRAMMET

l Jobber med å heve kompetansen om energi- 
 effektivisering av og energiomlegging i bygg.
l Utvikler gratis læremidler for bedrifter,  
 organisasjoner og skoler.
l Administreres av Byggenæringens Lands- 
 forening/Næringslivets Hovedorganisasjon.

FAKTA

FAKTA

FORSKNINGSPROSJEKTET EBLE

ORDLISTE

(Evaluering av boliger med lavt energibehov)
80 leiligheter, eneboliger og rekkehus bygget etter 
passivhusstandarden er med i forskningsprosjektet 
EBLE. 

I dette forskningsprosjektet gjøres det målinger av:
l CO2
l relativ fuktighet
l innetemperatur 
l energi til oppvarming
l energi til lys og teknisk utstyr
l Beboerne blir intervjuet om sine erfaringer med  
 inneklima, bruk av teknisk utstyr og om sine   
 vaner knyttet til energibruk. 
l De 80 passivhusene blir sammenlignet med   
 «vanlige» boliger, altså boliger som er bygget  
 i tråd med byggteknisk forskrift (TEK 10)
l Partnere inn i prosjektet er boligprodusenter,   
 entreprenører, byggherrer og myndigheter.  
l Sintef Byggforsk gjennomfører forskningen   
 mens Lavenergiprogrammet er prosjekteier og  
 har ansvaret for å formidle resultater og nyheter  
 fra prosjektet.
l Prosjektet har fått forskningsmilder fra RENERGI- 
 programmet i Norges forskningsråd. Partnerne  
 bidrar med egeninnsats. I tillegg støtter både 
 Lavenergiprogrammet, Direktoratet for bygg- 
 kvalitet (DIBK), Husbanken og Enova prosjektet. 

Les mer om EBLE på  
www.lavenergiprogrammet.no/forskning

l Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til  
 oppvarming sammenlignet med vanlige hus.  
 Begrepet passiv kommer fra bruken av passive  
 tiltak for å redusere energibehovet.
l Et nullhus kan ha solcellepanel, solfanger og/ 
 eller varmepumpe, og produserer like mye energi  
 som det totalt har behov for per år. Et nullhus skal  
 også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp  
 fra materialer, riving og byggeprosess.
l Et plusshus produserer mer energi gjennom   
 byggets levetid enn som går med til å produsere  
 materialer, bygge, drifte og rive huset.

– Når vi puster, vasker klær 
og lager mat, blir lufta inne i 
huset fuktig. Denne fuktige 
lufta bør ikke lekke ut i vegger 
og tak. Det kan nemlig bidra til 
at det dannes mugg og sopp 
inne i konstruksjonen og det 
er ikke bra for inneklimaet, 
sier Hauge.

Det er langt bedre for 
inneklimaet i boligen at at 
den fuktige lufta blir trukket 
kontrollert ut gjennom et 
ventilasjonsanlegg.

Godt luftskifte viktig. Det 
stilles krav til luftskifte i alle 
nye boliger, også passivhus. 
Det mest vanlige er å ha et 
ventilasjonsanlegg som sørger 
for å trekke den fuktige luften 
ut og nok frisk luft inn i huset. 

– For folk med pollenallergi 
er det en fordel at den friske 
luften kommer inn gjennom 
et ventilasjonsanlegg med 
filter i stedet for gjennom 
spalteåpninger over vinduene 
eller ventilasjonsluker i veg-
gen. Filteret sørger for at den 
friske luften som kommer inn i 
huset er fri for støv og pollen, 
forklarer Hauge.

Hun legger til at for dem 
som ikke er plaget av pollenal-
lergi er det naturligvis fullt 
mulig å åpne vinduene i et 
passivhus for å lufte dersom 
det skulle bli for varmt inne.

Lite støy. Hauge har selv in-
stallert ventilasjonsanlegg i sin 
bolig, og sier at dette nesten 
ikke bråker i det hele tatt.

– I dag kan man få ventila-
sjonsanlegg som gir svært lite 
støy. Men det er veldig viktig 
at ventilasjonsanlegget blir 
både prosjektert og montert 
av fagfolk. Feil montering kan 

være en årsak til at ventila-
sjonsanlegget bråker, sier 
Hauge.

For å sikre et godt inneklima 
er det viktig å rense viftene i 
og bytte filter i ventilasjons-
anlegget én gang i året, legger 
hun til.

Og apropos støy: Med tet-
tere vegger og bedre vinduer, 
vil din bolig også bli mer skjer-
met mot støy fra utsiden.

– Flere av de som bor i pas-
sivhus forteller at de synes det 
er veldig stille, noe de setter 
pris på, forteller Hauge.

Må bygges av fagfolk. Hauge 
sier at det som for alle andre 
bygg er viktig at et passivhus 
blir bygget av fagfolk som har 
god kompetanse på å bygge 
slike bygg. 

– For å oppnå kravene i pas-
sivhusstandarden er det viktig 
å være nøyaktig og passe godt 
på i hele byggeprosessen. 
Derfor krever det høy kompe-
tanse både blant arkitektene 
og ingeniørene som prosjek-
terer huset og blant håndver-
kerne som bygger, sier Hauge.

Det er for eksempel like vik-
tig for passivhus som for an-
dre bygg at man unngår fukt i 
byggeprosessen, noe som er 
et særlig viktig poeng når man 
bygger ute i norsk klima.

Foreløpig er det ikke krav 
til at nye hus skal bygges som 
passivhus, men 1. januar i 
år kom det nye energikrav i 
byggteknisk forskrift. Forskjel-
lene mellom vanlige hus og 
passivhus har dermed blitt 
mindre enn tidligere. I enkelte 
kommuner er det krav til å 
bygge passivhus på utvalgte 
tomter. n MILJØMERKET
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AnbefAlt Avnorskprodusert

sov trygt og godt med 
dunprodukter fra princess!

Dunputer og dundyner i Dream Collection-
serien er norskproduserte og anbefalt av  

Norges Astma- og Allergiforbund.  
Svanemerkede dunprodukter selges kun  

hos Princess! Når du kjøper et svanemerket 
produkt kan du være helt trygg på at  

produktene er trygge for både  
deg og miljøet. 

Solfangere. I Stenbråtlia borettslag på Mortensrud i Oslo får beboerne 
varmet opp varmtvann ved hjelp av solen.
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CITI-SENSE

Det var Sara Lundberg 
Enger og Rebecca Hjelset 
fra 2. klasse i programfaget 
teknologi og forskningslære 

Elever fikk fagpris for  støyforskning
Elevene presterer jevnt over best når det er mest mulig stille i klasserommet, viser 
resultater fra undersøkelsen som stakk av med hedersprisen under årets CITI-
SENSE-konferanse på Lørenskog videregående skole.
Tekst og foto: Nina Brun

ved Lørenskog videregående 
skole som fikk fagjuryens pris 
for beste forskningsprosjekt 
om innemiljøet på sin skole, i 

skarp konkurranse med 26 an-
dre elevprosjekter fra Horten, 
Lambertseter og Lørenskog 
videregående skoler. 

For andre år på rad gikk «CI-
TI-SENSE Student Conference» 
av stabelen. Konferansen  er 
en del av et felleseuropeisk 

Fagprisvinnere. Heder og ære for  
beste forskningsprosjekt gikk til Rebecca  
Engen Hjelset og Sara Lundberg Enger fra  
Lørenskog videregående skole. 
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CITI-SENSE

Elever fikk fagpris for  støyforskning
forskningsprosjekt der Norsk 
Institutt for Luftforskning 
(NILU) koordinator. Over 80 
elever deltok under selve ar-
rangementet 11. april der de 
presenterte sine egne under-
søkelser i form av postere.

Individuelle forskjeller.  – Vi 
ønsket å teste ut om det stem-
mer at høy musikk på øret 

gjør at man blir dårligere til å 
konsentrere seg, slik mange 
lærere hevder, forteller pris-
vinnerne Rebecca Hjelset og 
Sara Lundberg Enger.

Undersøkelsen omfattet  
45 elever som ble delt inn  
i tre like store grupper. Alle 
gruppene skulle utføre tre 
matte-tester, men under tre 
forskjellige støyforhold, det 

Hvordan har du det – egentlig?  Emma Nustad, Tuva Wallace og 
Peder Ellefsen fra Horten videregående skole fikk flest stemmer  
fra studentene for sin forskning på «opplevd» inneklima blant  
medelever. Kai Gustavsen i fagjuryen gratulerer.

vil si når det var så godt som 
stille i klasserommet, under 
avspilling av høy rockemusikk 
og ved lav yogamusikk. Støyni-
vået ble målt under hele tes-
ten, fra 30 db ved mest mulig 
stille til opp mot 80 db under 
avspilling av rockemusikk.

– Vi forsøkte så godt vi 
kunne å ta hensyn til feilkilder 
ved blant annet å be delta-
kerne sørge for å ha spist 
frokost og sovet minst sju 
timer før testdagen. Vi passet 
også på at rekkefølgen på de 
ulike støynivåene ikke var den 
samme i alle tre testgruppene. 
De tre matte-testene som ble 
utført under de forskjellige 
støyforholdene, hadde samme 
vanskelighetsgrad. Det vi ikke 
fikk tatt hensyn til var den 
enkeltes matte-kunnskap og 
generelle evne til å konsen-
trere seg, forklarer Rebecca 
Hjelset

Resultatene viser at elevene 
samlet sett gjorde det best 
når det var så godt som stille, 
og at rockemusikk gjorde 
størst utslag når det gjaldt å 
gå ned i prestasjonsnivå. Men 
noe overraskende fikk en av 
gruppene høyere prestasjons-

score under avspilling av yoga-
musikk.

Læreren har rett. – Alt i alt 
må vi vel kunne si at læreren 
har rett – til en viss grad. Støy 
påvirker konsentrasjonen, men 
resultatene viste også at kon-
sentrasjonsevnen er individuell 
og at rolig yoga-musikk kan 
være prestasjonsfremmende 
for noen, sier Sara Lundberg 
Moen.

De to elevene er svært glade 
og stolte over prisen. Det had-
de de ikke forventet seg, men 
kan røpe at de også nylig har 
være med og hentet hjem en 3. 
plass i en nasjonal konkurranse 
om skipsdesign i Trondheim.

Alle de 26 posterne om 
inneklima-forskning ble grundig 
vurdert av en egen fagjury. 

– I vår tildeling av heders-
prisen til forskningen på støy 
og konsentrasjon har fagju-
ryen lagt vekt på at under-
søkelsen er godt gjennomført 
og oppsummert og med klare 
konklusjoner. I tillegg har de to 
elevene presentert resultatene 
på en svært overbevisende 
måte, sa Alena Bartonova, 
koordinator for CITI-SENSE fra 
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Sier sin mening om  
Oslo-lufta med mobil-app

Fredag 29. april til mandag 2. mai ble Oslo-borgere 
invitert til å si sin mening om luftkvalitet i hovedstaden 
via mobil-appen CityAir. Kampanjen ble arrangert av 
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) i samarbeid med 
SINTEF og Norges Astma- Allergiforbund.

Appen er utviklet som del av det felleseuropeiske 
prosjektet CITI-SENSE, der NILU er koordinator for to 
delprosjekter. Målet er å oppnå økt oppmerksom-
het rundt lokal luftforurensing og få innbyggerne til å 
engasjere seg ved å ta i bruk ny sensor-teknologi og nye 
kommunikasjonsplattformer. 

