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Hilde Karin Torgersen er lærer i ungdomsskolen og elsker 
jobben sin og elevene. De siste månedene har hun imidlertid 
ikke kunne vært i klasserommet på Brannfjell skole, men for 
det meste oppholdt seg på Gran Canaria. 

Hilde Karin er alvorlig rammet av atopisk eksem, og per i dag 
finnes det ingen behandling som virker godt nok. Det eneste 
som fungerer, er opphold i sol og varme. 

Men fordi hun er over 18 år og har diagnosen atopisk eksem, 
har hun ingen rett til behandlingsreiser i utlandet dekket av det 
norske helsevesenet. Barn og ungdom med atopisk eksem får 
tilbud om behandlingsreiser, det samme gjør psoriasispasienter 
i alle aldersgrupper. 

Jeg er derfor helt enig med hudlege Claus Lutzow-Holm  
i at dette er en urimelig forskjellsbehandling.

For å bedre sin egen helsesituasjon har 34 år gamle Hilde 
Karin sett seg nødt til å reise til Gran Canaria på egen hånd. 
Hun har måttet si opp leiligheten og er sykemeldt fra jobben. 

Etter flere måneder i sol og varme er Hilde Karins hud blitt 
betydelig bedre av eksemet. Men privatøkonomien lider, og 
hun skulle naturligvis ønsket at hun fortsatt kunne være i jobb. 

En behandlingsreise er dessuten noe helt annet enn en 
ferietur. For å få best mulig nytte av oppholdet i varmen er det 
viktig med oppfølging av kvalifisert helsepersonell. 

For helsevesenet er det en liten kostnad å gi voksne med 
atopisk eksem behandlingsreiser i utlandet. Det er snakk om 
ganske få pasienter som ikke har tilstrekkelig nytte av annen 
behandling.  

Samfunnsøkonomisk vil det antagelig lønne seg – siden Hilde 
Karin da trolig kan være i jobb store deler av året, i stedet for  
å motta sykepenger. 

Og for livskvaliteten vil det bety uendelig mye å slippe å ha 
en hud som klør og væsker over store deler av kroppen.

Atopisk eksem regnes som en barnesykdom, og heldigvis blir 
de fleste mye bedre av eksemet i løpet av barndommen. Men 
det hjelper ikke de voksne som sliter med atopisk eksem.

Eksem regnes ikke som en alvorlig sykdom, men kan likevel 
være bortimot invalidiserende for de som er verst rammet. 
Det påvirker både fysisk og psykisk helse. Det å «se ut som en 
kjøttkake» er ikke lett for noen. Finnes det behandling som 
hjelper, bør denne tilbys, uansett alder.
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VOKSNE MED EKSEM

Blir nektet behandlings- 
opphold i Syden
Hilde Karin Torgersen har hatt atopisk eksem hele livet, og i voksen alder er hudpro-
blemene blitt verre enn noen gang. Likevel får hun ikke dekket den eneste behand-
lingen som har god effekt, nemlig opphold i sol og varme. Årsak: Hun er for gammel.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld og privat

Vi møtte Hilde Karin Torger-
sen da hun var hjemme i Oslo 
i noen få dager, etter å ha 
vært på Gran Canaria i stort 
sett hele vinter. Torgersen 
er sykemeldt fra jobben som 
lærer, fordi huden hennes rett 
og slett ikke tåler at hun er i 
Norge i vinterkulda.

– Jeg har hatt eksem helt 
siden jeg var baby. Men i mot-
setning til de fleste, vokste 
jeg ikke av meg eksemet da 
jeg ble voksen, det ble heller 
verre, forteller hun.

Hele kroppen. 34-åringen 
har i hele sitt voksne liv slitt 
med eksem over hele krop-
pen, og har vært innlagt på 
sykehuset en rekke ganger. 
Ingen behandling har hatt noe 
særlig effekt, med unntak av 
opphold i sol og varme med 
mulighet for bading i saltvann.

For barn og ungdom under 
18 år er det mulig å søke be-
handlingsreiser til Det norske 
helsesenter på Gran Canaria. 
Voksne med psoriasis kan 
også søke om behandlings-
reiser i Syden. Men for voksne 
med eksem finnes ikke noe 
slikt tilbud.

– Vi faller mellom to stoler. 
På grunn av regelverket er det 
ikke mulig å få behandlings-
reiser hvis du er over 18 år og 

har eksem. Men for meg og 
andre med alvorlig eksem er 
det heller ikke annen behand-
ling som gir god effekt, sier 
Torgersen.

Sykemeldt fra jobben. 
Hilde Karin har også en rekke 
allergier. Hun har sagt opp 
leiligheten i Oslo og bodd per-
manent på Gran Canaria de 
siste månedene. Takket være 
det lange oppholdet er huden 
hennes nå bedre enn den har 
vært på lenge. 

– Dersom jeg kunne vært 
1-2 måneder i varmere strøk 
hver vinter, ville det gjort at 
jeg kunne være i jobb resten 
av året, i hvert fall i en deltids-
stilling. Nå kan jeg ikke jobbe, 
jeg må bare konsentrere meg 
om å bli bedre, forteller hun.

Hilde Karin savner også 
muligheten til å få behandling 
og opplæring når hun er på 
Gran Canaria. Hun forstår ikke 
hvorfor voksne med eksem 
nektes behandlingsopphold, 
så lenge barn med den samme 
diagnosen kan få det.

– Jeg leier en leilighet gjen-
nom Airbnb for å gjøre det så 
billig som mulig, sier hun.

Når hun kommer hjem 
til Norge må hun enten bo 
hjemme hos faren på Sunn-
møre eller hos venner, da hun 

har sagt opp leiligheten.

Allergier i tillegg. I tillegg til 
eksem, sliter Hilde Karin med 
en rekke allergier. Hun har 
pollenallergi, i tillegg til en 
rekke matallergier, samt at 
huden reagerer med en gang 
hvis hun blir utsatt for sterke 
lukter. Det å være ute i kulda 
er utelukket.

– Jeg er vant med å leve 
med smerter mer og mindre 
hele tiden. Jeg sliter med å få 
sove om natten, og har også 
fått prolaps i ryggen.

Hilde Karin forteller at hun 
bruker flere tusen kroner hver 
måned på kremer, siden de 
kremene hun får på resept 
ikke har noen særlig effekt. 
Hun har til og med laget sine 
egne kremer i håp om å finne 
noe som virker bedre.

Det er urettferdig. Hudlege 
Claus Lutzow-Holm i NAAFs  
legeråd er enig med Hilde  
Karin Torgersen i at det er 
urettferdig at voksne med 
eksem ikke er omfattet av ord-
ningen med behandlingsreiser.

– Slik det er i dag, har denne 
pasientgruppen ikke noe  
annet behandlingstilbud som 
gir god effekt, sier han.

Lutzow-Holm mener det er 
en god idé å sette i gang et  

pilotprosjekt der en liten 
gruppe pasienter med eksem 
får delta på det eksisterende 
behandlingstilbudet som fin-
nes for psoriasispasienter.

– Det er ikke bare enkelt å 
sette i gang et helt nytt be-
handlingsopplegg i utlandet. 
Pasientene med alvorlig eksem 
har ofte et mer komplisert 
sykdomsbilde med allergier og 
andre tilleggsdiagnoser. Dette 
krever at de får god medisinsk 
oppfølging, påpeker Lutzow-
Holm. 

Cirka 20 prosent av norske 
barn har eksem, og 90 prosent 
vokser det av seg. Det betyr at 
cirka 2 prosent av befolknin-
gen har eksem også i voksen 
alder. 

Hudlegen sier at det trolig 
dreier seg om 1000-2000 
voksne i Norge som har så 
alvorlig eksem at de ikke 
har god nok nytte av annen 
behandling. 

– Så lenge vi ikke har noe 
annet å tilby dem, ser jeg ikke 
noe galt i å tilby lysbehandling 
i form av en behandlingsreise. 
Sånn som det er nå, får denne 
gruppen et for dårlig helsetil-
bud, sier Lutzow-Holm. n

Vanskelig vinter. Hilde Karin Torgersen 
er sykemeldt fra lærerjobben, og må 
tilbringe nesten hele vinteren på Gran 
Canaria for å bli bedre av eksemet hun 
har slitt med hele livet. 
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VOKSNE MED EKSEM

Norges Astma- og Allergi-
forbund har i mange år jobbet 
for å få voksne med eksem 
inn under ordningen med Be-
handlingsreiser til utlandet.

– Jeg er veldig glad for at 
det finnes et godt tilbud til 
barn og ungdom med eksem, 
og til psoriasispasienter. Men 
de voksne pasientene som 
har alvorlig eksem burde også 
hatt mulighet til å søke om 
behandlingsreise, sier gene-
ralsekretær Anne Elisabeth 
Eriksrud.

Hun sier at NAAF fremmer 
forslag om dette hvert eneste 
år i forbindelse med neste års 
statsbudsjett. Dette gjelder 
både skriftlige innspill til 
Regjeringen i forbindelse med 
budsjettarbeidet og når NAAF 
møter Stortingets helse- og 
omsorgskomité under be-
handlingen av statsbudsjettet. 
Det er dessverre generelt 
vanskelig å få inkludert  nye 
pasientgrupper i det stat-
lige behandlingstilbudet i 
utlandet.

– NAAF har støtte fra både 
Psoriasis- og eksemforbundet 
og hudlegenes organisasjon 
Norsk forening for dermato-
logi og venerologi i at voksne 
eksempasienter bør innlem-
mes i psoriasisprogrammet 
som et pilotprosjekt, sier 
Eriksrud.

Hun understreker at en be-

handlingsreise er et medisinsk 
tilbud med oppfølging av 
fagfolk både før, under  
og etter oppholdet. 

Eriksrud beklager overfor 
Hilde Karin Torgersen og  
andre voksne med alvorlig  
eksem at det ikke finnes et 
godt nok behandlingstilbud, 
men forsikrer om at NAAF 
skal jobbe videre med å få 
denne gruppen inn på stats-
budsjettet.

Hudlege Claus Lutzow-Holm 
håper det nye legemiddelet 
Dupilumab kan bli en milepæl 
i behandlingen av alvorlig 
atopisk eksem hos voksne.

– Dette er et biologisk 
legemiddel som gis i form av 
sprøyter, og som er blitt god-
kjent som legemiddel i USA. 
Jeg har store forhåpninger 
til at dette kan hjelpe denne 
gruppen, sier hudlegen.

Han sier at problemet med 
mange av dagens legemidler 
mot eksem er at de er kreven-
de å bruke og har til dels store 
bivirkninger. I de studiene som 
er gjort av Dupilumab er det 
veldig god balanse mellom 
god effekt av preparatet med 
lav forekomst av bivirkninger.

I en studie med 380 pasi-
enter ga 16 ukers behandling 
med det nye legemiddelet 
betydelig mindre eksem, og 
mindre infeksjon i eksemet. 
De klødde også mindre alle-
rede etter 1 uke. Det er ikke 
observert alvorlige bivirknin-
ger. Studien er publisert  
i tidsskriftet Lancet.

FAKTA

FAKTA

HVA ER EKSEM

STATENS BEHANDLINGSREISER

Eksem er en samlebetegnelse som omfatter ulike 
kløende hudsykdommer. De vanligste formene er 
atopisk eksem, kontakteksem, seborroisk eksem og 
bleieeksem. 
Atopisk eksem er mest vanlig, det antas at rundt 
15 prosent av alle barn har dette. 80 prosent  
vokser det av seg før 18 års alder.

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement 
til behandling i Norge, men er ingen rettighet. 
En behandlingsreise innebærer et 3 eller 4 ukers 
behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima.
Personer med disse diagnosene kan søke om 
behandlingsreiser:
l Voksne med revmatisk betennelse i ledd.
l Revmatiske barn.
l Barn med astma og atopisk eksem.
l Personer med post-poliosyndrom.
l Alle med psoriasis.
Behandlingsreiser til utlandet finansieres gjennom 
en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- 
og omsorgsdepartementet har det overordnede 
ansvaret for ordningen. 
Den daglige administrasjon er delegert til Seksjon 
for behandlingsreiser som er organisert under Oslo 
Universitetssykehus.

Store utbrudd. Eksemplagene til 
Hilde Karin Torgersen er så store 
at de i perioder er invalidiserende.

Reagerer på kulde. Det å være 
ute, som her på Akershus festning 
i Oslo, kan gjøre at eksemet blus-
ser opp for Hilde Karin.

NAAF presser på Stor tro på nytt legemiddel  
mot eksem

– Når dette kan tas i aktiv 
bruk vet vi ikke, men håper 
det at det ikke ta mer enn et 
år eller to. Før vi kommer så 
langt må man også finne ut 
hvem som skal ha dette, lege-
middelet blir kostbart, men 
for pasientene det gjelder må 
dette kunne finansieres, sier 
Lutzow-Holm.

Kilde: Huddoktoren.no
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Lactacyd inneholder melkesyre som  
hjelper deg å bevare hudens og under-  
livets naturlige pH-verdi, som igjen  
opprettholder den naturlige bakterie-  
floraen.

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

HUDENS NATURLIGA VAL
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FORSKNINGFORSKNING

Det er velkjent at forurens-
ning fra biltrafikk kan være 
skadelig. Men hva er verst for 
helsa – veistøv eller eksos fra 
biler? Og går det an å gjøre 
trafikkforurensningen mindre 
helseskadelig?

Forske i fem år. – De neste 
fem årene skal vi forske på 
hvordan kan vi bedre kvali-
teten på byluft og redusere 
uønskede helseeffekter av 
luftforurensning på en mest 
mulig effektiv måte, forteller 
avdelingsdirektør Johan Øvre-
vik ved Folkehelseinstituttet.

Avdeling for luft og støy ved 
Folkehelseinstituttet har blitt 
tildelt 13,8 millioner kroner 
fra Norges forskningsråd for  
å undersøke effekt av målret-
tede tiltak for å redusere 
spesifikke kilder til trafikkforu-
rensning. Prosjektet, som er 
finansiert av forskningspro-
grammet BEDREHELSE, starter 
opp våren 2017 og vil pågå ut 
2021.

Folkehelseinstituttet jobber 
som navnet tilsier med å finne 
tiltak som kan bedre folkehel-
sen. Det er godt dokumentert 
at luftforurensning forårsaket 
av biltrafikk fører til helse-
plager særlig for de som har 
hjerte- og karsykdom og for 
personer med luftveissykdom-
mer som astma og kols. Men 
hva kan gjøres for å redusere 
den helseskadelige luftforu-
rensningen?

Hvordan kan veitrafikken  bli mindre helseskadelig?
Kan noe så enkelt som å bytte ut steintypen som blir brukt i asfalt redusere 
helseplager forårsaket av veistøv? Eller er det uansett eksosutslipp fra biler  
som skaper mest problemer? Dette skal en gruppe norske forskere finne ut  
av de neste fem årene.

Tekst: Bjørnhild Fjeld   Foto: Tore Fjeld

Blandingsforurensning. Tra-
fikkforurensing består av en 
blanding av gasser og partikler 
fra eksos og slitasje på asfalt, 
dekk og bremser. I nordiske 
land er hovedproblemet med 
luftforurensing fra kjøretøy 
dannelse av grove slitasjepar-
tikler fra veidekket grunnet 
bruk av piggdekk og strøing i 
vinterhalvåret, samt nitrogen-
dioksid (NO2) og forbrennings-
partikler fra dieseleksos.

Problemet i dag er at man 
ikke vet nøyaktig hvilken del 
av luftforurensningen som bi-
drar mest til helseskader – og 
hvordan. Det er for eksempel 
mulig å redusere mengden 
veistøv ved hjelp av tiltak som 
piggdekkavgift, men har dette 
noen helseeffekt? Eller er det 
uansett utslipp fra biler – som 
NOx og finkornet svevestøv 
som er verst for helsa?

To tunneler.  – Vi skal se 
på ulike tiltak for å få ned 
mengden støv. Vi vil også se 
på ulike typer partikler og hva 
som er verst for helsa – er det 
veistøvet som virvles opp eller 
de små partiklene som slippes 
ut gjennom eksosrøret på 
bilene, sier Johan Øvrevik.

En av hypotesene forskerne 
jobber etter, er at valg av 
steinmateriale i asfalt kan 
være av betydning for hvor 
helseskadelig veistøvet er. 

Deler av forskningen 
skal blant annet gjøres i to 

nyasfalterte veitunneler i 
Trondheim. Den ene tunnelen 
skal asfalteres med asfalt som 
inneholder stein med høyt 

innhold av mineralet feltspat, 
mens det i den andre skal 
legges asfalt med stein med 
lavt feltspatinnhold. Tidligere 

studier fra forskningsgruppen 
indikerer at feltspat er svært 
lite helseskadelig sammenlik-
net med andre mineraler, og 
nå vil de undersøke om bruk 
av feltspatrik stein i asfalten 
kan redusere helsefaren ved 
veistøveksponering.