I følge prosjektleder Alena Bartonova i NILU er denne 
type informasjon om luftkvalitet svært viktig for men-
nesker med ulike luftveislidelser, men også for forskere, 
byplanleggere og myndighetene som har ansvaret for 
den lokale luftkvaliteten.

– Vi har allerede målestasjoner for luftkvalitet på de 
mest forurensede stedene i Oslo, og jobber dessuten 
med løsninger for bærbare luftkvalitetssensorer. I til-
legg vil vi gjerne teste ut om denne appen kan bidra 
med mer finmasket informasjon, helt nede på gateplan, 
sier Bartonova.

Appen bruker GPS og kan benyttes over hele verden 
i det den viser brukerens posisjon på kartet, uavhengig 
av land. Gjennom å velge farge for god, dårlig og veldig 
dårlig kan innbyggerne kartlegge luftkvaliteten i nær-
miljøet og legge inn informasjon om hva man mener er 
årsaken til henholdsvis god eller dårlig luftkvalitet. n

Få oversikt. Med CitiAir-appen kan folk kartlegge byluften i sitt  
nærområde. Foto: Ingunn Trones/NILU.

Mer informasjon om prosjektet under  
http://oslo.citi-sense.eu/

ENJOs moppesystem anbefales  
nå av Astma- og allergiforbundet. 

ENJO har utviklet et innovativt rengjørings- 
system bestående av kun fiber og vann.  
Våre produkter er effektive og enkle i bruk,  
samtidig gir de deg en helsegevinst ved å  
gå over til et kjemikaliefritt renhold. 

Vil du vite mer, se www.enjo.no
eller kontakt oss på tlf. 31295980

– helt rent, helt naturlig

ANBEFALT AV

Kjemikaliefritt hjem

FAKTA CITI-SENSE

l CITI-SENSE er et fireårig EU-finansiert forsknings- 
 prosjekt som avsluttes i oktober 2016. Norsk  
 Institutt for Luftforskning (NILU) og SINTEF  
 Byggforsk deltar i to delprosjekter i samarbeid  
 med Norges Astma- og Allergiforbund.
l I «CITI-SENSE Student Conference» inviteres  
 elever fra utvalgte skoler til å delta i prosjekter  
 som skal måle innendørs luftkvalitet på skolene,  
 og i Oslo skal innbyggere benytte bærbare  
 sensorer til å måle luftkvaliteten i sitt nærmiljø. 
l Kommunikasjon og deltakelse er viktige deler av  
 CIIT-SENSE-prosjektene. Ved hjelp av ny tekno- 
 logi og kommunikasjonsplattformer inviteres  
 deltakere i hele Europa til å dele informasjon  
 og lære av hverandre. De skal også få verktøy  
 og opplæring i hvordan de kan vurdere og bruke 
 opplysningene for å påvirke myndighetene.

NILU under prisutdelingen. 
Hun ledet fagjuryen sammen 
med Anders Fylling, SINTEF 
Byggforsk og Kai Gustavsen, 
NAAF.

Stor kreativitet. Elever fra 
Horten videregående skole 
mottok studentprisen for sin 
poster om hvordan medel-
ever oppfattet innemiljøet 
i klasserommet ved ulike 
temperaturer og målte  
CO2-nivåer. De fant at kvin-
nelige medelever oppfattet 
innemiljøet generelt mer ne-
gativt og ble lettere påvirket 
av temperaturforskjeller og 
høye CO2-nivåer enn guttene. 

I løpet av forskningspe-
rioden har alle deltakerne i 
CITI-SENSE-konkurransen fått 
tilgang til sensorer som regis-
trerer luftkvalitet, temperatur 
og andre komponenter for 
å måle luftkvaliteten i sitt 
innemiljø. Seniorrådgiver 
Sverre Holøs ved SINTEF 
Byggforsk. Han har deltatt 
som veileder og støttehjul 
underveis i prosessen, synes 
elevene har vært gode på å 
dra i de prosjektideene som 
har vært presentert for dem. 
Det har heller ikke skortet på 

kreativiteten blant elevene, 
mener han.

– Noen har plassert 20 pot-
teplanter på soverommet for 
å se hvordan dette påvirker 
CO2-konsentrasjoen inne, 
mens andre har skutt raketter 
opp i luften for å måle kon-
sentrasjon av stoffer i høyere 
lag. Ikke alle prosjektene har 
vært like lette å hale i land, 
det har nok flere av konkur-
ranse-deltakerne fått erfare, 
men det er mye god læring i 
forskningsprosjekter som går 
i vasken, sier Holøs.

Kai Gustavsen i fagjuryen 
er imponert over nivået og 
elevenes formidlingsevne.

– Elevene har vist at de har 
tilegnet seg mye kunnskap 
om hvilke faktorer som på-
virker innemiljøet på skolen, 
i negativ eller positiv retning. 
Nå håper jeg at elevenes 
kunnskaper kan benyttes av 
skoleledelsen og formidles 
videre til de som har ansvar 
for å utforme fremtidens 
skolebygg. Her er det mange 
aktører som vil kunne dra god 
nytte av elevenes forsknings-
resultater ved rehabilitering 
eller bygging av ny skole, sier 
Gustavsen. n  
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Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:

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

Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions
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Telefon +47 22 74 80 00
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Postboks 6422, 0605 Oslo
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Hvis du velger de riktige plantene, kan 
hagen din bli en oase for hele familien 
og alle som kommer på besøk. Det er 
fullt mulig å skape en frodig, blomstrende 
hage som også er allergivennlig.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld/Spirea.no

Grønne og blomstrende plan-
ter er noe de fleste forbinder 
med glede. Forskning har vist 
at det å oppholde seg ute i 
naturen eller i andre grønne 
miljøer er positivt for både 
fysisk og psykisk helse.

Har du allergi, astma el-
ler overfølsomhet, er det 
imidlertid ikke sikkert dette 
stemmer for deg. Hvis du for 
eksempel er allergisk mot 
gress, frister det neppe med 
piknik i parken. Og så har vi 
bjørka, vårtegnet som skaper 
rennende øyne og tett nese 
for tusenvis av nordmenn.

Når du skal planlegge en 
hage, er det derfor viktig at du 
velger planter som er trygge 
også for allergikere. Det er 
spesielt viktig når du skal 
plante der barn oppholder 
seg, at du velger sorter som 
ikke er giftige eller gir allergi. 
I en barnehage vil det nesten 
alltid være allergiske barn, 
derfor bør for eksempel bjørk 
unngås i lekeområdet deres.

Blir stadig viktigere.
Gartner Hilde Poppe i Norges 

største hagesenterkjede 
Plantasjen sier at de jevnlig får 
spørsmål om allergivennlige 
planter. Men det er foreløpig 
først og fremst inneplanter 
folk lurer på. 

– Mange lurer på hvilke 
planter de kan ha inne hvis 
de har allergi. Vi anbefaler 
blant annet orkideer og en del 
grønne planter, som er uten 
duft, forteller hun.

Poppe sier at allergivennlige 
utemiljøer ikke er noe de har 
hatt så mye fokus på tidligere, 
men som de helt klart skal 
jobbe mer med fremover.

Norges største hagesenter-
kjede har i år en kampanje på 
gang for å få få mer beplant-
ning på offentlige steder.

– Vi er veldig opptatt av å 
skape flere grønne lunger, og 
ønsker naturligvis at disse skal 
være tilgjengelige for alle. Så 
hvis det er mulig å skape al-
lergivennlige, grønne utemil-
jøer, er det naturligvis veldig 
positivt, sier hun. n

Planlegg din allergi-
vennlige hage
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Dette gjelder først og fremst de som har en utviklet allergi, 
men noen kan også være overfølsomme overfor duft. Duft-
stoffer fra planter kan, i likhet med allergifremkallende stoffer 
(allergener), gi plager både for hud og slimhinner.

Allergi mot pollen er velkjent, og i Norge regner man med 
at cirka 1 million mennesker er allergiske mot ett eller flere 
pollenslag. Det er først og fremst pollen fra bjørk, gress, burot, 
hassel, or og Salix (pil og selje) som er problemet for norske al-
lergikere. I andre land, med en annen planteflora, er det andre 
planter som gir allergi.

Mange som har astma har også pollenallergi i tillegg, og opp-
lever at astmasymptomene utløses av pollen. 

I tillegg kan planter utløse reaksjoner i huden.
Noen planter, blant annet Tromsøpalme, kan gi den alvorlige 

hudreaksjonen fytofotodermatitt, som gi skrev om i forrige 
nummer av AstmaAllergi. Denne reaksjonen kan komme når 
plantesaft på huden blir utsatt for sollys.

En del andre planter kan også være irriterende på huden i 
mildere grad.

Mange planter er giftige, og bør derfor unngås i miljøer der 
barn oppholder seg. Dette gjelder særlig planter som har giftige 
bær eller frøbelger, som gullregn, svartsøtvier eller storkonvall. 
Men det er likevel svært sjelden at noen blir forgiftet av plan-
ter. Dette skyldes at du som oftest må spise store mengder av 
en giftig plante for at den skal gi reaksjoner. Mange, men ikke 
alle, giftige planter smaker og lukter frastøtende – og barnet vil 
spytte det ut igjen.

Helseplager av planter
Mange personer, både barn og voksne, 
får helseplager ved kontakt med ulike 
blomster og planter. 

Japansk lønn.  
I stedet for bjørk 

kan du for eksempel 
plante lønn. Japansk lønn er et 

seintvoksende og allergivennlig treslag.
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N BJØRK
N BUROT
N HVITVEIS
N PÅSKELILJE
N PINSELILJE
N TULIPANER
N SVIBEL/HYASINT

N KURVPLANTEFAMILIEN  
 (F EKS PRESTEKRAGER,  
 GERBERA,  
 KRYSANTEMUM)
N LILJEKONVALL
N GULLREGN
N BARLIND
N SNØBÆR

Når du planlegger utemiljø er det viktig å tilrettelegge for alle, også de som har 
allergier. Her er noen praktiske tips til hvordan du kan løse det:

N LØNN
N KORNELL
N SVARTSURBÆR
N LERK
N ROSER UTEN DUFT  
 OG TORNER
N MISPEL
N GRAN

N BUSKMURE
N FRUKTTRÆR
N TOPPSPIREA
N LØYTNANTSHJERTE
N VERONIKA
N STOKKROSER
N KATTEHALE

Mange er allergiske mot gresspollen, og det kan derfor være 
lurt å tenke over om det går an å bruke noe annet enn plen på 
oppholdssteder. For eksempel en terrasse med tre-underlag, 
steinheller eller sand er gode alternativer der det skal være 
tråkk. 

På områder der det ikke skal tråkkes, kan du for eksempel 
bruke sedum-matter. Sedum er sukkulente (vannholdige) stau-
der som trives spesielt godt der det er litt tørt og karrig. 

Hvis du vil ha noe som er lettstelt, men likevel frodig, er det 
en god idé å plante busker med duk og bark for å hindre ugress.

VELG ALLERGITRYGGE PLANTER:
Det er ingen grunn til å velge de plantene som gir allergiske  
reaksjoner, når det finnes så mange alternativer som ikke gir 
disse problemene. I stedet for å plante bjørk, kan du for  
eksempel bruke rogn. 
Her er noen flere eksempler på stauder, busker og trær som 
ikke gir allergiske reaksjoner:

ALTERNATIVER TIL PLEN:

NEI-PLANTER
Disse plantene anbefales ikke i en allergivennlige eller  
offentlig tilgjengelig uterom:

Gi barn et GODT og  
GRØNT oppvekstmiljø

Løytnantshjerte. Vakker og 
velkjent staude som ikke gir 
allergiske reaksjoner.