– I dag lages asfalt stort 
sett med den steintypen som 
finnes lokalt, forklarer Magne 
Refsnes, seniorforsker uteluft 
ved Folkehelseinstituttet.

Årsaken til at forskningen 
gjøres i Trondheim er fordi det 
der er en ganske stor andel 
biler som kjører med pigg-
dekk, og dermed virvler opp 
mer veistøv.

Studenter som 
forsøkspersoner. For å 
få testet helseeffekten av 
trafikkforurensningen, skal en 
gruppe forsøkspersoner opp-
holde seg i de to tunnelene i 

Midt i trafikken. Avdelingsdirektør Johan Øvrevik og seniorforsker 
Magne Refsnes ved Avdeling for luft og støy ved Folkehelseinstituttet 
skal de neste fem årene forsøke å finne ut om det er mulig å redusere 
helseskadelig trafikkforurensning, som her i krysset Kirkeveien/Geit-
myrveien i Oslo.

FAKTA SAMARBEIDSPARTNERE

Avdeling for luft og støy ved Folkehelseinstituttet 
utfører prosjektet i samarbeid St. Olavs Hospital, 
NTNU, Veidirektoratet, Norges geologiske under-
søkelser, Trondheim kommune (Bymiljøetaten) og 
Norges Astma- og Allergiforbund. 
Internasjonale partnere inkluderer Väg- och trans-
portforskningsinstitutet (Sverige), det nederland-
ske folkehelseinstituttet RIVM, Luxemburgs insti-
tutt for vitenskap og teknologi (LIST), og Warszawa 
universitet for livsvitenskap.

en kort periode mens de utfø-
rer mild fysisk aktivitet, som 
å sykle lett på en ergome-
tersykkel mens bilene kjører 
forbi. Forskerne vil undersøke 
effekter på lungefunksjon og 
hjertekar-systemet, under og 
etter oppholdet i tunnelen for 
å undersøke effekten av bruk 
av feltspat i veidekket.

– Alle testpersonene er 
ikke-astmatikere, sier Johan 
Øvrevik. Han understre-
ker også at man vil påse at 
luftforurensingen i tunnelen 
skal være under grenseverdier 
som er satt for arbeidsmil-
jøet, når forsøket pågår, og at 
slike kortvarige episoder med 
eksponeringer for luftforu-
rensning ikke antas å ha noen 
alvorlig helseeffekt for friske 
personer.

Vasking av vei er et annet 
tiltak som man antar kan ha 
effekt, dette skal også testes i 
de samme tunnelene.

Drivstoff-tester. I tillegg 
til effekten av den faktiske 

luftforurensningen fra trafikk, 
skal forskerne teste de ulike 
bestanddelene i luftforurens-
ningen hver for seg. Dette 
gjøres med dyreforsøk og 
studier i cellekulturer med 
lunge- og karveggceller. Celler 
og laboratoriedyr skal utset-
tes for vanlig diesel, biodiesel, 
ren nitrogenoksid (NOx) ben-
sin og bioetanol. De skal også 
se på effekten av partikkelfil-
ter som det er installert i de 
fleste dieselbiler i dag. I andre 
forsøk skal de også teste rent 
slitasjestøv fra veidekke alene 
og i kombinasjon med diesel- 
eksos for å kunne finne ut om 
det er synergieffekter mellom 
slike ulike typer partikler.

– Vi håper at vi gjennom 
dette prosjektet kan komme 
frem til målrettede tiltak som 
vil gjøre helseplagene fra tra-
fikkforurensning mindre for 
befolkningen, avslutter Johan 
Øvrevik. n
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NAAF i audiens hos kronprinsen
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon er Norges Astma- og Allergiforbunds høye 
beskytter, og i den anledning ble forbundet invitert til audiens på Slottet. 

Tekst: Bjørnhild Fjeld/Lene Gunvaldsen  Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelig hoff.

Hyggelig møte. Første nestleder i NAAFs Forbundsstyre Bård Svendsen, generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud og assisterende general- 
sekretær Bo Gleditsch fikk i mars gleden av å treffe Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon på Slottet.

Kronprins Haakon er øverste 
beskytter for i alt 13 organisa-
sjoner og arrangementer, og 
en av dem er Norges Astma- og 
Allergiforbund. I 2016 takket 
kronprinsen ja til å være NAAFs 
høye beskytter i fem nye år.

I forbindelse med beskyt-
terskapet ble NAAF for tredje 
gang i historien invitert på 
audiens på Slottet i 16. mars.

– Det er hyggelig at forbun-
det blir invitert til audiens hos 
Kronprinsen. Det er selvfølgelig 

spesielt å få komme på Slottet, 
og det er viktig å få anledning 
til å fortelle Hans Kongelige 
Høyhet om NAAFs arbeid, sier 
generalsekretær Anne Elisa-
beth Eriksrud.

Med seg i audiensen hadde 

FAKTA KONGELIG BESKYTTERSKAP

l Kongelige beskytterskap har en lang historisk  
 tradisjon, og var i tidligere tider et fysisk vern  
 i form av livvakter. 
l I dag fungerer ordningen med beskytterskap  
 som en anerkjennelse av organisasjoner og 
  arrangementer innenfor viktige områder av  
 samfunnslivet. For at beskytterskap skal kunne 
  innvilges, bør organisasjonen være godt  
 etablert, ha ordnet økonomi og ikke være  
 kontroversiell.
l Normalt blir beskytterskap innvilget for fem år  
 av gangen.

hun assisterende generalsekre-
tær Bo Gleditsch, samt første 
nestleder i NAAFs forbunds-
styre, Bård Svendsen.

Tok opp viktige saker.
– Det er viktig for organisasjo-

nen at arbeidet vi gjør blir sett 
av Kronprinsen. Vi er der som 
representanter for forbundet 
og alle medlemmene og de 
frivillige. Vi oppfatter at det 
er medlemmene og sakene vi 
jobber for som er interessante 
for Kronprinsen. Vi er glade for 
at vi får anledning til å kunne 
snakke med Kronprinsen om 
våre medlemmers engasje-
ment og betydning for astma- 
og allergiarbeidet, sier Bård 
Svendsen.

De tre representantene for 
NAAF benyttet anledningen 
til å ta opp flere viktige saker 
med Kronprinsen. Blant an-
net luftkvalitet, barns helse, 
forebygging og viktigheten av 
frivilligheten. 

– Vi opplevde at Kronprin-
sen viste en genuin interesse 
for NAAF og sakene vi jobber 
for. Vi snakket blant annet om 
de høye forekomsttallene og 
at stadig flere barn utvikler 
astma og allergi. Vi tok også 
opp luftkvalitet og dommen 
i EFTA-domstolen som kom 

etter at NAAF klaget norske 
myndigheter inn for EFTA i 
2011, forteller generalsekre-
tær Anne Elisabeth Eriksrud.

Har vært på Geilomo.
NAAF tok også opp viktigheten 
av Geilomo barnesykehus, 
som fyller 80 år i år. Barne-
sykehuset er landets eneste 
spesialsykehus for habilitering 
av barn og ungdom med astma 
og andre kroniske lungesyk-
dommer, eksem, allergi og 
medfødt hjertefeil.

Kronprins Haakon og kron-
prinsesse Mette-Marit besøkte 
barnesykehuset i 2010.

– Vi fortalte om viktigheten 
av en slik habiliteringsinstitu-
sjon for barn og ungdom, og 
poengterte også at medlem-
mer, lokallag/storlag og re-
gioner har bidratt økonomisk 
til at barnesykehuset har fått 
skiftet ut oljefyren, fått nytt 
gulv i gymsalen og flere andre 
utbedringer, forteller første 
nestleder Bård Svendsen.  n

Utåndningsventil.
Åpner på utpust, 
lett å telle åndedrag.

Egnet for  
generell pMDI.

Munnstykke som gjør det  
lettere for barn å tilpasse  
fra maske til munnstykke.

Inhalasjonskammer  
for alle som benytter spray

OptiChamber Diamond er liten,  
antistatisk og inneholder ikke lateks.

Nigaard Pharma AS – Postboks 373, 2001 Lillestrøm. Tel +47 815 30030, 
contact@zambongroup.com, www.nigaard.com

Liten og  
lett å bruke!

Kan også benyttes med  
maske. Tilgjengelig i tre  
forskjellige størrelser.

A subsidiary of Zambon Spa
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Karin Moe Hennie er forfatter 
av boken «Pollus – Den lille 
pollenplagen», og har i vår delt 
ut Polluspakken til barnehager 
og skoler i Kristiansand, Oslo 
og Trondheim.

Polluspakken inneholder 

foruten boken om Pollus, et 
enkelt undervisningsopplegg 
der kreativitet spiller en stor 
rolle, t-skjorter med trykk 
og en Pollusmaskot. I tillegg 
kommer Hennie på besøk til 
skolene og barnehagene og 

presenterer boken.
– Polluspakken har fokus på 

hva som skjer i naturen om 
våren, ulike pollentyper og 
hvorfor det er sånn at noen er 
allergiske mot pollen. Hva gjør 
det med de som er allergiske, 

sier Karen Moe Hennie.
Forfatteren samarbeider 

med Norges Astma- og Allergi-
forbund, og Polluspakken har 
fått støtte fra Extrastiftelsen. 
Målgruppen er førskolebarn 
i barnehagene, samt 1. og 

Polluspakken til skoler og barnehager

Ut til barna. Polluspakken er hittil 
blitt sendt til barn i tre byer, og blir 
senere kanskje tilgjengelig i hele 
landet. Foto: Karen Moe Hennie

2. klassinger. Hennie håper at 
Polluspakken etter hvert skal bli 
tilgjengelig for barn over hele 
Norge.
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GRESSPOLLENALLERGI

Arcon Norway as, postboks 6, 4801 Arendal
Tlf. 37 00 35 35  

salg@arcon-norway.no  www.arcon-norway.no

EFFEKTIV KREM
• MOT ATOPISK EKSEM
• VED HUDIRRITASJONER
• LINDRER KLØE
• DOKUMENTERT

Ble kvitt atopisk eksem med 
Z Skin Repair
I en klinisk utprøving ble hele 68% av pasientene 
med atopisk eksem helt symptomfrie etter 8 ukers 
bruk av Z Skin Repair Intensive Cream. Hos resten 
ble plagene redusert. Legen som var ansvarlig for 
utprøvingen, mente at 93% oppnådde et svært 
bra eller bra resultat med denne kremen.

Z Skin Repair Intensive Cream er nå klassifi sert 
som medisinsk utstyr i hele EU-området.

Kremen er utviklet i samarbeid med hudleger for at 
den skal fungere best mulig for atopikere og andre 
med problemhud. Enzymet zonase er den viktigste 
substansen i kremen.
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Selges i helsekostforretninger eller 
direkte fra www.arcon-norway.no

Dersom du er alvorlig plaget av gresspollenallergi, kan det være 
verdt å vurdere allergivaksinasjon. Behandlingen kalles også 
hyposensibilisering eller spesifikk immunterapi. Før du kan få 
denne behandlingen, må du utredes av en spesialist med blant 
annet lungefunksjonsvurdering.

En tablettbasert gresspollenvaksinasjon (Grazax) er godkjent 
for voksne og barn over fem år som har fått påvist allergi mot 
gresspollen etter positiv hudprikktest eller blodprøve. Medi-
sinen er godkjent på blå resept og behandlingen skal startes av 
legespesialist med erfaring i behandling av allergiske sykdom-
mer. Behandling med Grazax bør innledes fire måneder før  
pollensesongen.

Tips og råd for sommeren
Har du gresspollenallergi, eller høysnue som det også kalles, kan sol og pent vær 
være litt av en påkjenning. Men heldigvis finnes det mye du kan gjøre for å få det 
litt bedre. 
Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

POLLENVARSEL

FØLG MED PÅ POLLEN- 
VARSLINGEN
Astma- og Allergiforbundets pollenvarslingstjeneste registrerer 
pollenspredning i hele landet, fra tidlig vår til det er slutt på 
spredningen om høsten. Spredningen av gresspollen starter 
vanligvis i begynnelsen av juni, og varer ut juli, noen ganger ut 
i august. 

Gå inn på pollenvarslingen.no for å se hvor stor pollenspred-
ning det er i ditt område. Du kan også laste ned pollenvarslin-
gen som en app til din mobiltelefon.

Ved å klippe plenen ofte, gjerne to ganger i uka, unngår du at 
plenen blomstrer. Dermed kan du redusere pollenspredningen 
betraktelig. Men det finnes også allergener i selve bladverket 
på gresset, så det er en god idé at noen andre enn allergike-
ren tar ansvar for gressklippingen. Hva med å skaffe deg en 
robotgressklipper? Da sparer du tid og krefter, og kan i tillegg 
redusere allergiplagene.

KLIPP PLENEN OFTE

KAN DU REISE BORT?

«ALLERGIVENNLIG» PLEN

Ferie på landet med hopping i høyet er en dårlig idé hvis du har 
høysnue. Derimot er det ofte mindre pollenspredning ved kys-
ten. Er du veldig plaget av pollenallergi, er det lurt å planlegge 
ferie på eller ved sjøen. Båtferie i Norge er for eksempel et 
alternativ, eller kan du leie en hytte på en øy? Det finnes  
mange muligheter, i alle prisklasser.

Husk også NAAFs eget Det norske Helsesenter på Gran  
Canaria – Valle Marina. Her kan alle NAAF-medlemmer få  
opphold til gunstige priser. Området er kjent for å ha minimalt 
med pollenspredning og et meget gunstig klima, året rundt.

For mer informasjon og priser, gå inn på naaf.no/vallemarina.

Det er dessverre ikke mulig å lage en helt «allergivennlig» 
gressplen, men det finnes gressarter som avgir lite pollen. I 
Norge finnes det cirka 160 gressarter, med ulik blomstringstid. 
Svingel-arter (Festuca) sprer mindre pollen ved blomstring enn 
andre. Blander du i tillegg gressfrøene med kløver, vil du få en 
plen som ikke vil lage store problemer for gresspollenallergike-
ren på en varm sommerdag.

HUSK ALLERGIMEDISINENE
Det viktigste i all allergibehandling, er å unngå kontakt med  
det du ikke tåler. Men for gresspollenallergi er ikke det alltid 
mulig – det er jo plener overalt. 

Derfor er det viktig at du bruker forebyggende allergimedi-
siner hver dag gjennom hele sesongen, selv på dager med  
liten pollenspredning.

ALLERGIVAKSINERING  
MED GRAZAX
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FERIE OG REISER

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.

Art. 110.0155 (barn)

Art. 110.0160 (XS-XL)

granberg.no

Hudvennlig hanske laget av››
BAMBUS-VISKOSE

ANBEFALT AV

Eksemhansker for voksneAdult’s Eczema Gloves

Health-friendly& totally bio-degradable

ANBEFALT AV

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 ››

ANBEFALT AV

Eksemhansker for voksneAdult’s Eczema Gloves

Health-friendly& totally bio-degradable

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

EKSEMHANSKER.

Ut på tur – med allergi
Skal du på ferie i sommer, og lurer på om du må gjøre spesielle 
forberedelser med hensyn til allergi eller annen sykdom? Her har 
vi samlet noen gode reiseråd.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

Pakk smart. Husk å pakke medisiner du trenger i håndbagasjen, og ta 
med nok til hele ferien.

Dersom du skulle bli syk eller utsatt for et uhell på reisen, er 
det viktig å ha reiseforsikring. Sett deg inn i hva din reiseforsik-
ring dekker av sykdom, legebesøk eller hjemtransport før du 
reiser. Sjekk også om det er noen spesielle unntak som er nevnt 
i forsikringsvilkårene.

Det er også veldig lurt å ha med seg det europeiske helse-
trygdekortet fra Helfo Dette dokumenterer at du har rett til å få 
dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling, på lik linje 
med oppholdslandets borgere, når du oppholder deg midler-
tidig i et annet EØS land eller Sveits.

HUSK REISEFORSIKRING

MEDISINER OG FERIE
Trenger du vaksiner eller annen forebyggende behandling bør 
dette gjennomføres i god tid før avreise. 

Bruker du faste medisiner, husk å ta med nok medisiner til 
hele oppholdet. Sjekk reglene for det landet du skal reise til.

Vanlige medisiner som astmamedisiner kan du fritt ta med 
inntil tre måneders forbruk av. Skal du reise til et EU/EØS-land, 
kan du ta med deg medisiner for inntil 12 måneder.

Spesielle medisiner, for eksempel narkotikaklassifiserte medi-
siner, kan du kun ta med for én måneds forbruk.

Medisiner bør oppbevares i håndbagasjen i originalembal-
lasjen med apotekets etikett. En attest som bekrefter at du bru-
ker denne medisinen, på engelsk, fra din lege eller fra apoteket 
kan være nyttig.

OBS: Husk reglene for å ta med væske gjennom sikkerhets-
kontrollen på flyplassen. Alle flytende ting (for eksempel kre-
mer) skal legges i en gjennomsiktig pose, og det kan ikke være 
mer enn 1 dl pr beholder. 

Flytende medisin som er nødvendig for bruk på reisen kan 
du ha med i håndbagasjen, selv om det er mer enn 1 dl. Det er 
også lov å ta med ett kjøleelement dersom dette er nødvendig 
for å kjøle medisin. 

Er du usikker på forholdene i det landet 
du skal besøke, kan du sjekke Utenriks-
departementets offisielle reiseråd på nett-
siden landsider.no/traveladvice. Du kan også 
kontakte det enkelte lands ambassade.

SJEKK UDS REISERÅD

Vær forberedt på å redegjøre for bruken av medisinen, og ta 
gjerne med legeattest eller resept, selv om dette ikke er et krav.
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GODE SOLTIPS
Etter en lang vinter lengter vi etter sol og varme. Men det å bli 
solbrent kan ødelegge hele ferien. Følg derfor disse rådene om 
soling:
l Bruk uparfymert solkrem med høy andel fysisk filter og  
 minst faktor 15. Bruk et tykt nok lag for tilstrekkelig  
 beskyttelse.
l Smør inn huden cirka hver annen time.
l Barn under 6 måneder bør ikke være i solen. Til større barn  
 bruk gjerne lycra badetøy som tilsvarer solfaktor 50.
l Klær og skygge gir den beste beskyttelse mot UV-stråling.  

 Ta pauser i solingen, spesielt mellom klokken 12 og 15, når  
 solen er mest intens.
l Solen tar sterkere jo høyere over havet du kommer, og  
 desto nærmere ekvator du er. Sjekk UV-varselet på nett  
 både i Norge og på ditt feriested i utlandet. 
l Husk drikke å drikke nok. 
l Soleksem er eksem som skyldes soling. Utslettet kan bestå  
 av blemmer, eksem og rød i hud eller også en blandingstil- 
 stand av disse tre. Mild og reseptfri kortisonkrem kan  
 brukes på utslett for å lindre plagene.

Smil til kamera. Med gode forberedelser blir ferien fin for hele familien.

HAR DU MATALLERGI?
Hvis du har matallergi eller står på diett, må du gi beskjed til flysel-
skapet, helst ved billettbestilling. 

Skaff deg NAAFs matparlører med ordliste på forskjellige språk.  
Det finnes parlører om nøtter, fisk, egg, hvete, skalldyr og melk.

Matparlørene er tilgjengelige i app til smarttelefon. Ønsker du  
parløren som et hefte, kan det bestilles på naaf@naaf.no, eller  
du kan laste ned fra naaf.no.

Du kan også bruke diettkortet som er utviklet av NAAF Region 
Midt. Diettkortet skal være et hjelpemiddel som inneholder opplys-
ninger om innehavers matallergier som kan brukes ved matbestillin-
ger både i Norge og i utlandet.

Du kan selv laste ned og skrive ut kortet, og det finnes på mange 
språk, blant annet tysk, spansk, fransk, italiensk, gresk og thai.

HVETE

 MELK

Dermica Sensitiv får du kun hos

uten parfyme | uten parabener | uten fargestoffer

NYHET!
Vår nye solserie Dermica Sensitiv er spesielt utviklet 

for å beskytte huden din med trygge, gode ingredienser.
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Fiskeallergikere kan spise fisk
Selv om du lider av fiskeallergi behøver du kanskje ikke unngå alle fisketyper, 
viser en ny norsk allergistudie.

Tekst: Camilla G. Laxton Foto: Colourbox

Fiskeallergi ligger høyt oppe 
på lista over de vanligste 
matvareallergiene og ser ut til 
å være vanligere i Nord-Norge 
enn i Sør-Norge og resten av 
Europa. Det er faktisk påvist 
at fiskeallergi er mer utbredt 
i land med lang kyst, hvor 
det fiskes mye og hvor fisk er 
en viktig del av nærings- og 
matkulturen. 

Da forsker, barnelege 
og tromsøværing Martin 
Sørensen skulle gå i gang med 
doktorgraden, ønsket han å 
inkludere et forskningspro-
sjekt som var direkte knyttet 
til hans egen bakgrunn: 

– Som barnelege har 
jeg jobbet med allergi på 
poliklinikk i mange år. Jeg var 
allerede i gang med en tverr-
snittstudie, men tenkte at 
jeg i tillegg ville prøve å lage 
noe morsomt ut av noe som 
hadde relevans til landsdelen, 
sier han til AstmaAllergi-
bladet.

Kryssallergier utbredt 
Sørensen bestemte seg for å 

se nærmere på de gjeldende 
medisinske retningslinjene 
ved fiskeallergi.  Det vanlige 
rådet er å holde seg unna alle 
fisketyper dersom fiskeallergi 
er påvist, på grunn av faren 
for kryssreaksjoner. Det er 
hovedproteinet parvalbu-
min som er årsaken til disse 
kryssreaksjonene. Selv om 
parvalbuminer i forskjellige 
typer fisk ikke er identiske, er 

de nemlig like nok til at de kan 
utløse kryssreaksjoner. 

– Selv om du er allergisk 
mot torsk, vil du også kunne 
reagere på for eksempel laks 
og makrell fordi proteinene er 
så like. Men så har jeg jo opp 
gjennom årene møtt endel 
pasienter som sier at de kan 
spise laks, men ikke torsk. 
Andre sier kanskje at de ikke 
kan spise hverken torsk eller 
laks, men at makrell og tunfisk 
går bra, forklarer han.

Viktig for kostholdet. På 
bakgrunn av disse erfarin-
gene, syntes Sørensen det var 
viktig å undersøke i hvilken 
grad barn og ungdom som 
har fiskeallergi, kan tåle noen 
typer fisk.

– Vi mener at dette er viktig 
av to grunner: For det første 
er fisk sunt og anbefales av 
helsemyndighetene. For det 
andre er fiskeallergikere også 
ofte allergiske mot andre mat-
varer, som for eksempel egg, 
melk og hvete. Da begynner 
det å bli ganske komplisert å 
finne et kosthold som sikrer 
god vekst og utvikling for 
barna, forklarer han.

Provokasjonstester. Fiskeal-
lergistudien, som fikk navnet 
TRO-FAST, ble opprettet i 
2014, med støtte fra blant 
andre Norges Astma- og Aller-
giforbund. 40 barn og unge i 
alderen 6 til 20 år ble rekrut-
tert til studien. Alle deltakerne 
var bosatt i landsdelen, og alle 
hadde fått diagnosen fiske-
allergi. 

– En av de store utfor-
dringene i startfasen var å 
finne en pålitelig metode for 
allergitesting. Det måtte være 
en metode som var sikrere 
enn prikk-tester og IgE-tester, 
som kan slå ut selv når du ikke 
er allergisk, poengterer den 
engasjerte forskeren.

Valget falt på en metode 
ved navn «dobbeltblinde 
placebokontrollerte matvare-
provokasjoner».

– Grunnen til at testen helst 
skal gjøres blindet, er for å 
unngå en psykisk reaksjon. 
Hvis du sier til en som tror at 
han er allergisk, at nå skal du 
smake på fisk, vil deltakeren 
begynner å klø i munnen 
lenge før han har fått fisken 
i munnen. Vi kan alle kjenne 
oss igjen i dette. Da jeg hadde 
småbarn og det kom brev 
med hjem om at det var lus 
i barnehagen, begynte jeg å 
klø i hodet med en gang. Og 
jeg som ikke har hår på hodet 
engang! ler han.

I tillegg er det en fordel at 
man kan sammenligne med 
placebodagene. Sammenlagt 
er denne formen for allergi-
testing en overlegen vinner, 
mener Sørensen. 

I løpet av TRO-FAST-studien 
ble hver deltager innkalt på 
fire forskjellige dager med 
seks ukers mellomrom for å 
spise økende doser som inne-
holdt torsk, laks, makrell og 
placebo i tilfeldig rekkefølge. 
I løpet av de 12 månedene 
TRO-FAST-deltakerne ble 
testet, ble det gitt adrenalin-
injeksjon ved bare to tilfeller. 

Ingen alvorlige anafylaktiske 
reaksjoner som krevde videre 
observasjon eller behandling 
inntraff.

Fiskedessert. Den andre 
utfordingen Sørensen og hans 
team sto overfor før de gikk 
i gang med selve studien, var 
hvordan de praktisk kunne 
utføre den dobbeltblinde tes-
tingen. Fisk lukter og smaker 
sterkt, og det er vanskelig å få 
til en test der deltakerne ikke 
forstår om det er placebo eller 
fisk de får.

Løsningen ble et samarbeid 
med Norges nasjonale mat-
forskningssenter NOFIMA og 
universitet i Manchester. På 
NOFIMAs laboratorier ble fi-
leter fra torsk, laks og makrell 
kokt og tørket til et pulver:

– Da blir du kvitt mye av 
vannet og fettet. Det er mye 
mindre volum og du står igjen 
stort sett med proteinene. 
Men fortsatt både lukter 
du tydelig at det er fisk og 
det smaker konsentrert fisk. 

Dessuten er fargen hvit på 
torsk og rosa på laks og brun 
på makrell, sier han.

I Manchester kunne lederen 
for EUs matvareforsknings-
prosjekt, professor Clare Mills, 
komme til unnsetning:

– De laget rett og slett en 
sjokolademousse; en med 
torsk, en med laks, en med 
makrell og en helt uten 
fisk. Når du smaker på disse 
dessertene, kan du hverken se 
eller smake forskjell på dem, 
og de er helt fri for fiskesmak, 
forklarer forskeren.

Fiskeburgere. Et annet 
problem med testene var at 
ettersom pulveret smakte fisk, 
kunne ikke forskerne gjemme 
store mengder i sjokolade-
moussen. 

– Selv om de hadde spist 
alle dosene og ikke reagert, 
hadde de ikke fått i seg veldig 
mye. Så vi kunne fortsatt ikke 
si hva som ville skje dersom 
de fikk en full porsjon. 

Dermed måtte deltakerne 

FAKTA FISKEALLERGI

FAKTA TROFAST

l TRO-FAST står for TROmsø Fiske Allergi STudie.  
 Målet med denne studien, som ble avsluttet i  
 2015, var å finne ut hvorvidt barn og ungdom  
 med fiskeallergi kan tåle å spise noen typer fisk.
l Studien er blant annet støttet med midler fra  
 NAAFs forskningsfond og er del av den såkalte  
 såkalte Fit Future Studien, der man så på  
 atopiske sykdommer hos barn og unge i Tromsø 
  og Balsfjord.

l Allergi overfor fisk skyldes at kroppen reagerer  
 på et protein i fiskekjøttet. Dette proteinet finnes 
 i mange typer fisk, men de fleste fiskeallergikere  
 reagerer på fisk fra torskefamilien. 
l Omtrent halvparten av alle fiskeallergikere vil  
 reagere på all slags fisk. Noen tåler fiskeslag som 
 laks, ørret, makrell og ferskvannsfisk, mens noen  
 bare reagerer på rød fisk og tåler for eksempel  
 torsk.
l De allergifremkallende stoffene i fisk forsvinner  
 ikke under koking eller steking. Enkelte føl- 
 somme personer får allergiske reaksjoner hvis de  
 puster inn dampen fra fiskekoking fordi fiske- 
 damp kan gi astmasymptomer.
l Personer med fiskeallergi kan få astmasymp- 
 tomer, mageplager, utslett og rennende øyne  
 og nese. I sjeldne tilfeller kan det oppstå en 
 kraftig allergisk reaksjon, såkalt anafylaktisk sjokk 
 med blodtrykksfall og pusteproblemer. 
l Det er ingen sammenheng mellom fiskeallergi og 
 skalldyrallergi.
l Matvareallergi behandles ved å utelate matvarer  
 som ikke tåles fra kostholdet.

Kilde: NAAF.no

Forsker på fisk. Barnelege 
Martin Sørensen ønsket å finne 
ut om fiskeallergikere kunne spise 
noen typer fisk, eller var allergiske 
mot alle.

gå videre til en såkalt åpen 
provokasjon.

– Da vi knakk koden, 
kunne vi gå inn og 

se at en deltaker 
for eksempel 
ikke reagerte på 
laksedagen. Da ble 
denne deltakeren 
bedt om å komme 
tilbake og spise 
økende mengder 
av en lakseburger, 
helt til han hadde 

spist en hel porsjon. 
Hvis han ikke hadde 

reagert innen da, kan 
vi si at han tåler laks, 

forklarer Sørensen.

De fleste reagerer på alt.
Resultatene på studien viste 
at de aller fleste fiskeallergike-
re reagerer på alle typer fisk. 
30 prosent kunne imidlertid 
tåle minst en av disse fiskety-
pene, uten at de reagerte eller 
kjente noen ting. Så mange 
som halvparten kunne spise 

minst en av fisketypene uten 
at man så noen klar reaksjon, 
men de kjente litt. 

– Det går på alvorlighets-
graden. For de som kunne 
spise en hel porsjon og bare 
kjenne litt kløe i munnen er 
det jo ikke farlig, men det er 
jo tross alt en allergisk reak-
sjon. Dessuten er det for de 
fleste såpass ubehagelig at 
de ikke ønsket å begynne å 
spise fisk. Det er jo ikke noe 
godt å spise fisk hvis man klør 
eller har en ekkel følelse i 
munnen! Men det er jo nyttig 
informasjon å få likevel, for 
da vet du at det ikke skjer noe 
farlig. Du trenger for eksem-
pel ikke være redd for å gå på 
restaurant og få i seg tilfel-
dige mengder, understreker 
Sørensen.

Et sammendrag av TRO-
FAST-studien ble nylig publi-
sert elektronisk i det aner-
kjente medisinske tidsskriftet 
Journal of Allergy and Clinical 
Immunology. n
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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.

GRILLET LAKS

GRILLET BIFFSALAT

Tekst og foto: Morten Øverbye

TRERETTERS  
PÅ GRILLEN

GRILLET FRUKT

Når grillen først er varm, kan du like gjerne legge 
hele menyen på risten. En rykende treretters vil 
imponere både gjestene og smaksløkene. 

Ananas 
Melon
Plommer
Epler 
1 dl sukker 
1 dl balsamicoeddik 
½ ts kanel 

l Lag balsamicosirup: Ha sukker og balsamicoeddik i en kjele  
 og kok opp. 
l La den koke til den begynner å tykne. Trekk kjelen til side,  
 rør inn kanel og avkjøl.  Den tykner mer etter hvert. 
l Skjær melon, ananas og epler i skiver. Del plommer i to og  
 fjern steinene. 
l Legg fruktene lagvis i en dobbel grillrist, og grill den forsiktig 
  på begge sider. Poenget er å gjøre frukten lun og søt, ikke  
 nødvendigvis at den skal grille så lenge. Varmen sørger for 
  at sødmen trekkes ut av fruktene. 
l Serveres sammen med balsamicosirup og gjerne litt is. 

Lakseskiver 
Chili 
Sitroner, skall og saft 
Koriander 
Salt og pepper 
Smør

l Riv flak av aluminiumsfolie som fisken skal legges i. 
l Finhakk chili og koriander. Riv sitronskall på svigermor, eller rivjern om du vil. 
l Legg lakseskiver på sølvfolien. Ha på salt og pepper, chili og klem litt sitronsaft over. 
l Legg en smørklatt på hver fisk. Pakk folieposene sammen. 
l Grill fisken på indirekte varme i 7-8 minutter. Om du kjenner på fisken med en gaffel  
 vil du etter hvert merke at kjøttet enkelt lar seg rive litt til side. Da er den ferdig. 
l Åpne opp aluminiumsfolien og dryss over litt koriander. 

Entrecote 
Aprikoser
Granateple 
Ruccola 
Olivenolje
Salt og pepper 

l  Gni inn kjøttet med litt olje, salt og pepper. 
l Legg på grillen og la kjøttstykkene grilles til det pipler litt  
 kjøttsaft ut på oversiden. Da kan du snu stykkene og 
  vente til kjøttsaften pipler til overflaten igjen. 
l La kjøttet hvile på en tallerken i cirka ti minutter. Da vil  
 all saften bli værende i kjøttet. Om du kutter opp kjøttet 
  for tidlig, er det stor fare for at du sitter igjen med tørt  
 kjøtt. 
l Legg delte aprikoser (uten sten) på grillen til de får fine 
 svimerker. Da vil de også bli litt myke og lune. 
l Del granateple i to og legg de halve eplene i hånden med 
 kuttsiden mot hånden. Bruk en spiseskje og dunk på  
 skallet til frøene løsner fra husene sine. 
l Del kjøttet i skiver og legg på fat sammen med ruccola- 
 salat, grillede fersken og granateple. Ha over litt oliven-
 olje og server. 
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AKTUELT

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!