Potentilla. Den gule buskmuren 
er en hardfør busk som  
begynner å blomstre  
midt på sommeren,  
og blomstrer  
hele høsten.

Hagepoppelrose. En etterårig urt 
som er trygg for allergikere. Den frør 
seg lett, så er du heldig har du glede 
av dem i flere år.
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N BLOMKARSE
N STEMOR
N FLITTIG LISE
N LOBELIA
N TORSKEMUNN

Ønsker du likevel å ha plen, er det mye du kan gjøre for at 
allergiplagene skal bli minst mulig. Du kan for eksempel kjøpe 
robotgressklipper som klipper plenen når du ikke er hjemme 
selv. I gresset er det nemlig allergener også i bladverket, ikke 
bare i pollenet, slik at det for en allergiker er lurt å unngå 
plenklipping. Robotgressklippere koster fra rundt 8.000 kroner, 
avhengig av hvor stor plen den skal klippe.

Det å klippe plenen ofte slik at den ikke blomstrer, vil også 
redusere pollenspredningen.

Hvis du selv må klippe plenen og har gressallergi, bruk pollen-
maske og solbriller. Vent til gresset er tørt, da allergenene i 
gresset er vannløselige. Ta en dusj med en gang etter at du er 
ferdig med å klippe plenen.

For å redusere gressplagene ytterligere, kan du også velge 
gressarter som ikke avgir så mye allergener. Det finnes cirka 
160 ulike sorter gress i Norge, og det er veldig forskjellig hvor 
allergifremkallende de er. For eksempel sprer ulike svingel-
arter lite pollen, mens timotei sprer mye mer. Kløver er også et 
fint innslag i plenen, som ikke gir allergi. Da får du mindre gress, 
og dermed mindre allergiplager.

Et annet tips er å ikke la barn med gresspollenallergi ligge og 
rulle seg i gresset, men heller leke i trygg avstand fra plenen. 
Spredningen av gresspollen er fra 100 til 200 meter. 

LA ROBOTEN KLIPPE PLENEN:

LA BARNA DYRKE SELV:
Å lage en egen vekstplass der barna kan dyrke grønnsaker, 
frukt og bær, gir nærhet til naturen og de kan lærer hvor maten 
faktisk kommer fra.

De fleste grønnsaker er også helt uproblematiske når det 
gjelder allergi. Noen, for eksempel gulrot, kan gi kryssreaksjo-
ner i pollensesongen, men det finnes mye annet du kan dyrke. 
Her er noen eksempler på allergitrygge og lettstelte spiselige 
vekster:

N SALAT
N REDDIKER
N POTETER
N KÅLROT
N RABARBRA
N RIPS
N SOLBÆR
N SUKKERERTER
N TOMATER
N MAINEPE

SKAL DU PLANTE SOMMERBLOMSTER I KRUKKER OG 
BLOMSTERKASSER, ER DETTE GODE VALG:

Gi barn et GODT og  
GRØNT oppvekstmiljø Rabarbra. På forsommeren er rabarbra en kjent og kjær spiselig 

vekst, som er lett å dyrke i de fleste hager. På grunn av innholdet av 
oksalsyre bør den høstes før sankthans.

Stemor og lobelia. Det går fint an å ha det frodig i en 
allergivennlig hage. For eksempel er stemor og lobelia to 
flotte og trygge sommerblomster.

Tomater. Velsmakende grønn-
sak (som egentlig er et bær) 
som kan dyrkes for eksempel  
i en krukke på terrassen.

Bed med busker. I stedet for  
gressplen i skråningen, kan du plante et felt med 
busker, med duk og dekkbark for å hindre ugress.

Salat. Har du liten erfaring med å dyrke selv, kan du så salat. Det er for eksem-
pel smart å så i en stor krukke som du høster underveis gjennom sesongen.



40     ASTMA ALLERGI 3 2016  n  WWW.NAAF.NO

SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver
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Svar: 
Det er behandlende lege som bør 
vurdere din videre behandling av 
eksem og utslett. Du bør derfor 
kontakte legen får å forhøre deg 
før reisen.

Generelle råd når det kommet til 
kortison og soling: Kortison inakti-
veres av solen og man bør derfor 
unngå så langt det lar seg gjøre å 
smøre med kortisonkrem før soling. 
Ved behov kan kortison påføres om 
kvelden etter avsluttet soling.

Hvis man må bruke kortison på 
huden om morgenen, bør man 
vente minst 30 minutter etter  
smøring før man går ut i solen. 

Bruk av kortisonkrem og -salver 
gir liten risiko for bivirkning dersom 
man følger oppskriften og legens 
anbefaling. 

Anna

Inneklimavennlig renovasjon
Vi skal renovere en del i boligen vår og vil gjerne ha den 
så gunstig som mulig da barna våre har disposisjon for å 
utvikle allergier og astma. Har dere gode råd til oss? For 
eksempel hvilke materialer/produkter er å anse som gun-
stige når man skal pusse opp innendørs? Mange anbefaler 
gipsplater, men hva vet dere om sammenhenger mellom 
gipsplater og helse?

Laila

Svar:
Så bra at dere vektlegger valg av materialer og produkter når 
dere skal renovere boligen. 

Jeg vil nevne noen punkter/områder som også kan få  
betydning for inneklima etter renovering:

- Dere bør velge håndverkere og firmaer som vektlegger 
helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved bygging.

- De som utfører arbeidet skal vektlegge tørr og ren  
byggeprosess.

- HMS-datablad og annen dokumentasjon skal innhentes på 
alle produkter som skal brukes. Databladene bør dere arki- 
vere i en egen perm slik at de er lett tilgjengelige i ettertid.

- Dere burde bruke NAAF-anbefalte produkter så ofte dere 
kan. Les mer: www.naaf.no under anbefalte produkter.

- Det bør utarbeides en enkel kravspesifikasjon som vekt-
legger inneklima for byggingen. Ideer til en kravspesifikasjon 
kan dere hente fra nettsiden www.byggoghelse.no.

Gipsplater er et bra inne-
klimaprodukt, men du bør 
uansett etterspørre 
dokumentasjonen på 
gipsplatene. Vær 
ekstra observante 
på dokumenta-
sjon som viser 
avgassing der-
som dere velger 
å kjøper plater 
eller bruker 
andre produkter 
som er importert. 

                      Kai

Kortisonkrem og soling
Jeg har astma og allergi, men har 
de siste månedene også vært 
plaget med svært hissig eksem/
utslett. Eksemet har blitt behand-
let med sterke kortisonkremer. Nå 
skal jeg en uke på sydenferie. Kan 
jeg fortsette å bruke kortisonkrem 
når jeg er på ferie? Bør jeg ta noen 
forhåndsregler i forhold til korti-
sonkrem og soling?

Andreas
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KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Mandag, tirsdag og torsdag 
betjenes telefonen av  

sykepleier.  
Fredag av eksperter på  

inneklima/uteluft.

Åpent: 09.00–11.00  
og 12.00–14.00

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no
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Solkrem og hudallergier

Både jeg og min sønn på 18 måneder 
har tendens til å reagere på kremer og 
parfymerte produkter. Reaksjoner er 
eksem og utslett. Har dere noen råd om 
soling og solkrem? Finnes det  
allergivennlige solkremer?

Monica

Svar: 
Det er dessverre vanskelig å få til allergi-
vennlige solkremer fordi selve produktet 
må inneholde solfiltre for å virke. Solkre-
mer finnes i to typer; de med fysisk filter 
som legger seg som en hinne utenpå 
huden og de med kjemisk filter som tren-
ger inn i huden (man unngår da det hvite 
belegget på huden).

For barn anbefaler vi å bruke solkrem 
med fysisk filter. Det kan være helsemes-
sige betenkeligheter med å benytte solkre-
mer med solfiltre, men det vil innebære en 
større helserisiko å risikere forbrenning og 
solskader ved å droppe solkrem når man 
er ute i solen. Produkter som er formu-
lert til bruk på barn, har gjerne færre og 
mindre av problematiske solfiltre og andre 
bestanddeler. 

Vi anbefaler at man kun smører de 
delene av kroppen som ikke er dekket av 
klær og at man begrenser soleksponering 
når solen er sterkest. Spedbarn skal jo i ut-
gangspunktet ikke være utsatt for direkte 
sollys/være i skyggen og trenger derfor 
ikke å smøres inn med solkrem.

Bruk solkrem uten tilsatt parfyme og 
vask gjerne vekk solkremen når dere er 
ferdig med å være ute i solen, dette vil la 
huden få «puste» igjen. 

Den beste beskyttelse for sol er å være  
i skyggen, samtidig er sol en god kilde til  
D-vitamin. Det er ikke lett å finne balan-
sen, men sett fra et allergiperspektiv er 
rådet å minimere bruken av solkrem da 
solkrem må inneholde visse stoffer for å  
i det hele tatt virke. 

Kent 

Vaksine mot pelsdyr
Jeg har pollenallergi, men er sterkere plaget 
av dyreallergi, særlig mot hund og katt. Har 
pelsdyrvaksine kommet til Norge ennå?

Petter

Svar:
Det det finnes vaksine mot katt og hund 
i Norge, men den kan være vanskelig å 
få innvilget. Det er fordi det er en dyr og 
tidkrevende behandling, og det skal foreligge 
relativt tungtveiende grunner til å få det inn-
vilget. Det er gjerne da aktuelt for eksempel 
for blinde som trenger førerhund, de som 
skal trene redningshunder/politihunder eller 
ved svært hemmende allergi som går utover 
livsutfoldelse. Det er fordi det blir sett på som 
«enkelt» å ikke eksponere seg for hunder og 
katter. 

For de med bjørkepollenallergi eller gres-
sallergi så stiller det seg annerledes fordi 
dette er noe som omgir oss og er vanskelig 
å unngå. Men det er ikke slik at dette ikke vil 
endre seg i frem-
tiden. Det jobbes 
blant annet med 
en ny type kat-
teallergivaksine, 
som skal gjøre det 
enklere og raskere 
å behandle katte-
allergi. Men denne 
er ikke ferdig 
utviklet ennå.

Anna

Matallergi og ferie
Både jeg og mine barn har matallergi. 
Vi skal nå til Spania og trenger råd for  
hvordan vi kan unngå allergener når 
vi er ute og spiser i utlandet. 

Annika

Svar:
Det viktigste er å planlegge litt på 
forhånd. Sørg for at dere har med 
dere matparlør eller allergikort på 
spansk. Det kan dere få tak i på NAAF 
sin hjemmeside. Hvis dere skal bo på 
hotell, ta kontakt med hotellet og 
forsikre deg om at de kan tilrettelegge 
for dine behov. Hvis dere skal bo i 
leilighet, er det lettere å lage «trygg» 
mat selv. Matvarer i Spania er godt 
merket og utvalget i allergihyllene er 
bra. Spania er et av EU-landene og er 
derfor underlagt regelverket om de 14 
merkepliktige allergenene. Det betyr 
at dere skal få like god informasjon 
om hva maten som serveres inne-

holder som i Norge. Men hvis du er usikker 
på om maten er korrekt tilberedt, bør du selv 
vurdere om det kan være lurt å avstå fra å 
spise maten.