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

Gjelder opphold i perioden 1.5 – 13.9 2017

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og eksklusivt tilbud for 2017!  
Aldri før har det vært så billig å reise til Valle Marina! Bare se her:

Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 2940!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1610!

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!

HALV
 PRIS!

BESTILL
NÅ!

PS:  Vi snakker  norsk!

GJELDER KUN FOR MEDLEMMER I  NAAF   -   SE PRISL ISTE PÅ WWW.NAAF.NO

Mange småbarnsforeldre har savnet å kunne kjøpe bleier som 
tilfredsstiller kravene for å kunne bli anbefalt av Astma- og Al-
lergiforbundet. Nå har dagligvarekjeden Kiwi lansert sitt eget 
merke for våtservietter og bleier, LilleGo’. Disse har passert det 
trange nåløyet for å kunne merkes med «Anbefalt av NAAF».

Bleiene finnes i alle størrelser fra nyfødt til 30 kg, og du får 
dem både som vanlige bleier med teip og som buksebleier. 
LilleGo’-bleiene er laget med et pustende materiale som er der-
matologisk testet og godkjent. De har en absorberende kjerne 
med mykt toppsjikt som gir barnet en tørrere følelse samt lek-
kasjesperrer som effektiv hindrer lekkasje.

Passformen er god, og bleiene er myke og flek-
sible slik at det er behagelig for barnet å ha dem 
på. Bleiene er Svanemerket og FSC-merket. 

I den samme serien er det også våtservietter 
tilpasset sensitiv babyhud, 
som du får kjøpt i stor pak-
ning med lokk, og en mindre 
pakning til å ha i stellevesken. 
Og våtserviettene er anbefalt 
av NAAF, og kan kjøpes i alle 
landets Kiwi-butikker.

Bleier og våtservietter anbefalt av NAAF

Blir man lykkeligere av 
å vokse opp på en øy?

Rene råvarer - ren nytelse

ytteroykyl l ing.no

Hva gjør en kylling lykkelig?
Vil den bo nært sjøen? Liker den seg best i naturskjønne omgivelser? Blir den gladere av 
ekstra sunn kost? På Ytterøy oppfyller vi alle krav en kylling kan ha - og gir den en uke 
ekstra til å nyte tilværelsen. Slik får vi saftige, sunne og trygge kyllinger. Prøv selv og få 
en smak av hvor godt det er å vokse opp på Ytterøy.
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INNEKLIMA I SKOLENINNEKLIMA I SKOLEN

ELEVER FORSKET PÅ  EGET INNEKLIMA
Elevene på teknologilinja ved Kuben videregående skole ble overrasket over hvor 
enkelt det kan være å påvirke inneklimaet. For eksempel det å tørke støv eller åpne 
et vindu vil gjøre en stor forskjell.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Kuben videregående skole er 
Oslos største videregående 
skole med cirka 1400 elever. 
På teknologilinja går elever 
som ønsker å fordype seg i 
realfag, og som tar sikte på 
videre utdanning innen  
ingeniørfaget. 

2. klasse-elevene Martin 
Nguyen, Ylva Tollefsen og 
Selsebil Radi jobbet i vinter 
med en prosjektoppgave om 
inneklima. Lærer Anne Cath-
rine Strande Straube er svært 
fornøyd med både innsatsen 
og resultatene elevene kom 
frem til. 

– Inneklima er en del av 
kompetansemålene i Tekno-
logi- og forskningslære, for-
teller hun.

Besøk fra NAAF. Fagsjef Kai 
Gustavsen i Norges Astma- 
og Allergiforbund var inne i 
klassen og underviste om det 
teoretiske omkring inneklima 
– deretter skulle elevene  
forske på egen hånd.

Martins gruppe valgte å 
konsentrere seg om luft- og 
lyskvaliteten i skolens gymsal. 

– Vi gjorde både målinger 
og delte ut spørreskjemaer 
som elevene skulle svare på. 
Ut fra målingene var luftkva-
liteten ganske god. Men en 
del elever klagde på at det var 
dårlig luft likevel. Det skyldes 
nok antagelig at vi tok må-
lingene på morgenen, mens 
de som klagde over dårlig 
luft hadde gym på slutten av 

dagen, sier Martin.
Gruppens konklusjon var at 

kroppsøvingslokalene hadde 
god nok luft- og lyskvalitet til 

at det var innenfor regelver-
ket, selv om ikke alle med-
elevene som svarte på under-
søkelsen var like fornøyde.

For å måle luftkvaliteten 
brukte de en CO2-måler som 
de fikk låne av skolen.

Inneklima i praksis. Ylva Tollefsen, Martin Nguyen og Selsebil Radi har 
blant annet laget en prototype på en inneklimabil til å måle temperaturen 
i klasserommet. De har også samlet ulike luktende ting på boks, som de lar 
lærer Anne Cathrine Strande Straube få teste.

Temperaturen varierte.  
Selsebil og to medelever 
valgte å se på temperaturen i 
klasserommet i sin oppgave. 
Den ideelle temperaturen er 
cirka 20 grader, men de målte 
helt opp mot 24-25 grader. 
Det er mye varmere enn det 
som er optimal arbeidstem-
peratur i et klasserom, mener 
elevene. Ifølge Opplærings-
loven skal klasseromstempe-

raturen være mellom 19 og 26 
grader.

– Det var stor forskjell på 
temperaturen når det var 30 
elever i klasserommet, sam-
menlignet med når det bare 
var 15, forteller Selsebil.

Med mange PCer i rommet 
klarer ikke ventilasjonsanleg-
get å senke temperaturen.

– Det kan gjøre at det blir 
vanskelig å konsentrere seg 

mot slutten av timen, og fare 
for å få hodepine, skriver 
gruppen i sin rapport.

Selsebil mener dette viser at 
det er svært viktig å lufte godt 
med vindu i klasserommet, 
selv om det er ventilasjons-
anlegg.

– Noe av det jeg ble over-
rasket over da vi jobbet med 
oppgaven, var at inneklimaet 
er ganske lett å påvirke med 

enkle tiltak. For eksempel det 
å lufte bedre, eller å tørke 
støv, kan ha veldig stor effekt. 
Før tenkte jeg på inneklima 
som noe som hadde med 

CO2-måler. Ved hjelp av et måleapparat 
for karbondioksid kan elevene sjekke om 
luftkvaliteten i klasserommet er god nok.
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INNEKLIMA I SKOLEN

Termobilen. Inneklimabilen er foreløpig en prototype, men hvem 
vet – kanskje slike biler vil kjøre rundt i klasserommene for å teste 
inneklimaet i fremtiden?

Unge forskere. CO2-måleren kan kobles til et program på PCen for å 
måle luftkvaliteten i klasserommet, demonstrerer Ylva, Selsebil og Martin.

FAKTA KUBEN VIDEREGÅENDE SKOLE

l Oslos største videregående skole med 1400   
 elever og 270 ansatte. 
l Holder til i nybygde lokaler ved Økern, skolen   
 kostet 2 milliarder kroner å bygge og åpnet i  
 2013. Skolen er samlokalisert med Fagskolen   
 Oslo Akershus og lærlingsenteret for byggfag.
l Er Osloskolens storsatsing på fag- og yrkes- 
 opplæring, og har som mål å møte næringslivets  
 behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse.
l Teknologilinja ved skolen er Oslos eneste.

ventilasjonsanlegget å gjøre, 
og ikke noe som var så lett å 
påvirke, sier hun.

Luftkvalitet. Gruppen til Ylva 
så også på temperaturen i 
klasserommet, sett i sam-
menheng med luftkvaliteten. 
De fant blant annet ut at det 
var til dels stor forskjell på 
luftkvaliteten ulike steder i 
klasserommet. – Måleappa-
ratet som skolens ledelse har 
satt opp er plassert ved siden 
av døra. Der er lufta kanskje 
bedre fordi det blir luftet hver  

gang døren åpnes, påpeker  
de i rapporten.

De mener også at det er 
ganske lett å gjennomføre til-
tak som gir stor forbedring av 
inneklimaet for den enkelte. 
For eksempel kan man plas-
sere pultene til elevene 30 cm 
vekk fra panelovnene, slik at 
de slipper å varme ved beina 
og kulde ved hodet.

Laget inneklima-bil. De 
tre elevene syntes temaet 
inneklima var så interessant 
at de valgte å gå videre med 

Inneklima i skolen
Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske 
forhold som påvirker oss inne. Kriterier for 

å vurdere hvor bra inneklimaet er, er blant annet 
følgende: Temperatur, luftkvalitet, lysforhold og støy.
Godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse, 

læringsmiljø og trivsel. Samtidig er det godt dokumentert 
at dårlig inneklima i norske skoler og barnehager 

representerer en stor utfordring for statlige, fylkeskom-
munale og kommunale myndigheter.

Norges Astma- og Allergiforbund har utviklet
 nettsiden Mittinneklima.no, som 

er et webbasert verktøy for å 
kartlegge inneklima i skolen. 

Målgruppen er elever 
i 4. – 10. klasse.

det i en annen oppgave. Da 
fikk de laget en prototype på 
en «inneklimabil», som de 
har kalt Termobilen. Denne er 
utstyrt med termometer og 
andre måleapparater, og skal 
kunne kjøre rundt i klasse-

rommet og ta målinger uten å 
forstyrre undervisningen. 

– For de som ønsker å jobbe 
videre med for eksempel 
bygg, er inneklima veldig  
relevant, mener Martin. n

Dermica Sensitiv får du kun hos

uten parfyme | uten parabener | uten fargestoffer

FOR SENSITIV HUD
Hudpleieserien Dermica Sensitiv er spesielt utviklet for å 

beskytte og ta vare på huden din med trygge, gode ingredienser. 
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Jeg er glad for at dette nummeret av AstmaAllergi setter 
søkelys på behovet for statlige behandlingsreiser til utlandet 
for voksne med atopisk eksem. 

Det er ikke så mange voksne som har så alvorlig atopisk 
eksem at de har behov for en statlig behandlingsreise til sol, 
sjø og saltvann. Men for de det gjelder, er det svært viktig. 
De har per i dag ikke tilbud om annen behandling som gir 
god effekt.

Det medisinske utbyttet ved behandlingsreise 
for disse pasientene vil derfor være betydelig. De 
samfunnsøkonomiske konsekvensene likedan. 

Til tross for dette faller dessverre denne pasientgruppen 
utenfor tilbudet om statlige behandlingsreiser. 

Norges Astma- og Allergiforbund har gjennom mange 
år arbeidet for at voksne med atopisk eksem som ikke 
opplever effekt av den medisinske behandlingen de får 
gjennom det offentlige helsetilbudet i Norge, skal tilbys 
behandlingsreiser til utlandet. 

Hvert eneste år har Norges Astma- og Allergiforbund 
fremmet dette kravet i forbindelse med arbeidet med 
statsbudsjettet – foreløpig uten gjennomslag hos regjering 
og storting.

Vi gir oss imidlertid ikke!
Dette handler ikke om ferie og avslapning under sydens 

sol, men om medisinsk behandling der de klimatiske 
forholdene er viktige faktorer kombinert med blant annet 
opplæring i mestring av egen sykdom. 

Norges Astma- og Allergiforbund står ikke alene i denne 
saken. Vi støttes av det medisinske miljøet og av andre 
brukerorganisasjoner.

Jeg vil understreke at det ikke handler om å sette 
pasientgrupper opp mot hverandre.

Det er selvsagt meget viktig at både barn og ungdom med 
atopisk eksem, samt pasienter med psoriasis beholder sine 
medisinske behandlingstilbud i utlandet. 

Men det ene tilbudet utelukker ikke det andre. 
Løsningen er etter min mening enkel: Inkluder voksne 

med atopisk eksem i behandlingstilbudet til voksne med 
psoriasis! 

Fokus på voksne med eksem
Man trenger ikke tenke nye tanker! Det norske 

helsevesenet har et velprøvet medisinsk tilbud til 
én pasientgruppe som lett vil kunne tilpasses en ny 
brukergruppe – altså voksne med atopisk eksem.  

Mens vi utålmodig venter på statlige behandlingsreiser 
for denne diagnosegruppen, har jeg en oppfordring til 
Norges Astma- og Allergiforbunds organisasjonsledd.

Hva med å organisere gruppereiser til Valle Marina for 
voksne med atopisk eksem – gjerne med helsepersonell 
som ledere? Pasienter fra hele landet foreslås inkludert i 
dette tilbudet som også bør inneholde opplæringstimer.

Planlegging av slike reiser tar tid. Kommer vinteren 2018 
for brått på? Vil vinteren 2019 være bedre tidspunkt? 

Det må selvfølgelig også være tilstrekkelig antall ledige 
leiligheter på Valle Marina.

Hvordan organiserer man en slik reise med behandling i 
fokus?

Det er mange brikker i dette puslespillet. Ikke alle har 
lagt et slikt puslespill tidligere. 

Jeg anbefaler potensielle arrangører å kontakte 
Helsereiser AS, reisebyrået der Norges Astma- og 
Allergiforbund eier nesten 30 prosent av aksjene. Der får 
man garantert god hjelp. 

Helsereiser AS som for øvrig fyller 25 år senere i 2017, 
har rik erfaring i å legge slike puslespill.

I mellomtiden håper vi på deilig norsk sommervær med 
mulighet til sol, sjø og saltvann – ikke bare for personer 
med atopisk eksem – men for oss alle. 

God sommer!

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  

MILJØMERKET

2039              0
037

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. 

Ny redaktør i AstmaAllergi
Bjørnhild Fjeld (42) har over-
tatt som redaktør for NAAFs 
medlemsblad AstmaAllergi fra 
og med denne utgaven. Hun 
har jobbet for AstmaAllergi 
i flere år som redaksjonssjef 
og journalist. Bjørnhild har 
lang erfaring som redaktør og 
journalist fra blant annet avis, 

ukepresse og fagpresse.
– Jeg gleder meg til å fort-

sette å jobbe med Astma 
Allergi, og ser frem til å lage 
enda flere spennende og 
informative artikler til leserne 
av bladet, sier den nye redak-
tøren.

Tips gjerne bladet på epost-
adressen astmaallergi@naaf.
no dersom du har ideer til 
temaer eller artikler vi bør 
skrive om.

Tidligere redaktør Nina 
Brun jobber fortsatt i NAAF 
som redaktør for fagbladet 
Allergi i Praksis. 
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Smink deg pen
– uten å irritere huden

Har du hudproblemer og mistenker at årsaken ligger i sminkeskrinet? Mange kosme-
tiske produkter inneholder stoffer som kan føre til irritasjon eller allergi. Her kan du 
lese om hvordan du kan identifisere nøyaktig hvilken ingrediens som irriterer din hud. 

Tekst: Sissel Fantoft Foto: Colourbox og privat

Har du opplevd å få utslett, 
kløe eller irritert hud på andre 
måter etter å ha brukt kosme-
tiske produkter? Da er du ikke 
alene. 

Ifølge Mattilsynet viser 
studier både fra Norge og 
andre europeiske land at det 
er ganske vanlig at kosme-
tikk- og kroppspleieprodukter 
gir bivirkninger. Verstingen 
er permanent hårfarge, men 
mange reagerer også på ulike 
fuktighetskremer. 

Ulike reaksjoner. – Dette er 
kompleks tematikk, ikke minst 
fordi mange kvinner bruker en 
rekke forskjellige kosmetiske 
produkter: Fuktighetskrem, 
foundation, sminke, rense-
produkter og så videre. Hvert 
produkt inneholder en rekke 
ulike stoffer. Derfor må du 
gå systematisk til verks for å 
finne ut hvilket stoff du rea-
gerer på, sier hudlege Bjørn 
Bondevik. Han driver Dr. Bon-
deviks Hudklinikk i Oslo og er 
estetisk dermatolog, forsker 
og spesialist innen ortomole-
kylær behandling.

Det finnes to typer reaksjo-
ner du kan få av kosmetikk: 
Toksisk irritativ kontakteksem 
og allergisk kontakteksem. 
Toksisk irritativ kontakteksem 
utgjør ifølge Norsk Helsein-

formatikk 75-80 prosent av 
kontakteksemene og er en 
reaksjon på en direkte celle-
skade. Allergisk kontakteksem 
er en overreaksjon hvor små 
mengder stoffer som inne-
holder allergener kan skape 
kraftige hudreaksjoner. 

Start med egentest. Bjørn 
Bondevik mener at det beste 
er å starte med en enkel 
egentest for å finne ut hvilket 
stoff du reagerer på.

– I dagens travle samfunn 
er det ofte greit å være prak-
tisk orientert og det kan være 
en fordel å ikke begynne med 
store, tidkrevende utred-

ninger som førsteprioritet. 
Hvis jeg får en pasient med 
irritert hud som mistenker at 
årsaken er et kosmetikkpro-
dukt, pleier jeg å begynne 
med en såkalt egentest. Jeg 
bruker samme logikk som jeg 
ville gjort hvis jeg hørte en 
ulyd i bilen min: Jeg ville først 
forsøkt å finne ut hva som 
var årsaken til lyden, og ikke 
begynne å plukke fra hveran-
dre hele bilen før det var siste 
utvei, sier han.

Bondevik anbefaler å 
smøre produktet du har 
mistanke om at er årsaken til 
reaksjonen på et område på 
innsiden av overarmen og la 
det sitte i to til tre dager.

– Da vil du se om du får en 
reaksjon. Hvis ikke kan du 
forsøke med neste produkt. 
Dette er en enkel måte å gå 
frem på for å identifisere 
nøyaktig hvilket produkt som 
huden din reagerer på, sier 
han.

Neste steg: Lappetest. Hvis 
en egentest ikke fører frem 
kan Bondevik utføre en såkalt 
lappetest (epikutantest). Dette 
går ut på å plassere en rekke 
kjente allergener direkte på 
huden til pasienten, for å 
finne ut om vedkommende 
er allergisk mot noen av dem. 

Plasterlappene plasseres på 
pasientens rygg.

– De skal sitte på i to døgn, 
og så foretar vi avlesning den 
tredje dagen. Dette er en mer 
presis test enn egentesten, 
men også mer tidkrevende. 
Jeg har over 100 ulike stoffer 
(allergener) i mitt testbat-
teri som jeg kan benytte i en 
testprosedyre. Dette er rene 
stoffer som vanligvis finnes 
i kremer og parfymer som 
lages hos ulike produsenter, 
forteller han. 

Hvis det identifiseres et 
stoff pasienten får en allergisk 
reaksjon på, må dette unngås.

– Da må du lese innholds-
fortegnelsen på alle produkter 
og sørge for at du ikke kjøper 
noe som inneholder det du er 
allergisk mot, sier Bondevik.

Etter hans erfaring er 
verken permanent sminke, 
økologisk sminke eller mine-
ralsminke garantert å ikke 
skape reaksjoner.

– Enkelte produkter hevdes 
å være allergifrie, likevel er 
det noen som reagerer på 
dem. Mange blander sammen 
allergi, irritasjon, atopisk 
eksem og psoriasis – det kan 
være mange årsaker til at du 
får utslett, kløe eller andre 
hudreaksjoner på forskjellige 
stoffer, sier Bjørn Bondevik.

Nikkel i sminke. Nikkel er det 
vanligste kontaktallergenet. 
At nikkel også finnes i en del 
kosmetikktyper, blant annet 
øyesminke som maskara, er 
det mange som ikke er klar 
over. Nikkel i øyesminke er 
en vanlig årsak til ansikts- og 
øyelokkseksem.

– Dette er ukjent for mange, 
sier rådgiver helsefag Anna 
Bistrup i Norges Astma- og 
Allergiforbund (NAAF).

Siden vi har forskjellige hud-
typer kan vi også reagere ulikt 
på kosmetikkprodukter.

– Noen har veldig sensitiv 
hud, andre har tørr hud, fet 
hud, eller hud som reagerer 
på okklusjon (tildekking). 
Bruker du en dekk-krem som 
tetter porene kan du få utslett 
fordi huden ikke får puste. 
Det trenger ikke nødvendigvis 
være en allergisk reaksjon, 
sier hun.

Det er også viktig å huske på 
at sminke har en utløpsdato.

– Du kan få en reaksjon hvis 
du bruker gammel sminke, 
fordi bakterieveksten øker, 
sier Bistrup.

Mineralsminke. Mange som 
reagerer på vanlig sminke 
opplever mineralsminke om 
et godt alternativ. Mineral-
sminke er laget av mineraler 

og pigmenter som 
finnes i naturen, 
disse er sterilisert 
og pulverisert til 
pudder og orga-
niske farger.

– Det er 
uansett viktig 
å være opp-
merksom 
på hvilke 
ingredien-
ser sminken 
inneholder. 
Astma- og 
allergiforbun-
dets produktmerkeordning 
er streng, og det er foreløpig 
ikke noen sminkeprodukter 
som er anbefalt av NAAF. 
Dette er fordi produktene 
skal kunne tolereres av våre 
målgrupper som er personer 
med astma, allergi eller annen 
overfølsomhetssykdom, sier 
Anna Bistrup.

Det jobbes med å få en 
felles nordisk produktmer-
keordning, og NAAF ønsker 
å fortsette arbeidet med å 
finne flere egnede produkter 
også for de som reagerer på 
kosmetikk. n

Hudekspert. Bjørn Bondevik 
er hudlege og en av de fremste 
ekspertene i Norge på hudproble-
mer som følge av kosmetikk.

Trygt sminkeskrin. Noen sminkeprodukter 
inneholder stoffer som kan gi allergi eller 
irritasjon på huden. Det er viktig at du 
forsikrer deg om at det du bruker til å  
pynte deg er fritt for stoffer du ikke tåler.

Bivirkningsregisteret
I 2008 ble Bivirkningsregisteret for 

kosmetiske produkter opprettet av Mattil- 
synet og Folkehelseinstituttet. Her kan både 

forbrukere og helsepersonell melde 
inn bivirkninger fra kosmetiske 

produkter, slik at myndighetene
 kan vurdere om salget av 

det aktuelle produktet 
skal stanses.

Det finnes et eget regelverk som sier noe om hva 
som er tillatt å ha i kosmetiske produkter. Mattil-
synet fører tilsyn med at kosmetikk produseres og 
selges slik regelverket sier. Følgende stoffer mener 
Mattilsynet ikke bør forekomme i kosmetikk på 
grunn av faren for skadelige bivirkninger:

l Arnica montana
l Chelidonium majus extract
l Coleus forskohlii
l Hypricum peforatum
l Melanotan
l Podophyllum
l Sassafras officinale
l Symphytum officinale
l Tioxolone
l Jodholdige stoffer
l Azoler

Sjekk alltid at kosmetikkprodukter du kjøper ikke 
inneholder noen av disse stoffene. 

Farlige stoffer i kosmetikk
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Her er en oversikt over noen stoffer i kosmetikk som kan gi 
reaksjoner, i form av enten irritasjon eller allergi: 

Konserveringsmidler:
Parabener: Brukes som konserveringsmidler i kosmetikk og 
kroppspleieprodukter. Studier viser at parabener i liten grad 
medfører allergi: Ifølge Norsk lappetestregister fikk 1,3 prosent 
allergiske reaksjoner på parabener, og 0,4 prosent sterke reak-
sjoner. Parabener som er tillatt brukt i kosmetiske produkter er 
metylparaben, etylparaben, propylparaben og butylparaben.
Methylisothiazolinon (MI): Tilsettes produkter som inneholder 
vann for å stanse fremvekst av mikroorganismer. Finnes blant 
annet i kosmetikk, hårpleieprodukter og andre kroppspleiepro-
dukter. Ifølge Mattilsynet er det registrert en kraftig økning i 
antall personer som er allergiske mot MI. MI kan forårsake en 
type eksem kalt allergisk kontaktdermatitt og typiske symp-
tomer inkluderer rødhet, brennende eller stikkende følelse i 
huden, hevelser, blemmer og skorpedannelse i huden. 
Imidazolinyl urea og diazolidinyl urea: Urea er et svært utbredt 
konserveringsmiddel i kosmetikk. Frigjør stoffet formalin, som 
kan gi kontaktallergi. 

Fargestoffer:
Karmin (E120): Fremstilles av gravide lus og brukes i både mat-
varer og kosmetikk. Karim er det fargestoffet det er rapportert 

flest reaksjoner på, også allergiske reaksjoner.
Parafenylendiamin (PPD): Fargestoff utviklet fra anilin.  
Finnes blant annet i hårfarger som ikke lar seg vaske ut.

Sulfater:
Sodium Lauryl Sulfate (SLS): Ingrediens som brukes i mange 
hud-, hårpleie- og kroppsprodukter og kan skape irritasjon.

Mineraloljer (Petrolatum):
Et biprodukt av petroleum som brukes i mange kosmetikkpro-
dukter, fordi det har en antatt mykgjørende effekt. Kan irritere 
huden og føre til allergisk reaksjon.

Parfymestoffer:
Kosmetikkbransjen er lovpålagt å regulere bruken av 26 parfy-
mestoffer på grunn av sterke, allergifremkallende egenskaper. 
Hyppig og uregulert bruk i kosmetikk har medført en større 
andel både av allergi og sensibilisering i befolkningen.

Tilsetningsstoffer:
Propylenglykol (PG) og polyetylenglykol (PEG): Kjemikalier som 
brukes i kosmetikkprodukter for at aktive stoffer skal trekke 
lettere inn i huden og for å gi fukt. Kan irritere huden og føre  
til allergisk reaksjon.

Stoffer som kan gi reaksjoner
Kan inneholde nikkel. Maskara gir festfine øyne, men noen typer inneholder nikkel, som kan gi kontaktallergi.

Neutral er en serie av produkter til kroppspleie og husholdning,  
som inneholder 0 % parfyme, 0 % fargestoffer og 0 % tilsetningsstoffer. 
Vi har en klar holdning til følsom hud, og vår misjon er å skape en 
fremtid uten allergi.  
 
Har du også en holdning til følsom hud? 
Følg oss på facebook.com/NeutralNorge

Hva er allergi, og hvor utbredt er det?

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

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

Kan allergi og følsom hud ramme alle?

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

Hvordan føles vanligvis hudallergi?

Som en ubehagelig og i verste fall brennende 
kløe på huden. Reaksjonen kan forekomme 
overalt på kroppen og vise seg i form av tørre  
og skjellende flekker. Den hyppige kløen gjør at 
man ofte våkner i løpet av natten og sover 

dårligt generelt. Det gjelder ikke minst for barn, 
som særlig i toårsalderen er tilbøyelige til å 
utvikle eksem, rødme og irritasjon.

Hvordan unngår man best allergi og følsom hud?

Ved å forebygge så tidlig som mulig. På den 
måten kan du motvirke og i beste fall forhindre 
utvikling av allergi og overfølsomhet senere i 
livet. Ikke bruk produkter tilsatt parfyme og 
fargestoffer. Velg i stedet produkter som mini-

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

KJENNER DU TIL ALLERGI-GLASSET?

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

 “Allergi kan 
ramme alle 
– forebygg 
så tidlig som 
mulig”

Anna Bistrup,  
rådgiver hos Norges Astma-  

og Allergiforbund (NAAF)

ANNONSE

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

15409_Neutral_advertorial_210x297_NO.indd   1 07/03/2017   09.51
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GEILOMO BARNESYKEHUS

På Geilomo barnesykehus har 
det i løpet av det siste året 
blitt gjennomført omfattende 
vedlikeholds- og oppgrade-
ringsarbeid. Brannsikringstil-
tak med nytt sprinkelanlegg 
i hovedbygget, nytt klorfritt 
rensesystem for svømmebas-
senget og oppretting av gulv 
og nytt belegg i gymsalen for 
å nevne noe. I tillegg har den 
lokale Lions-klubben stått 
for innvending og utvending 
malingsarbeid. 

Endelig nytt gulv  
i gymsalen!
Takket være gaver og innsamlede midler har gymsalen på Geilomo barnesykehus 
fått flunkende nytt sportsgulv. Det er både de unge og ansatte strålende fornøyde 
med. Nå gleder de seg til å få nytt utstyr på plass.
Tekst: Nina Brun  Foto: Nina Brun og Terje Bjørnsen

Moderne. Idrettspedagog Kristin Vollen Sataøen ved Geilomo og pro-
sjektleder Bjørn Tore Larsen i NAAF er godt fornøyde med oppgradering 
av gymsalen. 

Prosjektleder for utbe-
dringsarbeidet Bjørn Tore 
Larsen i Astma- og Allergifor-
bundet tar AstmaAllergi med 
på befaring på Geilomo og 
forklarer at mye var sårt til-
trengt, men at deler av anleg-
gene på Geilomo nå har fått 
de mest moderne tekniske 
installasjoner for oppvarming 
og brannsikring. Mye av 
arbeidet er realisert gjennom 
giveraksjoner i NAAF.

At utbedring også kan lønne 

seg på lang sikt, er utskifting 
av det gamle oljefyringsanleg-
get i 2015 et godt eksempel 
på. Etter at de gamle oljekje-
lene ble erstattet med ny og 
moderne elektrokjele, har 
det gitt besparelse på om 
lag 150 000 kroner i oppvar-
mingsutgifter i løpet av ett år.

Kjempefint. Vi møter tre ung-
dommer som ikke kan dy seg 
for å teste ut det nye idretts-
gulvet i gymsalen. 

– Oj, dette var mjukt, kjem-
pefint! utbryter Robert. Han 
tar like gjerne en baklengs 
salto over kassen i ren be-
geistring.

Gulvet har riktige støt-
dempende egenskaper for å 
hindre skader ved lek og spill. 
Fargene er i henhold til de 
nyeste idrettslige kravene, og 
flere ballspillbaner er per-
manent markert på det nye 
belegget.

Idrettspedagog Kristin 

FAKTA GEILOMO BARNESYKEHUS

l Landsdekkende tredjelinje behandlingstilbud   
 for barn og unge med astma og andre kroniske 
 lungesykdommer, eksem, allergi og/eller medfødt  
 hjertefeil. Barnesykehuset har plass til 26 barn 
 i skolepliktig alder. Tilbudet er basert på puljer   
 med varighet fra to til fem uker. 
l Søknad om opphold kan gå gjennom barneav- 
 deling/klinikk, privatpraktiserende spesialist eller  
 fastlegen. Av søknaden bør tydelig fremkomme  
 at henvisningen gjelder opphold på Geilomo  
 barnesykehus.

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

Geilomo barnesykehus eies av Norges Astma- og 
Allergiforbund og drives av Oslo universitetssyke-
hus, Rikshospitalet.

Nytt sportsgulv. Mykt og deilig mener Mathilde og Robert om det nye gulvbelegget i gymsalen på Geilomo.

Vollen Sataøen har jobbet på 
Geilomo i ti år og kan forsikre 
at det nye sportsgulvet er 
som natt og dag i forhold til 
det gamle skjeve og harde 
tregulvet.

– Vi er strålende fornøyd. 
Gulvet er blitt flott og mo-
derne og har veldig god svikt. 
Nå gjenstår bare å få supplert 
med litt nytt utstyr. Vi har et 
stort behov for fastmonterte 
nett, til både basket- og vol-
leyball, forteller Kristin.

Like etter besøket på 
Geilomo ble det også klart at 
Sparebankstiftelsen DNB har 
bevilget nærmere 150 000 
kroner øremerket nødvendig 
utstyr i gymsalen på Geilomo. 
Utstyret er nå satt i bestilling 

og vil bli montert i løpet av 
sommerferien.

Klorfritt. Også svømmehallen 
på Geilomo er oppgradert til 
det mest moderne og nyeste 
på markedet. Anlegget har fått 
klorfritt rensesystem levert av 
BacSan & PoolSan Scandinavia 
AS, og systemet PoolSan er 
anbefalt av NAAF som et trygt 
alternativ til klor.

– Når vi vet at klorbasseng 
kan forverre plager for men-
nesker med astma og andre 
luftveissykdommer, er det 
viktig at Astma- og Allergifor-
bundet går foran gjennom å 
installere det nyeste og eneste 
alternativet på markedet i 
anlegg forbundet selv eier, sier 
Larsen.

– Bassenget på Geilomo 
blir et referanseanlegg da det 
også er landets første med et 
styringssystem som er tilkoplet 
internett. Dermed kan leveran-
døren fjernovervåke anlegget 
ved behov, forklarer han.

Larsen vil også gjerne vise 
fram det nye sprinkleranlegget 
i hovedbygget på Geilomo. Det 
er gjennomført mange brann-
sikringstiltak ved anlegget de 
senere årene, men hovedhuset 
har måttet vente. Nå har huset 
fått et flunkende nytt sprin-
kleranlegg med egen sentral, 
og rørene er malt og godt 
kamuflert ved hjelp av innsats 
fra Lions-klubben. 

Foreldreboligen neste. Den 
tidligere legeboligen som går 
under navnet «Danebo» fordi 
Geilomo tok imot grupper av 
danske barn og dansk legeper-
sonell etter krigen, men som 
i dag benyttes som foreldre-
bolig, er neste vedlikeholds-
prosjekt på programmet. 
Bygningen er fra 1947. 