Anna
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ANBEFALT AV

ANBEFALT AV

Kjemikaliefritt hjem
 helt rent, helt naturlig

Vi har produkter til alle typer  
rengjøringsoppgaver i huset,  

til bilen og til båten.
ENJO har også en egen hudpleieserie.

Vil du  
vite mer, se  

www.enjo.no

ANBEFALT AV

 

 3 TRINNS MATTESYSTEMER
ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND

Besøk gjerne vår hjemmeside for  
å se ytterligere produkter

www.fagprofil.no

 

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo

tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no

•  Renholdssoner® stopper  
 opptil 90% smuss og fuktighet  
•  Installeres hurtig og gir umiddel- 
 bar effekt  
•  Bidrar til økt livskvalitet for alle  
 med luftveisplager  
•  Reduserer støy med opptil 33 dB

TA GREP OM  
INNEKLIMA

Kontakt og mer info på 
www.renholdssoner.no
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Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

En uparfymert dusjgel og  
shampoo i ett, som er  
spesielt utviklet for barn 
med ekstra følsom 
hud. Rengjør barnets 
hår og hud med et 
kremet skum som  
er lett å skylle av. 
Inneholder milde  
og veldokumenterte 
ingredienser.
www.ccshc.com

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Aluminiums
lås

Lyddempende
underlag

Høytrykks
laminat

Aqua
Resist

Berry Alloc høytrykkslaminatgulv har et 
laminat som er tykere og mer slitesterkt 

enn andre laminatgulv

 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

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

www.byggma.no

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

– trygg fra første strøk

ENESTE MALINGSSERIE
ANBEFALT AV NAAF

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping
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ANBEFALT AV

Kjemikaliefritt hjem
 helt rent, helt naturlig

Vi har produkter til alle typer  
rengjøringsoppgaver i huset,  

til bilen og til båten.
ENJO har også en egen hudpleieserie.

Vil du  
vite mer, se  

www.enjo.no

ANBEFALT AV

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no
Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no
Hudpleieserien Dermica Sensitiv  

gir en komplett følelse av velvære og  
er spesielt utviklet for å beskytte huden 

din med trygge, gode ingredienser

Uten parfyme - parabener
og fargestoffer

for sensitiv hud
Gode nyheter CUTRIN

SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE  

FOR FØLSOM OG  
ALLERGISK HUD

Trygt og skånsomt for  
sensitiv hodebunn 

10 rene basisprodukter  
av høy kvalitet 

Utviklet i tett samarbeid  
med det finske

astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

Alvøy-serien er blant våre beste dun- 
produkter med 90% andel dun og trekk  
i tettvevet bomullscambric. Dunen er vasket 
og renset etter strenge europeiske krav. 
Alvøy er spesielt godt egnet for husstøv-
allergikere.  
 
NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND  
ANBEFALER ALVØY DUNDYNER OG DUNPUTER 
TIL BABY OG BARN.

Et trygt
valg!

Handle når du vil  

i nettbutikken:
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En uparfymert dusjgel og  
shampoo i ett, som er  
spesielt utviklet for barn 
med ekstra følsom 
hud. Rengjør barnets 
hår og hud med et 
kremet skum som  
er lett å skylle av. 
Inneholder milde  
og veldokumenterte 
ingredienser.
www.ccshc.com

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots
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institutter basert på NAAFs strenge 
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– trygg fra første strøk

ENESTE MALINGSSERIE
ANBEFALT AV NAAF

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

s e n s i t i v  s i d e
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Den banebrytende australske 
studien fant sted på Walter 
and Eliza Hall Institute ved 
University of Melbourne. 

– Vi har lenge vært interes-
sert i sykdommer som inntref-
fer tidlig i livet. Vi forsker 
på hvordan miljøet påvirker 
genuttrykk som kan lede til 
immunologiske sykdommer, 
som for eksempel diabetes 
type 1 og matallergier, sier 
professor Len Harrison til 
AstmaAllergi.

Samlet blodprøver. Harrison, 
som er en av allergistudiens 
forskningslederne, forteller at 
utgangspunktet for prosjektet 

Hyperaktivt immunsystem  kan gi tidlig allergi
Nyfødte barn med hyperaktive immunceller i navlestrengblodet har høyere sann-
synlighet for å utvikle allergi mot melk, egg, peanøtt, hvete og andre vanlige  
matvarer innen fylte ett år, viser en ny studie. 

Tekst Camilla G Laxton  Foto: Colourbox

var en fødselsstudie, Barwon 
Infant Study, som har samlet 
inn data og blodprøver fra 
mer enn 1000 spedbarn og 
deres mødre.

– Barna som var med i 
denne kohortstudien ble fulgt 
fra fødselen. Utvikling av mat-
allergi ble dokumentert og 
det ble samlet inn blodprøver 
fra navlestrengen. Vi tenkte 
at det viktigste tidspunktet 
å studere barna på var ved 
fødselen, så vi begynte å 
undersøke disse blodprøvene 
og oppdaget noen endringer, 
sier han. 

Stamceller. Den erfarne  

immunologiprofessoren for-
klarer at det er stor interesse 
for navlestrengblod på grunn 
av dets rike innhold av stam-
celler. 

Stamceller er celler som 
utvikler seg videre til mange 
forskjellige typer kroppsceller 
helt tidlig i livet. 

De australske forskernes 
hypotese var at hos barn som 
hadde en risiko for immunsyk-
dommer, ville man kunne 
påvise endringer i immuncel-
lene helt fra fødselen av. 

– Gjennom analysering av 
navlestrengblod kunne vi 
påvise at det var et forhold 
mellom matallergier hos disse 

spedbarna og aktivering av 
monocytter i navlestrengblodet 
deres, sier Harrison.

Risiko for matallergi. Monocyt-
ter er de mindre spesialiserte 
immuncelletypene som reage-
rer øyeblikkelig på  blant annet 
infeksjoner.

– Aktiveringen av disse tydet 
på en høy risiko for matallergier 
på et senere stadium, slår Har-
rison fast.

Videre påviste forskerne at 
aktiveringen av disse monocyt-
tene kunne endre T-cellenes 
karakter, slik at de ble predis-
ponert til å føre til allergiske 
reaksjoner ved visse matvarer. 
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FORSKNING

Hyperaktivt immunsystem  kan gi tidlig allergi

Henter navlestrengblod. Forskere har tatt blodprøver fra 
navlestrengen til over 1000 nyfødte, og funnet faktorer som 
gir risiko for matallergi.

T-celler er en type hvite 
blodceller som spiller en helt 
sentral rolle i kroppens im-
munforsvar. 

– Nå som vi har slått dette 
fast, er spørsmålet: Hva er 
det som ligger bak, hva er det 
som påvirker immunsystemet 
til å bli mer reaktivt? Er det 
noe som skjer under selve 
fødselen eller skjer det på et 
tidligere tidspunkt? undrer 
professoren. 

Miljø har innvirkning. Harri-
son og hans kolleger oppdaget 
at selve fødselsforløpet også 
har en innvirkning på immun-
responsen. 

– Det var en sammenheng 
mellom endringene i immun-
cellene i navlestrengblodet 
og hvor lenge selve fødselen 
hadde pågått. Det var ikke 
noen klar sammenheng mel-
lom hvor lang tid fødselen tok 
og matallergier som sådan, 

men den inflammasjon som 
oppstår som årsak av en len-
gre fødsel, kan muligens få im-
munsystemet hos noen barn 
til å reagere ved påfølgende 
hendelser i løpet av barnets 
første leveår.

Forskningsteamet er også 
opptatt av å undersøke om 
andre miljøfaktorer spiller inn, 
som for eksempel infeksjon i 
morkaken eller fostervannet, 
og hvilken innvirkning moren 
eller spedbarnets mage-
tarm-mikrobiome og morens 
kosthold kan ha.

– Forekomsten av matal-
lergier har økt i løpet av de 
siste årene, så det kan ikke 
bare være snakk om genene. 
Miljøet spiller en stadig større 
rolle i forhold til å påvirke ut-
viklingen av inflammatoriske 
sykdommer, og miljøet har en-
dret seg enormt på så mange 
måter i løpet av de siste 50-60 
årene, sier Harrison.

Fremtidig behandling. For-
skerne kommer nå til å ana-
lysere studiedataene videre 
for å undersøke faktorer som 
mødrenes kosthold, livsstil og 
utsettelse for miljøgifter. De 
vil se om disse faktorene kan 
være blant årsakene til at de 
hyperaktive immuncellene blir 
trigget.

– Det er en hel rekke fakto-
rer som kan innvirke på dette 
inflammasjonsstadiet, som vi 
må jobbe oss gjennom, under-
streker Harrison. 

De australske forskerne 
håper at studieresultatene, 
som ble publisert i fagbladet 
Science Translational Medi-
cine i mars i år, kan føre til 
fremtidig behandling under 
eller før graviditeten, slik at 
matallergier hos barn kan 
forebygges. 

Professor Peter Vuillermin 
er barnelege og leder for 
Barwon Infant Study. Han 

påpeker at matallergier hos 
barn ikke bare er blitt vanli-
gere i Australia, men også mer 
alvorlige. 

– Antall sykehusinnleggelser 
på grunn av matallergi har 
økt drastisk i løpet av de siste 
tiårene og størsteparten av 
denne økningen gjelder barn 
under fem år, sier han. 

Årsaken til denne økningen 
i allergitilfeller er fortsatt et 
mysterium.

– Det viktige med denne 
studien er at vi har kunnet 
påvise at immunsystemet hos 
spedbarn som utvikler matal-
lergi på en måte er disponert 
for allergiske sykdommer alle-
rede ved fødselen, sier han. n
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... for et bedre inneklima

Herøy
kommune

heroy.kommune.no

Søndre Land
kommune

sondre.land.kommune

Saltdal
kommune

saltdal.kommune.no

re.kommune.no
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kommune

nome.kommune.no

stange.kommune.no

hamar.kommune.no

nord-aurdal.kommune.noVefsn
kommune

vefsn.kommune.no Aurskog-Høland
kommune

aurskog-holand.kommune.no

Andøy
kommune

andoy.kommune.no

namsos.kommune.no

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800  Sundrevegen 81

3570 ÅL
Tlf. 32 08 21 33

Skreppestadveien 46
3261 LARVIK

Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

stfk.no

Kartverksveien 5
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 00

hvervenrevisjon.no

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

sagbakkencatering.no

Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO

Tlf. 900 44 562
hogstogrydding.no

Titt-Inn
Brio Leker

Jernbanesvingen 6
1400 SKI

Tlf. 64 85 77 77

Christiansen & Christiansen
Bygg AS

Slemdalsgata 18, 3717 SKIEN
Tlf. 913 91 830

Accountor Hadeland Nittedal
Autorisert regnskapsførerselskap

Hadeland: 61 31 99 20, ccountor@hadeland.no
Nittedal: 67 07 12 65, accountor@nittedal.noaccountor.no

Røros E-verk
 Oslov 16, 7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

Snekker-tømrer firma
Vladimir Dauksta

2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

Hitra videregående skole
 7240 HITRA

Tlf. 72 81 11 90 - www.hitra.vgs.no

LaserWash AS
3300 HOKKSUND - Tlf. 415 11 166

UIT Norges Arktiske Universitet
Havneg 5, 9404 HARSTAD

Tlf. 77 05 81 00

Fredrikstad
1607 FREDRIKSTAD - Tlf. 69 31 24 24

www.colosseumklinikken.no

Oasen Svømme & Miljøsenter
7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 90 40