– Vi har tegningene klare 
og starter opp før sommeren, 
forsikrer Larsen, men innrøm-
mer at arbeidet kan bli litt av 
en utfordring, ikke minst hva 
kostnader angår. 

– Huset er gammelt, men 
det er en flott bygning og 
foreldrene som har måttet 
utstå trekk og kummerlige 
toalettfasiliteter, har alle gitt 
uttrykk for at de trives godt 

i Danebo. Nå håper vi på litt 
ekstra giverglede og sponsing 
underveis slik at Danebo kan 
fremstå som et praktbygg om 
få år, avslutter Larsen. n
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LUFTFORSVARETLUFFORSVARET

Etterlyser unge luftagenter
Skoleklasser på 5. – 7. trinn over hele landet har nå mulighet til å delta i et unikt 
forskningsprosjekt. Ved hjelp av måleapparater og digitale verktøy skal elevene 
forske på inneklimaet i eget klasserom. 
Tekst: Nina Brun  Foto: Bente Norum/Colourbox

Prosjekt «Luftforsvaret» 
har som mål å øke elevenes 
kunnskap om inneklima-
ets betydning for læring og 
helse og hvilke faktorer som 
påvirker inneklimaet negativt 
eller positivt. Alle deltakende 
klasser får utdelt apparater 
som måler CO2, temperatur 
og luftfuktighet. Ved hjelp av 
dataverktøy skal elevene løse 
oppgaver og skrive rappor-
ter om sine funn. Prosjektet 
starter til høsten og er i disse 
dager klart for påmelding.

Elevenes arbeidsplass. – Da-
gens elever er morgendagens 
arbeidstakere. Ved å gi elev-
ene kunnskap om innemiljøets 
betydning for både helse og 
læringsevne, er håpet at elev-
ene skal lære seg gode vaner 
som de kan ta med seg videre. 
Forhåpentligvis vil prosjektet 
også bidra til at skolen setter 
praktisk inneklimaarbeid høyt 
oppe på dagsorden. Skolen 
er elevenes arbeidsplass, de 
fortjener å ha et godt inne-

klima og et godt læringsmiljø, 
forteller prosjektleder Bente 
Norum i Norges Astma- og 
Allergiforbund.  

NAAF står bak Luftforsva-
ret, med støtte fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektora-
tet. Utgangspunktet har blant 
annet vært Arbeidstilsynets 
tilsynsprosjekt fra 2009 til 
2012 som avdekket at det 
sto dårlig til med inneklima 
og vedlikehold av bygninger 
ved mange av landets skoler. 
Det var heller ikke stor vilje 
eller kompetanse til å jobbe 
forebyggende.

100 skoleklasser. Gjennom 
deltakelse i Luftforsvaret får 
nå 100 skoleklasser på 5. – 7. 
trinn en unik mulighet til å 
øke sin inneklima-kunnskap 
og lære elever og lærere 
hvordan de selv kan påvirke til 
et bedre inneklima i klasse-
rommet.

– Vi vet at dårlig vedlikehold 
av skolebygninger påvirker 
inneklimaet i et klasserom, 

men vi vet også at det er 
mange enkle tiltak som kan 
gjøre store forskjeller, så som 
å sørge for riktig temperatur 
og nok luftskifte. Vi ønsker 
å vise hvordan elevene selv 
kan ta opp kampen, forklarer 
Norum. 

I gang i Bærum. To skole-
klasser på 5. trinn ved Grav 
og Lysaker skole i Bærum er 
plukket ut som pilotklasser og 
er i gang med å prøve seg som 
luftagenter. Elevene har så 
langt lært at det kan være lurt 
å lufte ofte dersom mange blir 
trøtte og har vondt i hodet, og 
at utesko drar med seg mye 
skitt og støv inn i klasserom-
met.

– Elevene blir veldig ivrige 
når de de forstår at de selv 
kan påvirke, sier Norum, som 
har besøkt pilotklassen ved 
Grav skole. 

Norum fortel-
ler at elev-

ene synes det er spennende 
at de kan bruke data for å få 
fram resultater av målingene, 
og at de har gitt seg i kast 
med å svare på flere av opp-
gavene under luftagent.no. 
Ved hjelp av et sett med åtte 
oppgaver skal elevene lære 
seg hvilke faktorer som kan 
påvirke inneklimaet. Både 
positiv og negativ påvirk-
ning skal forskes i, før 
elevene skriver 
rapport eller 
presenterer 
funnene. 

FAKTA LUFTFORSVARET

l Skal øke kunnskapen om inneklima  
 i skolen. 
l Skal oppfordre elever til å ta ansvar  
 for eget inneklima. 
l Skal lære hvordan klassene selv  
 kan påvirke til et godt inneklima

Piloter. Tomas og Idun ved Grav skole er godt 
i gang med å løse inneklimaoppgave

Ved hjelp av dataverktøy 
oppfordrer vi også elevene til 
å skrive en rapport om sine 
funn til Luftforsvaret.

– Det 
er spen-

nende å se 
at alle som er i 

klassen er en del av 
inneklimaet. Når vi kommer 
inn i klasserommet, kan vi 
se på måleren at vi er her, 
sier Tomas i klassen ved Grav 

skole. Han har gitt seg i kast 
med å løse inneklimaoppgaver 
sammen med Idun.

Påmelding før sommeren.
– Prosjektet er knyttet opp 
mot skolenes læreplan og 
Astma- og Allergiforbundets 
faglige kunnskap om inne-
klima. Inneklima påvirker oss 
alle hver dag, hele tiden og 
bør være god grunn nok for 
skolene til å melde seg på til 
deltakelse i Luftforsvaret, sier 
Norum. 

– Selve startskuddet går 
4. september, men vi starter 

påmeldingen nå slik at 
klassene kan planlegge 

høsten og holde 
av tid til jobben 

som luftagenter i timeplanen. 
Deltakelsen er frivillig og 

gratis, men må godkjennes av 
øverste leder på skolen, noe 
som bør avklares før påmel-
ding. Prosjektet skal løpe ut 
hele 2017. 

– Det gjelder å være tidlig 
ute, for kun de 100 første på-
meldte klassene får mulighet 
til å delta. Vi velger for øvrig å 
prioritere deltakerklasser som 
er tilknyttet medlemskap i 
NAAF, avslutter Norum. n

HVA GJØR  
LUFTAGENTENE?

HVEM
KAN DELTA?

Deltagerklasser monterer en luftmåler i klasserommet 
som sender resultater på CO2, luftfuktighet og  

temperatur til luftagent.no
Elevene skal måle, forske og gjennomføre  

oppgaver knyttet til inneklima og læreplanen.
Elevene skal skrive rapporter om sine funn  

for hver oppgave.
Deltagelse i Luftforsvaret må godkjennes av  

øverste leder på skolen. 
Les mer om oppgaver og prosjektet på luftagent.no

Luftforsvaret er en kampanje i regi av  
Norges Astma- og Allergiforbund.

Prosjektet er tilrettelagt for 5. – 7. trinn og  
finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirek- 
toratet (Bufdir). Deltakelse er frivillig og gratis. 

I alt 100 skoleklasser over hele  
landet kan delta.

Påmelding innen 4. september 2017.
Vil du delta? Send epost til  

luftforsvaret@naaf.no

Luftagent.no. Nå kan 5. – 7. trinn 
ved alle landets skoler melde seg på 
som forskere til kunnskapsløft om 
inneklimaet i eget klasserom.
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NAAF-NYTT

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

Finnes i Apotek 1, Vitus apotek og Boots apotek

Bamse 2in1_NAAF tidningen.indd   1 2015-08-27   10:39:26

www.colegio.no      www.facebook.com/colegionoruego 
 

     – sunt, trygt og lærerikt  
 
Den allergivennlige skolen, med godt klima for alle.  
 
Gran Canaria har et av verdens beste klima for personer med 
astma og allergi. Hvorfor ikke gjøre en investering i god helse 
gjennom en reise et helt skoleår? Kanskje noen i familien kunne 
nyte godt av det? 

 
 Godkjent norsk skole i utlandet. 

o Grunnskole fra 1.-10.trinn 
o Videregående skole m/realfag, språk og samfunnsfag 

 Utdanning på norsk, med norske bøker og læreplaner. 
 Små klasser og faggrupper med høy lærertetthet. 
 Et av verdens sunneste mikroklima – ideelt for deg som 

blant annet lider av astma og/eller allergier. 
 Elever på videregående skole, med legeerklæring for 

sykdommene astma og allergi, kan få stipend fra 
lånekassen. 

 Dysleksivennlig skole. 
 
Det er fortsatt mulig å søke skoleplass, se vår hjemmeside! 

- hva med en eksamen neste skoleår, i nær sagt allergifritt miljø? 
 
 
Har dere spørsmål? Finn oss og vår kontaktinformasjon på: 

Annar Grønsveen 
til minne

Det var med dyp sorg vi fikk meldingen om at Annar 
Grønsveen døde etter et kort sykeleie på sykehuset  
i Elverum den 1. januar 2017. 

Annar har vært en meget aktiv loddselger i mange 
år både for lokallaget og for Region Hedmark. Han 
viste ved flere anledninger at han hadde et stort og 
varmt hjerte. Annar var med som tillitsvalgt både 
lokalt og regionalt. 

Vi lyser fred over Annars minne. 
Gunn Rauken 

Regionssekretær 

18 prosent av Norsk Tippings 
overskudd går til samfunns-
nyttige og humanitære orga-
nisasjoner. I 2016 var dette 
730,5 millioner kroner. 

Siden 2007 har fordelingen 
av disse midlene vært gjort 
slik at 10 store organisasjoner, 
kjent som 10H, har fått drøyt 
80 prosent av tippemidlene. 

Etter vedtak i Stortinget  
2. mai skal en større andel av  
tippemidlene nå fordeles på 
flere samfunnsnyttige og hu-
manitære organisasjoner. 

Det nye vedtaket innebærer 
at bare Norsk Folkehjelp, Røde 
Kors og Redningsselskapet 
skal beholde 60 prosent av 
tippemidlene, mens 40 pro-
sent skal fordeles på resten av 
frivillighets-Norge.

AKTUELT

Tippemidlene skal fordeles på flere
2. mai vedtok Stortinget å endre fordelingsnøkkelen for tippemidlene. Astma- og 
Allergiforbundet er svært fornøyd med at det nå blir mer rettferdighet i fordelingen 
av midler til frivillige organisasjoner.
Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Norsk Tipping, NAAF

Automat-forbudet. Bak-
grunnen for at 10H-organi-
sasjonene fikk privilegiet i 
utgangspunktet, var at de tid-
ligere tjente store penger på 
spilleautomater. Da disse au-
tomatene ble forbudt i 2003, 
ble det vedtatt en midlertidig 
finansieringsordning som 
skulle sikre organisasjonene 
økonomisk forutsigbarhet i en 
overgangsperiode.

– Regjeringen ønsker å få 
på plass en mer rettferdig 
ordning, og da ønsker vi å 
inkludere flere, og at mulighe-
tene til å få disse midlene skal 
bygge på objektive kriterier, 
forklarer kulturminister Linda 
Hofstad Helleland (H) til NRK.

I tillegg til at det blir færre 
faste mottakere av tippemid-
ler, senkes minstegrensen 
for å kunne søke midler til et 
årlig budsjett på 10 millioner 
kroner.

Blir likestilt. – Vi er svært 
fornøyde med at det nå leg-
ges opp til en mer rettferdig 
fordeling av overskuddet fra 
Norsk Tipping. Hvorvidt NAAF 
får noe særlig mer av tippe-
midlene fremover er vanske-
lig å spå, det viktigste er at 
alle frivillige organisasjoner 
blir likestilt, sier assisterende 
generalsekretær Bo Gleditsch 
i Norges Astma- og Allergifor-
bund.

Han synes det er helt i or-
den at de tre organisasjonene 
som driver med beredskap, 
fortsatt skal få en stor andel 

Lønnsomt lotteri. Hver gang du spiller Lotto eller et annet av Norsk 
Tippings pengespill, går en viss andel til frivillige organisasjoner.

av potten. Men han ser ingen 
grunn til å fortsette forskjells-
behandlingen av de andre 
organisasjonene. 

– Dersom NAAF er flinke 
og gjør en god jobb, kan det 
hende at vi får mer tippemid-

ler. Det er slik det må være. 
Og nå får vi i hvert fall like 
vilkår alle vi organisasjoner 
som driver i frivilligheten,  
sier Gleditsch. n

FAKTA 10H

10H – som står for de 10 humanitære – er et AS 
eiet av følgende organisasjoner:
Norges Røde Kors, Norges Handikapforbund, 
Kreftforeningen, Redningsselskapet, Flyktning-
hjelpen, Redd Barna, Norges Blindeforbund, Norsk 
Folkehjelp, Nasjonalforeningen for folkehelsen  
og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Positiv. NAAFs assisterende  
generalsekretær Bo Gleditsch er 
glad for at fordelingen av tippe-
midlene nå blir mer rettferdig.
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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

Ingen 
skadelig avdamping
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Opptatt av inneklima? 
-bruk vår helsevennlige maling

www.gjoco.no

Er du opptatt av godt inneklima, og  
har fokus på helse? Nå trenger du ikke 
lenger å bekymre deg for helseskadelig 

avdamping og lukt når du maler.  
Bliss er spesielt utviklet med de beste 
råvarene for å kunne gi deg et trygt  

og helsevennlig produkt.

NYHET
Nå også i 
glansgrad 

30
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HØIE VEVD NATURKREPP
• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen, 
   og ikke fremstilt kjemisk 
• Høie vevd krepp i farge hvit og ubleket 
   er anbefalt av NAAF 
• Kjennes sval om sommeren og 
   varm om vinteren.
Høie Krepp for sunn søvn i et friskt sovemiljø!

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

» Helsevennlige
EKSEMHANSKER

Mange sliter med eksem.
De myke hanskene fra Granberg vil hindre 

en i å klø direkte på eksem/sår,  
ogbidra til at krem i området som  
behandles blir værende lengre.

www.granberg.no

SENS - Trygg fra første strøk! 

Lune farger i trygge omgivelser 
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som 
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon 
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd 

 

til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.  

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 8302 LAURBÆR

LAURBÆR

2856  
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SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. 
Malt med produkter som setter familiens helse i fokus. 
SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon  
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, 
og få personlige tips og råd til hvordan du kan innrede 
ditt hjem på sens.jotun.no.

Lune farger i trygge omgivelser

SENS - Trygg fra første strøk

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

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

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

Hudvask på kroppens egne vilkår

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

 

 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

Tlf. 02131
kundeservice@n3zonesgroup.no

www.n3zonesgroup.no
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NYHE T
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SPØRSMÅL OG SVARSPØRSMÅL 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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Solkrem til sensitiv hud

KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Mandag, tirsdag og torsdag betjenes 
telefonen av sykepleier.  
Fredag av eksperter på inneklima/uteluft.

Åpent:
09.00–11.00  
12.00–14.00

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35 
www.naaf.no

I sommer skal jeg reise 
jorden rundt. Jeg har en del 
matallergier og er usikker  
på hvordan jeg kan unngå  
å få i meg mat jeg ikke tåler, 
da blant annet språk kan 
være en utfordring.  
Har dere noen råd?

                                      MP

Svar:
I EU-land skal offentlige 
serveringsteder oppgi hvilke 
av de 14 merkepliktige al-
lergener maten inneholder. 
Disse er gluten, melk, egg, 
skalldyr, fisk, peanøtter, 
nøtter, soya, selleri, sennep, 
sesam, sulfitter, lupin og 
bløtdyr. 

Det er også veldig lurt å 
laste ned Astma- og Aller-
giforbundet app, Matpar-
løren, til smarttelefon. Her 
får du hva de forskjellige 
allergenene heter på an-
dre språk. Du får også oversatt setninger om hva slags allergier 
du har, og eventuelle allergiske reaksjoner du kan få av matvarer. 

Språkene i Matparløren er blant annet engelsk, spansk, fransk, 
arabisk og thai. Matparløren kan lastes ned i App Store og  
Google Play.

Anna

Jeg har tendens til å reagere på kremer og parfymerte pro-
dukter. Reaksjoner er eksem og utslett. Har dere noen råd om 
soling og solkrem? Finnes det allergivennlige solkremer?

Eli-Renate

Svar:
NAAF anbefaler en solkrem fra Apotek 1 som heter Dermica 
Sensitiv. Serien er spesielt utviklet for sensitiv hud, og til bruk for 
voksne. Solkremene kommer i SPF30 og SPF50 til både ansikt og 
kropp. De har høy UVA/UVB-beskyttelse og inneholder fuk-
tighetsgivende og pleiende ingredienser som er trygge for en 
sensitiv hud.  

Soling kan alltid innebære risiko, og det er viktig at du bruker 
solkrem. Det er viktig å bruke solfaktor, da det gjerne er mindre 
risiko forbundet med å bruke solkremer når du er i solen, fremfor 
å risikere forbrenning og solskader ved å droppe solkremen.

Vi anbefaler at du påfører solkrem minimum 30 minutter før 
du skal i solen og gjenta smøringen i løpet av dagen. Bruk høy 
faktor. Videre bør du dekke til hodebunn og ta pauser i solingen, 
spesielt mellom klokka 12 og 15, når solen er mest intens. Barn 
bør bruke solkremer som er spesielt utviklet til bruk på denne 
aldersgruppen.

Kent

Pelsdyr på offentlige steder

Jeg er veldig allergisk mot pelsdyr, og plages ofte av 
dette i hverdagen. Hvilke regler gjelder for det å ha med 
dyr i for eksempel i butikker, på tog og andre offentlige 
plasser?  

LP

Svar:
Det er ikke noe lovfestet forbud mot å ha dyr på tog eller 
i butikk, og det vil nok aldri komme et slikt forbud heller. 
Det er likevel mange steder som har dyreforbud. På tog 
kan du for eksempel bestille dyrefri vogn, der dyr ikke er 
tillatt. De aller fleste butikker har også regler om at hun-
der ikke skal være med inn i butikken. 

Hvis du har en god dialog, og sier fra om at du rea-
gerer, blir du ofte møtt med forståelse. NAAF har klare 
standpunkter og policy når det gjelder pelsdyr i offentlige 
rom. For at personer med pelsdyrallergi skal kunne delta 
i samfunnet uten å få økte helseplager, handler det ikke 
bare om å avgrense hvor dyr kan oppholde seg. God plan-
legging, tydelige rutiner og håndheving av regler er også 
nødvendig for at spredningen av dyreallergener  
skal begrenses. 

Les mer om NAAFs policy på nettsiden naaf.no/pelsdyr

Inger

Disponert for  
lateksallergi?
Jeg er selv allergiker/astmatiker.  
Vi ga vår baby en såkalt Natur-
sutte, laget av naturgummi. 
Etter en stund fant vi ut at den 
har lateks i seg. Kan det trigge 
lateksallergi, siden hun har flere 
allergikere i familien? Hun er 
snart seks måneder og har brukt 
smokk siden hun var fire uker 
gammel. 

Randi

Svar:
Det er vanskelig å si noe om bar-
net ditt er mer disponert for latek-
sallergi enn andre. Hun har lik 
disponeringsrisiko som andre som 
er allergidisponert. Det finnes 
ingen tall på hvor stor risikoen er. 

Hvis dere kjenner på dette og 
er urolige, så er det kanskje lurt å 
bytte smokk så slipper dere å uroe 
dere. Jeg kan dessverre ikke gi 
dere noe klart svar, dere må selv 
finne ut hva dere ønsker å gjøre.

Inger

Ønsker Acarizax

Er det mulighet for å få Acarizax (smeltetablett mot husstøv-
middallergi, red. anm) i Norge? Jeg har henvisning fra lege til 
en spesialist, men ønsker medisinen nå. Hvor kan jeg henvende 
meg for å få medisinen? 

T
Svar:
Det er mulig å få Acarizax i Norge. Den må søkes på individuell 
refusjon og godkjennes før pasienten kan få den på blå resept. 
Behandlingen skal startes av legespesialist med erfaring i be-
handling av allergiske sykdommer. 

Den første tabletten skal tas hos legen for å sikre at den tas 
rett og for mulighet til å snakke med legen om eventuelle bivirk-
ninger. Sett ut i fra dette må du nok vente til du skal til spesialist.  

Anna

Er det bra å ikke ta astmamedisin?
Jeg har et spørsmål knyttet til anstrengelsesastma og bruk av 
medisiner. Jeg har astma, men er lite plaget og har god kondis. 
Jeg liker ikke å bruke inhalasjonsmedisiner. Når jeg sykler blir 
jeg veldig tett. Fordi jeg ikke liker å ta inhalasjonsmedisiner, 
pleier jeg å la astmaen gå over av seg selv, noe som er kreven-
de. Er dette bra?

Hege-Anette
 
Svar:
Nei, det er ikke bra å la være å ta medisinene dine når du har 
astma. Hverken langtidsvirkende eller korttidsvirkende. 
Astma er en kronisk lungesykdom som trenger korrekt behand-
ling. Ubehandlet astma kan ha kortsiktige og langsiktige konse-
kvenser hvor det i ytterste tilfelle kan føre til kronisk innsnevring 
av luftveiene og kols.
Jeg anbefaler deg på det sterkeste at du får time hos din fastlege, 
eventuelt en spesialist, hvor du kan få råd og veiledning rundt 
medisinering. Du bør også være ærlig med legen om at du ikke 
tar medisinene dine som foreskrevet og fortelle hvorfor slik at du 
kan få hjelp. 
Det er helt klart å foretrekke å bruke astmamedisiner og være 
fysisk aktiv, fremfor å la være å ta medisinene og være inaktiv.

Anna

Matallergier i utlandet

Kan inneholde lateks. Smokker til 
babyer er laget av ulike materialer, 
og kan inneholde lateks.  
Foto: Colourbox

Må vente. Hunder må vanligvis stå igjen på utsiden av  
butikken. Foto: Colourbox

Smart app. Med Matparlør-
appen blir det lettere å bestille 
allergitrygg mat på restaurant.
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Tre av ti boliger har fuktskader
Tre av ti boliger har fuktskader viser en undersøkelse Folkehelseinstituttet har 
utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten beskriver hvor utbredt 
fuktproblemer er. Rundt 10.000 boliger over hele landet er blitt gransket.

Tekst: Ingrid Stephensen Foto: Ingrid Stephensen og Colourbox

Forsker på fukt. Johan Øvrevik (til venstre) og Rune Becher 
mener at fukt og muggsoppskader er den viktigste negative 
helsefaktoren i innemiljøet.  

– Boligene som ble undersøkt 
var eneboliger, rekkehus og 
tomannsboliger. De fleste 
boligene i undersøkelsen var 
bygd mellom 1950 og 2015, 
det høyeste antall fra 1970 til 
1989. Boliger bygd før 1980 
hadde høyest andel fuktska-

der, opplyser Johan Øvrevik, 
direktør ved avdelingen for 
luft og støy ved Folkehelsein-
stituttet og seniorforsker 
Rune Becher.

Deretter sank andelen bo-
liger med fuktskader jo nyere 
boligene var. 

Kjeller og loft. De fleste 
fuktskadene er i krypkjellere, 
kjellere og uinnredete loft. 
Fem prosent hadde registrert 
fuktproblemer på badet. 
Enkelte hadde fuktproblemer 
i tilknytning til drenering og 
grunnmur.

Folkehelseinstituttet får 
hvert år mange henvendelser 
som gjelder fukt.

– Bygningsmessige forhold 
som gjelder inneklimaet har 
i liten grad vært undersøkt i 
Norge. En rekke studier viser 
at luftveisrelaterte sykdom-

FAKTA FUKT OG FUKTSKADER

l Rapporten «Fukt og fuktskader i norske boliger»  
 beskriver hvor utbredt fuktproblemer er. Rundt   
 10.000 boliger er gransket.
l 27 prosent hadde fuktskader som ble anbefalt   
 utbedret, mens fire prosent hadde så alvorlige 
 fuktskader at akutte tiltak var nødvendig.  
 Halvparten av disse fuktskadene gjaldt bad. 

Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt risiko 
for utvikling eller forverring av sykdom. Det foreligger
imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å sette en helse-
basert, tallfestet norm for fukt eller muggsopp  
i innemiljøer. 

Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater 
innendørs og i bygningskonstruksjonen skal unngås. 
Tegn på risikoforhold er også mugglukt og hyppig 
forekommende kondens på overflater eller i konstruk-
sjonen. 

Tidligere større fuktskader der materialer ikke er 
raskt uttørket, rengjort eller fjernet, kan også utgjøre en 
helserisiko. Der slike forhold påvises, skal de utbedres 
så raskt som mulig.

mer er mer utbredt hos dem 
som bor i boliger med dårlig 
inneklima – særlig der det er 
muggsopp og fukt. De har of-
tere enn andre pustebesvær, 
astma, allergi, bronkitt og luft-
veisinfeksjoner. Mange melder 
også om hodepine, konsentra-
sjonsproblemer og tretthet. 
Fukt og muggsoppskader er 
den viktigste negative helse-
faktoren i innemiljøet, fastslår 
forskerne på inneklima, som 
synes det er viktig at man får 
økt kunnskap om omfanget av 
fuktrelaterte inneklimaproble-
mer, sier Øvrevik.

Størst helserisiko. – Hvilke 
fuktproblemer er det som gir 
størst helserisiko?

– Omfattende fuktskader 
i rom hvor man oppholder 
seg over lengre tid gir størst 
helserisiko. Det er fukt i 
primære oppholdsrom, som 
soverom, stue, kjøkken og bad 
vi er mest bekymret for, fordi 
det er her man oppholder seg 
mest. Men fukt og muggsopp-
skader i andre rom kan også 
være av helsemessig betyd-
ning. For eksempel kan sporer 
av muggsopp fra loft og kjeller 
spres i boligen. Derfor bør fukt 
og muggstoffskader utbedres 
så fort som mulig. Kondens på 
vinduet når man dusjer, bør 
tørkes bort. Det gjør jeg alltid 
selv etter at jeg har dusjet, sier 
Becher.

Han forklarer at høy fuktig-
het i inneluft oppstår hvis ven-
tilasjonen ikke i tilstrekkelig 
grad fjerner fuktigheten som 
oppstår ved bruk av boligen.  
Når denne luften kjøles ned 
mot kalde områder eller flater, 
kan det oppstå kondens på 
disse overflatene, noe som 
igjen gir grobunn for vekst av 
muggsopp.

Lekkasjer og vannskader. 
Øvrevik og Becher er opptatt 
av at skadeårsak og omfang 
har mye å si for hvor lett 
det er å oppdage fukt- og 
muggskader da disse ofte 
ikke vil være direkte synlige. 
Vi må være oppmerksom på 
mugglukt, mye kondens på 
overflater samt fuktskader på 
materialer. De er opptatt av å 
ta fuktproblemer og helse på 
alvor.

– Hva skyldes fuktproble-
mer i innemiljøet?

– Fuktproblemer i boligen 
kan ha mange årsaker. Det 
kan skyldes lekkasjer gjennom 
vinduer, tak eller grunnen og 
vannskader i forbindelse med 
lekkasjer fra rør, blandebatteri 
og vannlås. Vannskader fra 
vaskemaskiner og oppvask-
maskiner kan også fore-
komme. 

Antall beboere og hvilke 
vaner de har når det gjelder 
matlaging, dusjing, vask og 
tørk av tøy spiller en stor rolle 
for hvor mye fuktighet som 
tilføres innemiljøet. Dårlig 
isolerte konstruksjonsdeler 
kan gi såkalte kuldebroer der 
luftfuktigheten kondenseres 
på de kalde overflatene. I 
neste omgang kan man få 
muggvekst. Det samme kan 
man se ved kaldtvannsrør. 

Mange boliger i under-
søkelsen fikk påvist målbar 
fukt i konstruksjonene. Høy 
luftfuktighet, fuktmerker og 
kondensskader kunne være 
til stede uten at eierne visste 
årsaken. Det kan også skyldes 
feil under byggingen, mener 
Øvrevik og Becher som for-
sker videre på inneklimaet. n

Anbefalt faglig norm  
for fukt og muggsopp

Dette er farlig. Hvis veggen 
i boligen din ser sånn ut, må 
du snarest gjøre noe med det. 
(Illustrasjonsfoto)
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LESERINNLEGG

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30  -  www.mtf.no

Trimakk ANS
Skreppestadveien 46

3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

Enjo Norge AS
3475 SÆTRE

Tlf. 31 29 59 80

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

Fygleveien 53, 8370 LEKNES - Tlf. 76 08 05 50

Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO

Tlf. 900 44 562
hogstogrydding.no

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Lietorvet
3717 SKIEN

Tlf. 35 91 56 60
www.meny.no

Bryne Rør AS
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Alle typer pumper!

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Byggningssnekker
Erik Rasmussen

 1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

Alltjeneste AS
9018 TROMSØ
Tlf. 77 61 50 50

Vitusapotek
Tiller

7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

Fjellhus AS
3612 KONGSBERG

Tlf. 909 40 747

Bardølaveien 33
3580 GEILO

Tlf. 32 09 41 00
www.bardola.no

2436 VÅLER I
SOLØR

Tlf. 62 42 11 28
www.valervekst.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

post@energisentret.no
www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

www.arbor.no

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Guri Kunna videregående skole
Skolegata 14, 7240 HITRA

Tlf. 72 81 11 90

Anton Amundsen AS
 6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 13 94

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

TS Bygg
3080  HOLMESTRAND

Tlf. 33 05 28 48

Eggen Gartneri
1850 MYSEN
Tlf. 922 05 082

Kjøp direkte fra produsent
- det lønner seg!

OL Senteret AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Sarpsborg
Snekker Service AS
 1708 SARPSBORG

Tlf. 970 71 990

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 75 55

Voksentoppen
skole

0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 69 00

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Mesterfarge
Brødr Skolbekken
Malerforretning AS

2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 949

Røros E-verk
7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

 2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

Norefjell
Hytteservice
3535 KRØDEREN
Tlf. 32 14 85 14

Reint AS
5745 AURLAND
Tlf. 907 49 388

3019 DRAMMEN
Tlf. 32 83 56 50

3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Rørleggerfirmaet
Lien & Co

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Reinsjøfjell
Hytteområde A/S

3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

Peder Haakestad
& Sønn AS
3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38

Tofte Fotpleie
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 04 94

Myhrelaft
3482 TOFTE

Tlf. 476 51 321

AS Sætre
Blomsterflora

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 16 80

2642 KVAM - Tlf. 61 29 26 50
www.gudbrb.no

ANONYM
STØTTE

Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Spongdal VVS
7074 SPONGDAL

Tlf. 406 94 700

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Baggerød AS
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

jaren.sportssenter.no

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Borgheim
3140 NØTTERØY

Tlf. 995 73 000

Coop Prix
Veggli Dagligvare

 3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 61 08

7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

BeslagTEKNIKK as
 3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

Tlf. 78 42 48 80

Semsmoen
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 11 30

Stensrud Musikk
3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

... for et bedre inneklima

trysil.kommune.no Randaberg
kommune

r andabe rg . kommune .no

stange.kommune.no

Virksomhetsområde BRA
loten.kommune.no

royken.kommune.no

Å ha et barn med alvorlig  
allergi er ikke bare, bare. Noen 
ganger er det vanskelig å sende 
den lille på bursdagsfest. Har 
den som arrangerer festen fått 
all nødvendig informasjon.

Men enda mer skremmende 
er det å sende barnet på sko-
len. Du stiller flere spørsmål: 
Har de på skolen forstått hva 
han sliter med? Hvor alvorlig 
det er? Kan de bruke EpiPen, 
også videre.

Høsten 2016 begynte vår 
sønn på Montessoriskolen 
Lyse. Skolestarten var tøff for 
ham, og i tillegg måtte vi hånd-
tere hans peanøttallergi.

Vi foreldre spurte skolen om 
du kunne bruke EpiPen. Da fikk 
vi til svar: «Nei, det kan vi ikke. 
Vi har aldri hatt en som sliter 
så mye med allergi som deres 
sønn». Da tenkte vi at vi måtte 
gjøre noe med det.

Heldigvis jobber jeg i helse-
vesenet og har sett at Helse 
Sør-Øst organiserer kurs for 
håndtering av nøtteallergi i bar-
nehager og skoler. Jeg sendte 
mail til rektor Elise Evjenth om 
dette.

Hun meldte med en gang 
både lærere og SFO-personell 
på kurs.

I mellomtiden har skolen 
sammen med foreldre utviklet 
et skjema for å ha god oversikt 
over barna med matallergier. 
Det beste av alt var at rektor 
sendte en mail til alle foreldre 
på skolen: 

«Vi minner om at vi har en 
elev ved skolen som har alvor-
lig peanøtt allergi. Det betyr 
at ingen barn eller voksne kan 
ha med seg peanøtter eller pro-
dukter med peanøtter/spor av 
peanøtter i. Det er svært viktig 
at dette blir respektert da al-
lergien er av en alvorlig grad. 
Hilsen Elise»

Montessoriskolen Lyse 
fortjener å få skryt for den job-
ben de har gjort angående vår 
sønns allergi.

Det er en fantastisk følelse å 
vite at det er ikke lov å ta med 
seg peanøtter på skolen, og 
ikke minst hvis noe skjer at de 
vet hvordan skal de håndtere 
situasjonen.