5261 INDRE ARNA - Tlf. 55 24 93 33

Stavåsen, 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf. 948 34 929
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Flaskebekk
1450 NESODDTANGEN

Tlf. 66 91 16 02

Varanger Auto AS
9811 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Diamant Bygg AS
 8170 ENGAVÅGEN

Tlf. 996 33 368

Øvre Telemark
Trafikkskule

3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 05 00

3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Murstad
Entreprenør Service

3678 NOTODDEN
Tlf. 418 84 000

Mur &
Pipeservice AS

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 908 60 667

Grøterud’s
Byggservice AS
 3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 24 00

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Reinholdtsen
Maskin AS
8430  MYRE

Tlf. 76 13 46 33

Odd Gleditsch AS
 3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 44 83 20

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

Plantax AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 905 91 132

Åndalsnes
Bilverksted A/S
 6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 00 40

Luostejok
Kraftlag SA
9700 LAKSELV
Tlf. 78 46 06 00

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10, 8690
HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

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

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

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

Pedersen
Brøyting AS
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 15 05 00

Tele-Tur AS
3750 DRANGEDAL

Tlf. 35 99 81 25

Christensen & Jensen
Transport AS

8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Trysil
Septikservice AS

Tlf. 62 45 47 12
Mobil 917 74 097

2686 LOM
Tlf. 61 21 90 00

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 64 44

Salong
Evy Frantzen

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Boligpartner
Jessheim

2050 JESSHEIM
Tlf. 417 43 700

BeslagTEKNIKK as
 3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

0401 OSLO
Tlf. 22 02 40 00

Bit Maskin AS
8200 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Notodden Hotel
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 20 88

Bygger’n
Lofot Entreprenør

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Herøy
Entreprenørforretning

 8850 HERØY
Tlf. 975 99 458

Lundvoll
Maskinstasjon AS

 9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

BL Anlegg AS
4790 LILLESAND
Tlf. 905 90 033

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

GK Inneklima AS
avd Notodden
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 58 50

Emil Solbakken AS
2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

Team Verksted
Øst AS

0976 OSLO
Tlf. 480 24 400

9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Håst Rør AS
3425 REISTAD

Tlf. 992 86 002/001

Asko Øst AS
1540 VESTBY

Tlf. 02 425 - asko.no

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 10 00

AS Miljøbygg
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 13 10 50

3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 18 18

Hadeland Bil AS
 2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00

Tinn Energi AS
3660 RJUKAN

Tlf. 35 08 09 00

8516 NARVIK
Tlf. 909 26 380

Geir Gaaserud
3330 SKOTSELV
Tlf. 992 07 421

3188 HORTEN
Tlf. 33 04 98 80

Høibakk
Konditori AS
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 68 54

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Sentrum
Marina a.s

8900 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 02 05 33

Sulland Bodø AS
 8008 BODØ

Tlf. 75 50 73 00

2133 GARDVIK
Tlf. 414 27 789

Årnes
Urforretning AS

 2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 13 60

Audhilds Rens
og Vask AS
7058 JAKOBSLI
Tlf. 900 45 044

Tvemo
Transport DA

2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Accountor
Nord-Troms

9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 77 98

6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Hallingdal
Renhold
3550 GOL

Tlf. 932 02 200

KLH Farge AS
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 34 34
8088 BODØ - Tlf. 75 56 64 66 - www.btbo.no

ANONYM
STØTTE

I mai i år åpnet fergeselskapet 
Color Line nytt landstrøman-
legg for alle fergene som ligger 
til kai i Larvik. Anlegget vil føre 
til betydelig reduserte utslipp 
av NO2 og svevestøv i Vestfold-
byen.

Anlegget som er Norges 
tredje store anlegg for land-
strøm, ble offisielt åpnet 10. 
mai av klima- og miljøminister 
Vidar Helgesen. Landstrøman-
legg finnes også i Kristiansand 
og Oslo.

Superspeed-fergene har frem 

Renere luft i Larvik
til nå måttet ha motoren i gang 
når de har ligget til havn i Lar-
vik. Nå regner Color Line med å 
kunne redusere CO2-utslippene 
med 1 900 tonn i året. Det 
tilsvarer utslippene fra 1000 
biler eller 200 bolighus i året. 
I tillegg reduseres utslippene 
av såkalt NOx (nitrogenoksi-
der) og SOx (svoveloksider) og 
svevestøv. 

– Color Line har investert 
over 200 millioner kroner frem 
til 2016 for en mer bærekraftig 
og miljøvennlig drift, og våre 

landstrømanlegg er viktige  
miljøbidrag og et skritt nær- 
mere visjonen til norsk 
skipsfart om nullutslipp, sier 
konsernsjef Trond Kleivdal i 
Color Line i en pressemelding 
fra selskapet.

– Dette er gode nyheter for 

den lokale luftkvaliteten. Det er 
nok fortsatt mange andre tiltak 
som også må på plass før luften 
kan friskmeldes, men at Color 
Line går foran og tar ansvar, er 
positivt, sier assisterende gene-
ralsekretær Bo Gleditsch  
i Astma- og Allergiforbundet.

Superrask. Color Lines Superspeed-båter reiser fra Larvik  
til Hirtshals på 3 timer og 45 minutter. 
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Kjemikalie- og parti kkelfi lter (2 pk)

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

 
Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene sikrer 
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at 
det dannes karbondioksid eller vanndamp på 
innsiden av masken, selv under trening. 
En neseklype i metall hindrer luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

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

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

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

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

Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene sikrer 
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at 
det dannes karbondioksid eller vanndamp på 
innsiden av masken, selv under trening. 
En neseklype i metall hindrer luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

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

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

Begge fi ltrene må bytt es ett er en stund, 

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

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

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

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

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

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

Masken fi nnes i hvit 
og blå i følgende 
         størrelser 

S-M-L-XL

Resultater fra en nordisk 
studie utgått fra Århus uni-
versitet i Danmark viser at 
oppvekst på gård gir mindre 
risiko for astma senere i livet 
enn oppvekst i storby. Jo 
lenger vekk fra storbyen man 
vokser opp, jo gradvis færre 
er det som utvikler astma.

Studien er publisert i 
International Journal of 
Environmental Research and 
Public Health og er basert 
på data fra 11123 individer i 
den såkalte RHINE-kohorten 
som omfatter mennesker 
født mellom 1945 og 1973 
i Danmark, Norge, Sverige, 
Island og Estland. I studien 
har man definert miljøer som 
gård med dyr, gård uten dyr, 
landsby, liten by, forstad og 

indre storby. Resultatene 
viste mest beskyttende effekt 
mot utvikling av astma som 
voksen ved oppvekst på gård 
med dyr, og minst beskyt-
tende effekt ved oppvekst  
i en storby. 

Man fant videre at den be-
skyttende effekten var gradvis 
stigende jo lenger vekk fra 
storbyen man vokser opp. 
Blant de som var oppvokst  
i et miljø i den ene enden av 
skalaen, på en gård med dyr, 
hadde 8 % utviklet astma som 
voksen, i den andre enden 
skalaen ved oppvekst i en 
storby hadde 11 % utviklet 
astma.

Studien underbygger hypo-
tesen om at mengder og  
variasjon av naturlige 

Færre har astma på landet
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bakterier man utsettes for 
i barndommen (mikrobiell 
eksponering) har betydning 
for utvikling av allergiske 

sykdommer. Jo flere naturlige 
bakterier i miljøet, jo lavere 
risiko for å få sykdommer som 
astma og allergi. n
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Pollenmaske med parti kkelfi lter

Parti kkelfi lter (2 pk)

Kjemikalie- og parti kkelfi lter (2 pk)

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

 
Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene sikrer 
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at 
det dannes karbondioksid eller vanndamp på 
innsiden av masken, selv under trening. 
En neseklype i metall hindrer luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

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

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

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

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

Masken er laget i myk og føyelig teksti l og sitt er 
lett  og behagelig på ansiktet. Venti lene sikrer 
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at 
det dannes karbondioksid eller vanndamp på 
innsiden av masken, selv under trening. 
En neseklype i metall hindrer luft lekkasje mellom 
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.

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

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

Begge fi ltrene må bytt es ett er en stund, 

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

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

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

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

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

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

Masken fi nnes i hvit 
og blå i følgende 
         størrelser 

S-M-L-XL
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KAKER SOM ALLE  
KAN SPISE, OGSÅ  
ALLERGIKERE

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

FOR MER INFO: WWW.HILDEKAKEN.NO
DISTRIBUTØR: ALMA NORGE AS – WWW.ALMA.NO

Allergiske Anne Lise Vestøl 
Elgesem gikk til sak mot na-
boen for å få ham til å fjerne 
bikubene fra sin eiendom. Nå 
har Kristiansand tingrett gitt 
mannen rett til å fortsatt ha 
bikubene, mens Elgesem må 
betale 13.517 kroner i saks-
omkostninger, skriver NRK.no.

Elgesem ble i 2014 stuk-
ket og endte på sykehus 
etter allergisk reaksjon, men 
naboen hevder at det ikke 
kunne vært hans bier, da de 
var på lyngtrekk på heia på 
dette tidspunktet. Elgesem 
klagde til både fylkesmannen 
og kommunen, men vant ikke 
frem med å få stanset biehol-
det. Saken havnet i forliksrå-
det i oktober 2015, også der 
ble naboen frifunnet.

– Det nytter ikke å si at man 
er redd for bier dersom man 
ikke kan vise at dette reelt 
sett utgjør noen fare. At man 
er redd for at naboens hund 

skal slite seg og komme over 
gjerdet er ikke nok til å kreve 
at naboen må selge hunden, 
sier birøkterens advokat Thor 
Håkon Føreland til NRK.

Elgesem er skuffet over 
dommen, men sier hun ikke 
har økonomi til å ta den vi-
dere til lagmannsretten. Hun 
sier at naboens bier begren-
ser hennes livsutfoldelse; hun 
tør ikke lenger bruke hagen 
så mye som hun ønsker fordi 
hun er redd for å bli stukket 
av bier. n

Advarer mot duftlys

Mange velger å tenne duftlys 
for å skape god stemning når 
de skal ha visning for å selge 
boligen, men resultatet kan 
bli stikk motsatt. Eiendoms-
meglere har opplevd at folk 
snur i døra hvis de kjenner 
lukten av duftlys.

Berit Granum, seniorforsker 
ved Folkehelseinstituttet sier 
til NRK at det er duftstoffene i 
stearinlysene folk kan reagere 
på i ulik grad. Noen kan for 
eksempel reagere på sitrus-
dufter, andre på kaneldufter.

Inger Rudnes, helsefaglig 

rådgiver i Astma- og Allergi-
forbundet, forteller at typiske 
reaksjoner på duftlys er ren-
nende og kløende nese og 
øyne.

– Noen kan også få hos-
teanfall og vansker med å 
puste. Astmatikere er mest 
utsatt, fordi de allerede har 
overfølsomme slimhinner, sier 
rådgiveren.

Derfor anbefaler eiendoms-
meglere at du dropper duft-
lysene og heller baker boller 
hvis du ønsker å spre god duft 
i huset før visning. n

Bieallergiker tapte mot birøkter
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Alle skoler og barnehager  
i Vestfold, Telemark og Buske-
rud er invitert til å delta  
i Aksjon Burotluking 2016. De 
som gir oss beskjed om at de 
har luket, får være med i en 
trekning om premier på 4000, 
3000, og 3 x 1000 kroner. 

I juni vil alle som deltar 
bruke et par timer på å 
luke burotplantene rundt 
sitt område. Derved vil det 
være lite burotpollen i lufta 
rundt skolen og barnehagen i 
blomstringstiden som er cirka 
15. juli til 30. august. Plantene 
avgir pollen når de blomstrer. 

Idrettslag og fotballag er 
bedt om å luke, og de kan 
også melde seg på i konkur-
ransen.

Statens Vegvesen og kom-
munene er bedt om å sørge 
for at gang- og sykkelveiene 
er slått, slik at alle kan sykle 
og gå uten å bli syke.  Norske 
Kvinners Sanitetsforening og 
Bygdekvinnelagene er bedt 
om å luke rundt institusjoner 
og sykehjem etc., og Bonde-
laget er bedt om å slå sine 

veikanter og brakkområder.  
Burotpollenallergi er veldig 

plagsomt. Øyne og nese klør 
og renner, hodet føles som 
man har influensa, og noen 
får pusteproblemer uten at 
man har feber. Mange blir 
sykmeldt og borte fra jobb  
og skole.  

Burotpollen spres bare cirka 
150–200 meter, så det går an 
å utrydde plantene i et gitt 
område.  Derved unngår man 
unødvendige sykmeldinger og 
store plager for befolkningen.

Befolkningen i hele Norge 
ber vi om at luker og/eller 
slår burot rundt sitt hus og 
i sitt område. Noen steder 
er det ingen eller én plante. 
Fjern den! En plante kan avgi 
700 000 frø til nye planter. 
Dette er en egeninnsats som 
hele samfunnet vil nyte godt 
av, og det vil være et godt 
folkehelsetiltak.

Ellen Sørby,  
Regionssekretær  

Norges Astma- og  Allergiforbund  
region Østafjells

NAAFs prosjekter som fikk støtt gjennom ExtraExpress: 
l Aust Agder Storlag: Full fart, kr. 10.000
l Bergen og omegn Astma og Allergiforening:  
 Den glade vandrer, kr. 30.000
l Bergen og omegn Astma og Allergiforening:  
 En løpsk astmatiker, kr. 30.000
l Drammen og omegn Astma og Allergiforening:  
 Trening mot kols, kr. 30.000
l Lillehammer og omegn astma og allergiforening:   
 Klatring er toppen! kr. 30.000
l NAAF Nord-Trøndelag storlag: Matkurs for ansatte  
 i SFO og barnehager, kr. 20.000
l NAAF Region Midt: Få god glid med trening på ski,  
 kr. 30.000
l NAAF Region Nordland: Utedag for astmatikere og   
 andre som tør; kr. 20.000
l NAAF Ringsaker storlag: Klatredag for store og små,  
 kr. 20.000
l NAAF Ringsaker storlag: Vannspinning i bassenget,   
 kr. 30.000
l NAAF Sør-Trøndelag storlag - Klatrekveld i Orkdal –  
 kr. 14.000
l Nordfjord AAF - Felles matbord – kroner 13.000
l NAAF Region Nord - Bli en astma- og allergihjelper –  
 kr. 11.000
l NAAF Region Nord - Friskere på Senja –  
 kr. 15.000
l NAAF Region Oppland - Allergitroll på Hunderfossen  
 kr. 25.000
l NAAF Region Østafjells og alle 9 lokallagene  
 i Telemark, Vestfold og Buskerud: Tobakksfrie  
 Babyer, kr. 30.000
l NAAF Oslo og Akershus: Førstehjelp med astma-  
 og allergifokus, kr. 16.000
l NAAF Oslo og Akershus: Opp og hopp! Kr. 17.000
 
Ny søknadsfrist 15. september
Søknadsfrist for støtte til ordinære helseprosjekter gjen-
nom ExtraStiftelsen og ExtraExpress er 15. september. For 
spørsmål, ta kontakt med organisasjonskonsulent Dace 
Kaleja, epost: dace.kaleja@naaf.no, telefon 23 35 35 16.

ØSTAFJELLS

Aksjon Burotluking 2016

Bør fjernes. Slik ser burotplanten ut på lukestadiet i juni. Den har 
rød stengel og bladene er sølvfarget under. Planten kan bli nesten  
to meter høy.

ExtraExpress-midler  
til 18 lokale NAAF-prosjekter
Den 18. mai ble det klart at hele  
18 lokale NAAF-prosjekter fikk  
midler fra ExtraExpress 2016.  
ExtraExpress er en ordning for  
ExtraStiftelsens 30 medlems- 
organisasjoner, og deler ut  
midler til mindre og lokalbaserte  
helseprosjekter basert på frivillig innsats.  
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Ideen til kakekortene fikk Ma-
rit Barbo da hun skulle levere 
hjemmelagede kaker til 17. 
mai-feiringen på skolen for tre 
år siden. Som småbarnsmor til 
tre, der to av barna har matal-
lergier, er hun opptatt av at 
alle skal inkluderes i festen. 

– Jeg merket mine egne 
kaker, men savnet informasjon 
om innholdet i alle de andre 
kakene, forteller hun. Etter 
en telefon til en positiv rektor 
på Kaiskuru skole i Alta, tok 
skolen i bruk kortene umiddel-
bart, og det ble fart i sakene 
da hun neste gang delte ut 
kort til hele dugnadsgjengen. 
Da ble hele 18 kaker merket  

Kakekort til folket
Etter at NAAF Region Nord lanserte egne 
kakekort beregnet for merking av kaker 
til barn med matallergier, har pågangen 
og interessen for kortene vært enorm. 
Det er nesten for godt til å være sant, 
forteller initiativtaker Marit Barbo. 
Tekst: Nina Brun  Foto: Lene Gunvaldsen

Suksess. Initiativtaker Marit Barbo er overveldet over den positive 
responsen kakekortene har fått. 

til 17.-mai-festen.
Suksessen ga støtet til å 

søke midler fra ExtraStiftelsen 
til videre utvikling gjennom 
NAAF Region Nord. God 
drahjelp fra regionssekretær 
Anne Kari Isaksen resul-
terte i profesjonelt utformede 
kakekort med tilhørende 
informasjonsplakat som nå 
fritt kan lastes ned fra NAAFs 
nettsider.

Positivt mottatt. – Kortene 
er blitt veldig godt mottatt. 
Det er tydelig at de dekker et 
stort behov, sier Barbo. Hun 
håper at kortene vil bli et nyt-
tig hjelpemiddel for merking 

av hjemmebakte kaker, enten 
de er til bursdagsselskap, 17. 
mai-fester eller andre arran-
gementer for barn. 

Før 17. mai i år var Marit og 
sønnen Ole Einar (10) gjester 
i God Morgen Norge på TV2 
hvor de fortalte om prosjektet 
og hvordan det er å leve med 
matallergi. Responsen etterpå 
har vært enorm.

– Det er nesten for godt til å 
være sant, sier hun. 

Kakekortene er utformet for 
avkrysning av vanlige aller-
gener de ikke inneholder, slik 
at barn lett kan forstå det, og 
føle at de har et utvalg av ka-
ker å velge mellom, uten nød-
vendigvis å måtte spørre om 
hva hver enkelt kake innehol-
der. Mange vanlige kaker lages 
i utgangspunktet også uten 
egg, melk eller nøtter. Det er 
ikke snakk om baketekniske 
barrierer som må forseres.

Inkluderende.  – Barn med 
matallergier kan oppleve å få 
mye uønsket oppmerksom-
het rundt sin allergi, dersom 

spørsmålene fra andre blir for 
mange. Er kakene tydelig mer-
ket, vil barna kunne velge selv 
uten at det blir for mye oppstyr, 
sier Barbo. Hun er opptatt av 
barn med matallergier må inklu-
deres og at det bør tilretteleg-
ges for det. 

– Blir det for stor usikkerhet 
rundt hva maten inneholder, 
kan barna lett føle seg eksklu-
dert. Resultatet blir ofte at man-
ge velger å holde seg hjemme, 
sier hun. Noe hun selv sårt har 
erfart, med egne barn. Derfor 
har familien vært opptatt av at 
barna selv må lære seg å spørre 
eller lese hva maten inneholder. 
Under folksomme 17. mai-
feiringer har dette vært lettere 
sagt enn gjort.

– Selvsagt hviler det også et 
stort ansvar på oss som foreldre 
å informere andre om barnas 
matallergier, og ofte skal det 
ikke så mye til, slik som disse 
kakekortene. En enkel tilret-
telegging som kan bety mye for 
den det gjelder. Tilbakemeldin-
gene har i hvert fall hvert helt 
overveldende, avslutter hun. n

    
FAKTA KAKEKORT

l Et prosjekt støttet av Extrastiftelsen i regi av   
 NAAF Region Nord
l På kortene kan du krysse av for hvilke allergener  
 kakene er «FRI FOR». Det er også mulig å merke  
 for dem med cøliaki og diabetes. 
l Kortene kan benyttes for merking av hjemme-
 lagede kaker til barnebursdager og andre  
 arrangementer
l Kortene med tilhørende informasjonsplakat kan  
 lastes ned fra www.naaf.no/kakekort
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Topp dag i badeland
Fredrikstad lokallag hadde 
en topp dag på badeland på 
Quality hotell i Sarpsborg. 
Dette arrangementet var et 

bidrag til de unge medlem-
mene i Fredrikstad lokallag i 
forbindelse med lokallagets 
50-årsjubileum. 

FREDRIKSTAD

Nye NAAF-anbefalte  
kroppspleieprodukter

Norges Astma- og Allergi-
forbund anbefaler tre 
kroppspleieprodukter fra dr. 
Greves Mild & Parfymefri-
serie som egnet for tørr og 
sensitiv hud. Alle produktene 

er dermatologisk testet og er 
uten parfyme, parabener og 
fargestoffer. Produktene som 
anbefales av NAAF er body 
lotion, dusjgelé og håndsåpe.
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Geilomo
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Velkommen til Geilomo  
– en god start på resten av livet!

 Geilomo barnesykehus
Et behandlings- og habiliteringstilbud til barn med astma,  
allergi, eksem og hjertefeil. Tilbudet gjelder barn i skolepliktig  
alder, fra 1. til 10. klasse.

Søknad gjennom fastlege eller spesialist til:
OUS HF Ullevål
Barnemedisinsk avdeling
Henvisning
Postboks 4956 Nydalen
0434 Oslo

Kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 32 09 50 00. 
Se også Geilomo-siden på facebook.

Matutløst eksem kan  
gi livstruende allergi
Barn som ha matvareutløst 
eksem kan han større risiko 
for å utvikle livstruende 
matallergi. Dette kommer 
frem i en ny studie utført 
ved Children’s Hospital i 
Chicago, publisert i Journal 
of Allergy and Clinical Im-
munology.

Forskerne mener at det 
å holde barnet helt unna 
de matvarene som utløser 
eksem, kan øke risikoen for 
andre allergiske reaksjoner 
mot denne maten, og i ver-
ste fall livstruende anafy-
laksi. Det er derfor viktig at 
disse barna er utstyrt med 
adrenalinpenn.