  
                              Lydia Zaric

Kan bruke EpiPen. Personalet med Montessoriskolen Lyse har 
gått på kurs og vet hvordan de skal sette en EpiPen hvis det skulle 
oppstå en situasjon der det er nødvendig.

Ros til skolen for allergihåndtering
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ENDRING I RØYKELOVEN Helse i hver reise!

Helsereiser Tlf 23001260
www.helsereiser.no

VALLE MARINA: Høsttur
Unn deg litt sommer før høst- og vinterkulda 
setter inn for alvor her hjemme. To uker med 
avreise 14. oktober. På Valle Marina trives alle, 
og det finnes knapt bedre klima om du er plaget 
av astma eller allergier. Kort vei til sjø og strand.

VALLE MARINA: Julefeiring
Hjemme med snø, sludd og kulde - eller borte 
med sol, bad og varme? Vi kan friste med to ukers 
opphold med avreise 20. desember. Vi bor i 
romslige leiligheter i grønne og frodige omgivels-
er. Kanskje på tide med en litt annerledes jul?

VALLE MARINA: Kom i form
Det blir morgengym, styrkeøvelser på stranden 
og gåturer i flott terreng både langs sjøen og i 
fjellet. To uker med avreise 26. november. Vi 
fyller D-vitaminlagrene og kommer i litt bedre 
form før vi setter kursen hjem til julefeiring.  

VALLE MARINA: Vinterpause
Trygt, varmt og godt - Kanariøyene slår aldri feil! 
Den 13. januar kan du være med på to ukerstur til 
Valle Marina. Flotte leiligheter i stille omgivelser, 
og med gangavstand til Anfistranden (bildet). Vi 
reiser når det er mørkest og kaldest her hjemme...

REUMA SOL: Augusttilbud
Hvis du kan ta litt sen sommerferie i år, bør du 
benytte sjansen til en tur til Reuma-Sol i Spania. 
To uker med avreise 14. august. Bo på hotell 
eller i leilighet. Det er godt og varmt og Middel-
havet lokker med deilige badetemperaturer... 

SANTARA: Jenny Jenssen
Opplev dansebanddronning Jenny Jenssen på 
vårt senter Santara Resort på Costa Blanca i 
Spania. Vi reiser 23. oktober, og på turen vil du 
også lære seniordans av instruktør Bente 
Hammer pluss masse mer. To ukers varighet.

NAAF kritisk til at  
e-sigaretter blir tillatt
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) frykter at norsk tobakkspolitikk nå tar et 
skritt frem, og to tilbake når det nå blir tillatt å selge e-sigaretter over disk.

1. juli får Norge en ny og opp-
datert tobakksskadelov. 

– På visse områder blir 
loven strengere. Fra 1. juli 
blir det blant annet forbudt å 
bruke e-sigaretter på alle ste-
der hvor det i dag er røykefor-
bud. I tillegg blir det nå krav 
om standardiserte og nøytrale 
forpakninger på tobakksvarer, 
sier Hogne Skogesal, rådgiver 
jus og politikk i NAAF. 

Lovendringen innebærer 
at man må fjerne logoer og 
velkjente farger fra forpak-
ningene, og erstatte disse 
med ensfarget emballasje og 
mer synlige helseadvarsler. 
På denne måten får man lik 
utforming og design på alle 
pakninger innen samme pro-
duktkategori. 

Forhastet. Men, når de siste 
lovendringene trer i kraft i 
2018, blir e-sigaretter også 
tillatt solgt over disk i Norge. 
NAAF har advart mot denne 
lovendringen, og mener avgjø-
relsen er forhastet. 

– For det første er det 
bekymringsfullt at man nå 
velger å oppheve forbudet 
i loven mot nye former for 
tobakks- og nikotinholdige 
produkter. Når man vet hvilke 
negative helseeffekter nikotin 
fører med seg, er det over-
raskende at man i 2017 velger 
å oppheve dette forbudet, kun 
for å tilrettelegge for salg av 
e-sigaretter, sier Skogesal. 

– For noen kan disse pro-

Blir lovlig. Såkalte e-sigaretter gjør at du kan bruke nikotin uten forbrenning. Foto: Colourbox

FAKTA TOBAKKSBRUK I NORGE

l 13 prosent av befolkningen røyker daglig  
 (9 prosent av og til).
l 10 prosent av befolkningen snuser daglig, en  
 markant økning de siste årene, også hos unge  
 kvinner.
l Røyking i svangerskapet, og at mor utsettes for  
 passiv røyking under graviditet, øker risikoen for  
 astma hos barnet.
l Røyking er den vanligste årsaken til kols.

duktene forhåpentligvis bidra 
til røykeslutt, men som et røy-
keavvenningsprodukt har det 
hele tiden vært mulig å kjøpe 
e-sigaretter fra utlandet. Når 
både den faktiske effekten på 
røykeslutt og de potensielt 
negative helseeffektene er så 
omdiskutert, virker det derfor 
forhastet og selvmotsigende 
å gjøre slike endringer i norsk 
tobakkslovgivning. 

Nyrekruttering. Undersøkel-
ser fra våre naboland viser 
at nærmere 10 prosent av de 
unge brukerne av e-sigaretter 
aldri hadde brukt vanlige 
sigaretter. NAAF er derfor 
bekymret for at disse produk-

tene både kan, og vil, rekrut-
tere personer som ellers 
ikke ville prøvd tradisjonelle 
sigaretter, til nikotinavhengig-
het. 

– Dette vil i så fall være  
et enormt tilbakeskritt for 
norsk tobakkspolitikk, sier 
Skogesal. n 
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POLLENMASKER

Pollenmaske med partikkelfilter

Partikkelfilter (2 pk.)

Kjemikalie-/partikkelfilter (2 pk.)

Medlemspris 450 Ordinær pris 550

Medlemspris 220 Ordinær pris 290

Medlemspris 250 Ordinær pris 320

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

Masken beskytter deg mot pollen og andre partikler i luften, for eksempel når du 
sykler til jobb, klipper gresset, går tur eller bare nyter livet utendørs. Pollenmasken 
kan brukes med to ulike typer filter: Partikkelfilter og kjemikalie-/partikkelfilter
 
PARTIKKELFILTER
Filtrerer bort pollen og annet partikkelstøv ned til 0,3 micron.  
Det følger med ett partikkelfilter med masken.  
 
KJEMIKALIE- /PARTIKKELFILTER
Filtrerer i tillegg bort forurensning i gassform. Må bestilles separat.

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no

SLITER DU MED POLLENALLERGI? DA KAN VÅRE 
POLLENMASKER VÆRE REDNINGEN FOR DEG! 

Aktivitetsdager med fart og spenning
NAAF Region Østfold inviterer 
barn i alderen 8 til 14 år til 
seks spennende aktivitets-
dager på ulike steder i Østfold. 
Prosjektet «Dette er jeg 
sikkert god til» er rettet mot 
barn med astma og allergi 
som synes det er litt utfor-
drende å drive trening. 

I løpet av høsten 2017 
skal barna få være med på 
historisk dag i Gamlebyen i 
Fredrikstad, aktivitetsdag på 
vitensenteret Inspiria, bowling 
i Sarpsborg, klatring på Red-
Point klatresenter i Fredrik-
stad, bading på Superland  
og bueskyting i Moss. 

Alle aktivitetene er gratis, 
også mat og drikke. Foreldre 
får ikke være med, men alle 
barna blir godt ivaretatt av 

aktivitetsleder og lungesyke-
pleier.

Prosjektet er støttet av 
Extrastiftelsen og har plass til 
maks 20 deltakere. Påmelding 
til regionsekretær Mona L. 
Marthinussen, region.ost-
fold@naaf.no. Har du spørs-
mål, ta kontakt på telefon  
922 78 220. Påmelding gjelder 
alle 6 lørdagene, og det er 
førstemann til mølla.

Utfordring i veggen. Klatring 
er en av aktivitetene deltakerne 

på prosjektet «Dette er jeg sikkert 
god til» får anledning til å  

være med på.

ØSTFOLD

Starter opp kols-trening
Hvis du begynner å trene, kan du få bedre mestring av astma- og kolssykdommen, 
mener Margrethe Usterud-Svendsen. 
Trening er ofte det siste en 
som sliter med pusten kan 
tenke seg. Men da Margrethe 
begynte å trene i Drammen 
med kols-gruppa der, merket 
hun at hun kunne gå ned på 
medisinbruken og at hun sov 
bedre og hadde mye mer 
energi.  

Fordi det var langt til Dram-
men fikk Margrethe med seg 
NAAF Tønsberg lokallag og Re-
gion Østafjells, og i samarbeid 
kontaktet de Velotel Trenings-
senter i Tønsberg. Alle tente på 
ideen og inviterte til oppstart.  

– Det blir trening hver 
mandag og torsdag på dagtid i 
2 timer. Vi møtes til mat, kaffe, 
prat og latter før vi trener.  
Dette skal være en gruppe 
som det er en glede å møte og 
alle skal ha det trivelig mens 
man trener. Så selv om formen 
ikke er på topp, er det bare å 
komme, om enn bare for det 

Godt i gang. 4. mai var det oppstartmøte for trening med kols og astma på Velotel Treningssenter  
i Tønsberg.

sosiale, sier Margrethe. 
Du kan ikke trene deg frisk, 

men du kan øke livskvaliteten 
din betydelig. Det som skjer 
er at man trener opp alle de 
friske delene av kroppen og 
da blir det meste lettere, også 
humøret.  

– Vi er ikke nøye på siste 

skrik innen treningstøy, men vi 
møter uten dufter og dyre-
hår. Tilbudet skal være tilgjen-
gelig for alle, sier hun.

NAAF har forhandlet fram 
en god pris på kroner 430 pr 
måned. Da får du trene med 
treningsveileder i 4 timer hver 
uke, pluss så mye vil utenom.

Treningen tar sommerferie  
22.  juni og starter opp igjen  
21. august.

Hvis du eller noen du kjen-
ner trenger et slikt tilbud, 
er det bare å møte opp til 
trening. Ring gjerne til Velotel 
eller Margrethe på forhånd. Se 
info bakerst i bladet.

I kø for informasjon om pollenallergi
Astma- og Allergiforbundet 
har denne våren hatt stand 
ved en rekke høyskoler i Oslo 
og Akershus for å informere 
studenter om behandling 
av pollenallergi. I løpet av 
prosjektet «Pollenfrisk» fikk 
studentene også anledning til 
å allergi-teste seg for bjørk, 
gress, burot, katt, hest og 
hund. Prikktest ble utført av 
medisinskfaglig personell og 
alle som testet positivt fikk 
anledning til å snakke med 
tilstedeværende lege.

– Vi opplevde enormt stor 
pågang. De fleste ville teste 
seg, men veldig mange ønsket 
informasjon om tilgjengelig 
behandling for pollenallergi. 
Ikke alle var klar over at  

allergivaksinasjon er et alter-
nativ dersom vanlige allergi-
medisiner gir god nok effekt, 
forteller kommunikasjonsråd-
giver Lene Gunvaldsen i NAAF.

Flere studenter som hadde 
mistanke om at vårlige forkjø-
lelsessymptomer kunne være 
allergi, fikk mistanken bekref-
tet gjennom positivt utslag 
på bjørk. Mens andre igjen 
ble svært overrasket over at 
prikktesten ga til dels store 
utslag, selv om de aldri hadde 
kjent på allergiske symptomer.

– Det er viktig å under-
streke at et positivt utslag på 
en allergitest ikke er ensbety-
dende med å være allergisk. 
Du kan være sensibilisert mot 
et allergen uten å utvikle en 

allergi-sykdom, sier Gunvald-
sen. 

Mange studenter med  
pollenallergi er klar over at de 
kan søke om utvidet eksa-
menstid, men er usikre på 
hvordan de skal går fram.

– Vi har veiledet mange, og 
understreket at de bør være 
tidlige ute med å bestille en 
legetime som ligger nær opptil 
eksamenstid. Flere under-
visningssteder krever nemlig 
søknad med legeattest som 
ikke er eldre enn tre til fem 
dager for å få innvilget utvidet 
eksamen, forklarer Gunvald-
sen.

Prikktest ble gjennomført 
på til sammen 942 studenter. 
Av disse testet 36,5 prosent 

positivt på ett eller flere 
allergener. Prosjektet ble 
gjennomført i samarbeid med 
legemiddelselskapet ALK-
Abéllo.

Prikktesting. Studenter ved Be-
driftsøkonomisk Institutt Oslo  
i kø for å teste seg mot mulige  
allergier. Foto: Lene Gunvaldsen

OSLO OG AKERSHUS

TØNSBERG
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Etterlyser deltakere til kols-studie
Fysioterapiavdelingen ved Sykehuset Østfold har satt i gang et forskningsprosjekt 
som skal undersøke effekten av ulike behandlingsmetoder for å redusere urin-
inkontinens hos kvinner med kols. Nå trenger prosjektet deltakere.

Søker deltakere. Prosjektleder 
Stacey Haukeland-Parker og 
spesialfysioterapeut Hege Hølmo 
Johannessen etterlyser kvinner 
med kols til en studie ved Syke-
huset Østfold.

Prosjektet er en del av doktor-
gradsforløpet til spesialfysio-
terapeut Stacey Haukeland-
Parker, som til vanlig jobber 
med lungerehabilitering på 
Sykehuset Østfold Moss, med 
spesialfysioterapeut og forsker 
Hege Hølmo Johannessen som 
hovedveileder.

Enkelte studier viser at så 
mange som halvparten av 
kvinner med lungesykdom  
kan ha problemer med urin-
lekkasje. 

– Hoste er et vanlig symp-
tom blant lungesyke og er  
en kjent risikofaktor for urin- 
lekkasje. Urinlekkasje inne-
bærer ufrivillig lekkasje av urin 
ved for eksempel hoste, nys, 
fysisk aktivitet eller latter, sier 
Stacey Haukeland-Parker.

Bedre behandling. De van-
ligste behandlingene for 
urinlekkasje er styrketrening 
av musklene i bekkenbunnen, 
medisiner og kirurgi. 

Tradisjonelt sett har det 
vært lite fokus på denne 
kombinasjon av symptomer, 
og det er ingen forskning som 
tidligere har undersøkt hvilken 
behandling som er mest ef-
fektiv for personer med både 
urinlekkasje og kols. Målet for 
prosjektet er å øke fokuset om 
temaet og at pasienter får et 
bedre behandlingstilbud slik at 

Praktisk inneklimaarbeid på dagsorden
Klarer kommunene å sikre den 
oppvoksende slekt et godt 
fysisk oppvekstmiljø i skoler 
og barnehager som skal byg-
ges, drives og vedlikeholdes på 
trange budsjetter? Spørsmålet 
satte dagsorden for Nasjonal 
inneklimakonferanse 9. – 10. 
mai som samlet forskere og 
praktikere fra byggenæring og 
forvaltning over hele landet.

Rektor Nina Sæther ved Skå-
ningsrud skole i Akershus delte 
sine erfaringer og råd med en 

fullsatt storsal på Oslo Plaza. 
Skolen er en spesialskole som 
mottar elever fra flere kom-
muner. Den er kjent for å ha 
et godt læringsmiljø, men har i 
mange år slitt med inneklima-
problemer.

Kommunal beslutningsveg-
ring og manglende priorite-
ringer til vedlikehold førte 
til at rektor tok saken i egne 
hender. Dermed startet et om-
fattende kartleggingsarbeid 
over mulige forbedringer som 

lot seg gjennomføre ved hjelp 
av skolens egne ressurser. 
Helse, miljø og sikkerhet ble 
satt øverst på agendaen, det 
ble gjennomført inneklimakurs 
for hele personalet og utarbei-
det lister over mulige praktiske 
tiltak. Fra riktig bruk av marki-
ser, rydding av kontorplasser 
til rensing av ventilasjonsan-
legg. Resultatet har blitt bedre 
inneklima, engasjement og 
eierskap blant ansatte i stedet 
for sykefravær. 

– Vi har ikke fokusert på 
hva som er gjort galt tidligere, 
men på verktøyene og mu-
lighetene vi som ansatte fak-
tiske hadde tilgjengelige. Helt 
avgjørende har vært et godt 
samarbeid med verneombud 
og driftstekniker i kommunen, 
fortalte Sæther.

Nasjonal inneklimakonfe-
ranse 2017 er et samarbeid 
mellom SINTEF, NILU, NAAF og 
HiOA. Konferansen er støttet 
av Extrastiftelsen.

N A S J O N A L I N N E K L I M A KO N F E R A N S E 2017: 

de slipper å leve med lekkasje 
som kan føre til at man unngår 
fysiske- og sosiale aktiviteter, 
i tillegg til dårlig søvn og følel-
sesmessige problemer. 

– Prosjektet utføres både 
ved Sykehuset Østfold og St. 