Studien fulgte 298 pasi-
enter med matvareutløst 

atopisk eksem. 19 prosent 
av disse, som ikke tidligere 
hadde hatt umiddelbare al-
lergiske reaksjoner på mat, 
utviklet matallergi etter at 
de ble satt på en elimina-
sjonsdiett. Nesten en tred-
jedel av disse reaksjonene 
inkluderte anafylaksi.

Forskerne mener det er 
grunn til å studere nærmere 
om det å fullstendig unngå 
matvaren som gir eksem, 
virkelig er det beste. Forfat-
ter av studien, Anne Marie 
Singh, mener studiens resul-
tater kan tyde på at det er 
bedre for barna å få en liten 
mengde av matvaren, for 
dermed å utvikle toleranse. 

(Science Daily)

Avhengig av nesespray

19-åringen Kristina Bjørkestøl 
Olsen fra Lillesand er blitt 
avhengig av nesespray, og 
advarer nå andre mot å bruke 
nesespray for lenge.

– Det kjennes som om 
bomullsdotter er stappet inn 
i nesa. Du får ikke pustet, for 
det er veldig dårlig luft, sier 
hun til NRK.

Reseptfri nesespray skal 
ifølge anbefalingene ikke bru-
kes mer enn maks 10 dager på 
rad, og eksperter advarer mot 
overdreven bruk.

Professor i rusmiddelfors-

kning, Jørgen Gustav Bram-
ness, advarer og sier overdre-
ven bruk av nesespray kan få 
uønskede følger.

– Nesa venner seg til at man 
demper slimhinnene med ne-
sesprayen, og når man slutter 
så fortsetter nesa å kjempe 
imot. Resultatet er tett nese 
døgnet rundt, sier Bramness.

Salg av nesespray har økt 
med 40 prosent fra 2004 til 
2015, ifølge Folkehelseinsti-
tuttet. De opplyser at hver 
innbygger i snitt kjøper én 
flaske hver. n
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Av hensyn til astma og allergi 
anbefales det ikke å bruke 
teppegulv i skoler, barneha-
ger og kontorer, skriver en 
faggruppe fra Arbeidstilsynet 
og Folkehelseinstituttet i siste 
utgave av av NAAFs fagblad 
Allergi i Praksis.

Bruk av heldekkende tep-
pegulv synes å øke, særlig for 
å dempe støy i åpne kontor-
landskap. Jevnlig hevdes at 
tidligere risikovurderinger er 
foreldet og at moderne tepper 
er uproblematiske også for 
de med astma og allergi. Fra 
helsehold har man imidler-
tid ikke funnet studier som 
støtter dette. Studier viser at 
det er mer støv og allergener 

Teppegulv gir fortsatt helserisiko
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i tepper sammenlignet med 
glatte gulv.

Teppegulv kan i tillegg avgi 
flyktige organiske forbindel-
ser som kan lukte og virke  

irriterende på slimhinnene 
hos følsomme individer. Sam-
menlignet med glatte gulv 
krever teppegulv mer omfat-

tende renhold med høyere 
økonomiske kostnader. I prak-
sis blir dette ofte forsømt. n



Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et 

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

Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1610!
Gjelder opphold i perioden 1.5-13.9 2016.

Bestill nå!

Se prisliste på www.naaf.noGjelder kun for medlemmer i NAAF

PS: Vi snakker norsk!

Halv 
pris

!
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▪ REGION AGDER
Telefon: 94 87 21 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 9-15
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: region.agder@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/agder 

▪ REGION HEDMARK
Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad, 2405, Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3, 
Borgheim 2, 2405 Elverum
Epost: 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
Epost: 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
Epost: gina.strom@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/midt 

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

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

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

▪ REGION OPPLAND
Telefon: 95 84 51 43
Kontortid: De fleste ukedager, kl. 9–15
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
Adresse: Sørskogbygdveien 930, 2412 
Sørskogbygda 
Epost: region.oppland@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/oppland

▪ REGION OSLO OG AKERSHUS
Telefon: : 23 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
Regionssekretær: Aase M. Kolstø Sætrang
Epost: aase@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

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

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

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
Epost: region.ostafjells@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells 

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

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

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

KONTAKT DITT REGIONSKONTOR

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

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

Ønsker du info fra din region? Send en 
mail til kontoret du tilhører, så legger 
de deg inn i mailinglisten.
Husk at du kan følge med på ny-
heter og det som skjer i din region på 
Facebook, alle regionene og enkelte 
lokalforeninger har egen side.

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

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

elen/. Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og regis-

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

Fritidsaktiviteter

Valg av styre

HEDMARK, GLÅMMDAL: På hjul med 
astma besøker Matrand cup 20. august. 
Her har barna mulighet til å prøve en 
såpeboblesykkel, lynlotteri, informa-
sjonsmateriell om astma. 
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chi-
gruppen i Ørsta/Volda er åpen for alle 
interesserte: For info eller påmelding 
ta kontakt med Lisbeth Svendsen Søvik. 
Epost soevikl@hotmail.com eller tlf: 
930 41 964. For mer info se www.naaf.
no/taichi
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Det blir ar-
rangert klatrekveld i Ålesund (Spareban-
ken Møre Arena) i løpet av sommeren. 
Følg med på www.naaf.no/klatrekvelder 
for oppdatert informasjon.
NORD, HARSTAD: Gjennomfører faste 
aktiviteter som klatring, bowling samt 
bading i Grottebadet, følg med på 
Facebook: facebook.com/HarstadOgO-
mengStorlagAvNaaf
ØSTAFJELLS, RINGERIKE OG JEVNAKER: 
Busstur til Bjørneparken m/omvis-
ning og bevertning 18. juni. Avreise 
fra Jevnaker kl 9.00. Egenandel kr 200, 
barn gratis. Påmelding 90 79 89 99. 
Likeperson deltar.
ØSTAFJELLS, RINGERIKE OG JEVNAKER: 
23. oktober kl. 18.00. Konsert m/Nordic 
Tenors på Byscenen i Hønefoss. Tlf. 90 
79 89 99. Likeperson møter dere.
ØSTAFJELLS, RINGERIKE OG JEVNAKER: 
11. desember kl. 14.00. «Et Juleønske» 
på Byscenen i Hønefoss. Likeperson 
møter dere.

OSLO OG AKERSHUS, GRORUDDALEN: 
Formiddagstreff mandag 19.09. kl. 
12.00–14.30 i Grefsenveien 28. Pris 
kr 50. Kontakt Bjørg Simonsen tlf: 22 
64 35 05/98 84 08 74 epost: bjorg.
simonsen@live.no, eller Magnhild 
Oppegård 22 16 08 85/92 83 47 77.
OSLO OG AKERSHUS, GRORUDDALEN: 
Høstsamling/kurs aktive torsdag 
15.09. Se www.gaaf.no for mer info.
MIDT, SØR-TRØNDELAG: Med-
lemsmøte med tema matallergi og 
intoleranse. Møtet skal være i slutten 
av august. For mer info, følg med på 
www.naaf.no/aktivitetersortrondelag
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Forste lørdag i måneden er det kafé-
treff kl. 12.00 på East Lake restaurant 
i Drammen. Representant fra styret er 
med. Henvendelse: Wenche Stustad, 
telefon 90 53 64 68.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Gruppe med foreldre med barn som 
har astma/allergi/eksem. Møtes på 
Ytterkollen Grendehus siste lørdag i 
måneden kl. 13.00. For mer info og 
påmelding, kontakt Cathrine Finne-
braaten, mobil 48 12 95 00, epost:
catyn85@hotmail.com 

Bli med 
Region Vest til 

Valle Marina! Se mer 
under kategorien 

«reiser».

Medlemsmøter

OSLO OG AKERSHUS: Regionens års-
møte ble avholdt 30.03. Sittende styre 
ble gjenvalgt.
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Ønsker du en likeperson å snakke med? 

Ta kontakt med regionskontoret, som 

formidler kontakt med rett likeperson for 

ditt behov. 

Gåturer og trim

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. 

Har du lyst til å være aktiv for 

NAAF, enten som bruker-

representant i en lokalforening, 

som frivillig på stand eller andre 

aktiviteter? Ta kontakt med 

regionskontoret, vi trenger DEG!

Kurs
ØSTAFJELLS: Kurs om kols på sykehu-
set i Tønsberg seks uker, to dager i uka 
12.00–15.00. Løpende påmelding, 
sykehuset ønsker at du skal starte på 
rehabilitering så kort tid som mulig 
etter at henvisning er sendt. Ring tlf: 
33 34 27 00 for mer info.
ØSTAFJELLS: Kurs om kols for pasi-
enter og pårørende på Hallingdal 
Sjukestugu 8.- og 9. juni. 
ØSTAFJELLS: Kurshelg om astma, 
allergi, eksem og rettigheter på 
Quality Hotel & Resort Skjærgår-
den i Langesund 14.–16. oktober. 
Mens foredrag pågår for voksne, blir 
barna og ungdommene aktivisert 
i Badeland, klatrevegg og fisking. 
Båttur i Skjærgården. Medlemstilbud: 
Alt gratis for barn, voksne betaler kr 
1250. Påmelding til regionskontorene 
snarest, og innen 31. august.
ØSTAFJELLS: Eksemkurs mandag 19. 
sept. 8.30–15.30 i Tønsberg. Tønsberg 
sykehus/LMS/NAAF Østafjells arran-

Følg din region på 
Facebook!
Finn din region ved å søke 
etter: naafagder, naafmidt, 
naafhedmark, naafnordland, 
naafoppland, naafosloakershus, 
naafvest, naafostafjells, 
naafnord, eller naafostfold.

MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Mo-
sjonsgrupper finnes i Volda, Surnadal 
og på Skodje. Åpen for alle som vil 
være med og gå tur. Ta kontakt med 
mosjonsleder om du er interessert. 
Volda: Asbjørn Vollset. Tlf: 41 31 14 
58. Surnadal: Inger Merethe Mogstad. 
Epost: ingermerethem@gmail.com 
eller tlf: 95 84 83 70. Skodje: Jarle 
Ekroll. Epost: jarleekroll@gmail.com 
eller tlf: 97 72 56 78. For mer info se 
www.naaf.no/mosjonsgrupper 
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Møretrim-
men arrangeres på Tueneset i Ålesund 
søndag 4. september. Møretrimmen 
inviterer voksne og barn i alle aldre 
til en turdag i vakker natur med 
påfølgende kafé og loddsalg. Løypene 
er også tilrettelagt for funksjonshem-
mede, og alle kan delta i sitt eget 
tempo. Hele familien er velkommen! 
For mer informasjon se www.naaf.no/
aktivitetermoreogromsdal
NORD, PORSANGER: Sommerløyper til 
Porsvannshøyden, Langporsvannshøy-
den, Caskil, Hambukt, Hambuktfjellet 
og Handelsbuktfjellet.
OSLO OG AKERSHUS, ØVRE ROME-
RIKE: Trening for personer med astma 
eller kols i Råholt Bad tirsdag kl 11-12 
og torsdag kl 09-10 under ledelse 
av instruktør og fysioterapeut. Ring 
Solveig på tlf: 41 69 14 90.
VEST, BERGEN: Turgruppe, for mer info 
kontakt leder Elin Brodahl
VEST, STORD: Vi har lette turer i skog 
og løyper, bassengtrening og yoga. 
Er dette noe for deg? Ta kontakt med 
Laila Stensletten for mer informasjon 
på tlf: 99 23 01 01.

ØSTAFJELLS, RINGERIKE OG JEVNAKER: 
6. desember kl. 18.00. Juleverksted på 
Haugvang i Haug v/Hønefoss. Likeper-
son til stede.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Busstur 
til Blaafarveverket lørdag 27. august. 
Avreise busstasjonen kl. 9.00, Kop-
stadkrysset kl. 9.30. Eidsfoss Gamle 
Kro kl. 10.00 m/karbonadesmørbrød 
og kaffe. På Blaafarveverket får vi 
omvisning, inngang til maleriutstilling, 
inngang til tømmerlåven og direktør-
boligen med Ida Lorentzen museet.  
Middag. Egenandel for medlemmer 
fra Sandefjord, Tønsberg og Horten kr 
500. Påmelding tlf 99 26 13 58.

gerer kurs for foreldre og foresatte, 
barnehageansatte til barn med ek-
sem. Foreldre får opplæringspenger 
hvis de er i lønnet arbeid. Påmelding 
til: 33 30 82 31, lms@siv.no. Husk at 
det er fritt sykehusvalg, så alle kan 
melde seg på.
MIDT: Familieseminar på Dombås Ho-
tell 30. september–2. oktober 2016. 
For mer info og påmelding se www.
naaf.no/familieseminar2016 eller ta 
kontakt på epost region.midt@naaf.
no eller telefon 92 28 71 46.
ØSTFOLD: Praktisk matallergikurs for 
barn i løpet av november 2016. Til-
passet barn/ungdom i alderen 10–18 
år. Kurset blir arrangert på Inspiria 
med kokken Bård Greni og hans team 
fra Urban Food. Det er 15 plasser 
tilgjengelig, førstemann til mølla-
prinsippet gjelder. Det vil bli arrangert 
eget inneklimakurs via Skype for for-
eldrene, når de unge er på kurs. For 
info ta kontakt med regionssekretær, 
Mona L. Marthinussen, telefon: 92 
27 82 20 eller epost region.ostfold@
naaf.no. Det vil bli lagt ut invitasjon på 
Facebooksiden til region Østfold, og 
sendt ut invitasjon til alle medlemmer 
regionen har epostadressen til.
ØSTFOLD: Gratis inneklimakurs via 
Skype på Inspiria i løpet november. 
For informasjon ta kontakt med 
regionssekretær, Mona L. Marthinus-
sen, telefon: 92 27 82 20 eller epost 
region.ostfold@naaf.no. Det vil bli 
lagt ut invitasjon på Facebooksiden til 
region Østfold, og sendt ut invitasjon 
til alle medlemmer regionen har 
epostadressen til. 
ØSTFOLD: Familiesamling med Like-
personkurs helgen 21.–23. oktober. 
Likepersonkurs lørdag 22. og søndag 
23. på Quality hotell i Sarpsborg. 
Egenandel kr 500 per familie for hele 
helgen. Det vil bli et eget opplegg 
for barna, når de voksne er på kurs. 
Påmeldingen er bindende, og første-
mann til mølla-prinsippet gjelder. For 
informasjon ta kontakt med regions-
sekretær, Mona L. Marthinussen, te-
lefon: 92 27 82 20 eller epost region.
ostfold@naaf.no. Det vil bli lagt ut 
invitasjon på Facebooksiden til region 

VEST, SØR ROGALAND: Gruppe for 
dem som ønsker å trene i felleskap 
Sted: Rundt forbi – Sola, Randaberg, 
Jæren. Mer info: region.vest@naaf.no
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Det er inngått firmaavtale med 
Akropolis treningssenter om trening 
for medlemmer. Må vise medlems-
kort fra NAAF. Pris kr 399 per måned.  
(Egentrening.)
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Trening med egen instruktør for 
NAAF-medlemmer med astma og kols 
fortsetter på Akropolis mandag og 
torsdag kl. 12.00. Egenandel kr 499 
per måned (Drammen og Omegn AAF 
sponser hvert medlem med kr. 50,- 
per måned).
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Trenings-
grupper for lungesyke på Hvidtgår-
den v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. 
Torsdager kl. 10.00–11.00 og kl. 
11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00–
13.00. Henvendelser til Stig, tlf: 97 08 
03 91. Gratis med rekvisisjon fra lege.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Helsepar-
ken. Medlemmer av SAAF får rabatt 
på trening.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: 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 aldersgrup-
per, og det å være ute i naturen og 
bevege seg er bra for lungesyke. Mot 
kr. 100,- pr. år i medlemskontingent, 
kan man delta på arrangementene.
ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN: 
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 
33 32 36 70. 

Østfold, og sendt ut invitasjon til alle 
medlemmer regionen har epostadres-
sen til. ØSTFOLD: Brukerrepresentant-
kurs november 2016. For informasjon 
ta kontakt med regionssekretær, 
Mona L. Marthinussen, telefon: 92 
27 82 20 eller epost region.ostfold@
naaf.no. Det vil bli lagt ut invitasjon på 
Facebooksiden til region Østfold, og 
sendt ut invitasjon til alle medlemmer 
regionen har epostadressen til.
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Her finner du de 
riktige ordene fra 

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

Svømming
NORD, ALTA: Medlemmer får 50% 
rabatt på timer i Alta Helsebad. 
Medlemskort med kvittering må 
fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen, 
tlf: 91 72 66 28.
NORD, BARDUFOSS: Familiesvøm-
ming i Polarbadet første søndag i hver 
måned. Kontaktperson: Maja Utmo, 
tlf.: 99 41 31 58, epost: maja_k89@
hotmail.com eller Svein Myrlund, tlf.: 
99 10 90 90, epost: smyrl@online.no
NORD, HAMMERFEST: Medlemmer får 
50% rabatt på klippekort som kan be-
nyttes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen 
og Breidablikkhallen. Kortene kjøptes 
i Sanitetsbadet.
NORD, KÅFJORD I TROMS: Svøm-
metrening i Birtavarre Røde kors-
bassenget utgår i sommer. Info om 
oppstart etter ferien offentliggjøres 
på Facebook: Nord-Troms Storlag av 
NAAF.
NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer 
kan benytte kort i Barentsbadet (gra-
tis). Mer info: Toril Synøve Millehau-
gen, tlf: 408 79 417, epost: naafsv@
hotmail.com
OSLO OG AKERSHUS, NEDRE ROME-
RIKE: Svømmetilbud for medlemmer i 
terapibassenget på Sørvald Sykehjem 
mandag og fredag kl 16-20. Spørsmål 
og ønsker sendes til stale.hansen@
getmail.no
OSLO OG AKERSHUS, ØVRE ROME-
RIKE: Svømming hver lørdag kl. 12-13 
i svømmehallen på Gjestad for barn 
og barnefamilier (ikke i skolens jule- 
påske- og sommerferie). Påmelding 
via SMS på 41 69 14 90 før lørdag kl 
10.00. Medlemspris: voksne kr 40, 
barn kr 20. Husk badehette.
VEST, BERGEN: Medlemmer som kan 
vise frem medlemskort med kvittering 
for 2016, kan bade gratis: Askøyhal-
len, Stemmemyren, Åstveithallen, og  
Slåtthaughallen. Navn og medlems-
nummer blir notert på en liste som 
ligger der. Åpningstider på www.
bergen.kommune.no.
VEST, EGERSUND: Slettebø varmt-
vannsbasseng, 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: Varatun helsebas-
seng, siste gang før ferien er 10. 
juni. Gratis for medlemmer, Kontakt 
region.vest@naaf.no for mer info.
ØSTAFJELLS: Bading på Quality Resort Vinner av kryssord AA1 2016: Eli Tengberg, Jevnaker

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA2

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, DRAMMEN OG OMEGN: 
Trening i basseng i Drammensbadet 
for medlemmer tirsdag, onsdag og 
fredag i samarbeid med Drammen og 
omegn revmatikerforening. Kontakt 
Wenche Stustad på tlf 90 53 64 68.
ØSTAFJELLS, LARVIK: Svømming i 
varmtvannsbassenget på Kysthospi-
talet i Stavern hver onsdag kl. 19-20. 
Det er bare å møte opp, medlemmer 
betaler halv pris. Gratis for barn.  
Følger skolens ferier. Tlf leder Finn 
Halvorsen 33 18 42 08.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Gratis 
bading for alle medlemmer i varmt-
vannsbasseng, og anledning til bruk 
av vanlig basseng i Svømmehallen 
i Bugården hver tirsdag kl. 14.45–
16.00. Påmelding til leder Eldbjørg 
Steensma tlf: 33 47 29 29.

Informasjon

Reise

▪ 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

Hytteleie

HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal AAF 
ønsker berørte og pårørende velkom-
men Brukerkontoret på Sykehuset, 
Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson 
er å treffe 2. juni kl. 17.00–19.00. Her 
har du/dere mulighet til å få informa-
sjon, brosjyrer og til å få treffe noen 
som forstår det du snakker om. 
OPPLAND, GAUSDAL: Informasjons-
møte og stand: Granheim Lungesy-
kehus, kl. 16.30–17.30 den første 
mandagen hver måned. Mandag 6. 
juni. Juli og august er det ferie. 
OPPLAND, LILLEHAMMER: Du treffer 
oss på Brukerkontoret på Lillehammer 
Sykehus (vis á vis Narvesen) første 
mandagen hver måned kl. 12.00–
15.00. Mandag 6. juni 2016. Juli og 
august er det ferie. 

VEST: Helgen 11.–13. november på 
Stemnestaden Leirsted, Tysvær KOM-
MUNE
VEST: Valle Marina, Gran Canaria 31. 
august – 14. september. 
ØSTAFJELLS: Tur til Valle Marina, Gran 
Canaria 1 og 2 uker fra 1. oktober. Få 
leiligheter igjen. Fly bestiller man selv. 
Henv. Anita.kolseth.olsen@ebnett.no, 
eller SMS til 99 04 38 32.

Burotaksjon
ØSTAFJELLS, TELEMARK, VESTFOLD OG 
BUSKERUD: Aksjon Burot 2016. Burot 
blomstrer og avgir sterkt allergifrem-
kallende pollen 15. juli–1. september. 
Alle bes om å luke og slå sine områder 
før blomstring. Skoler, barnehager, 
fotballag, idrettslag bes om å luke i 
tiden 10.–30. juni. Gi beskjed til re-
gion.ostafjells@naaf.no før 30. august 
om at dere har luket, så er dere med 
i trekningen om 5 premier.  Første-
premie 4000, andrepremie 2000, tre 
premier á 1000.

Landsmøte 2016
Norges Astma- og Allergiforbund 
avholder sitt ordinære lands-
møte 24.–25. september 2016 
på Scandic Hotell Asker. 

I henhold til NAAFs vedtekter § 
6-2 er innkalling sendt Forbunds-
styret, NAAFs regioner, NAAFU, 
Kontroll- og klageutvalget og Det 
norske Helsesenter s.a. 

Saksdokumentene vil foreligge 
én måned før landsmøtet og 
sendes delegatene. 

Påmelding innen 15. juni. Se 
naaf.no/landsmote



XPRESSION

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Oppdag den nye generation av miljøsmarte gulv.

Fri for PVC, mykgørere, phthalater og halogener.

ZERO

www.ehrenborg.se



  Ingen løsemidler

  Ingen malingslukt

  Ingen skadelig avdamping

– 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.

ENESTE MALINGSSERIE 
ANBEFALT AV NAAF 

Sens er utviklet i samarbeid med:


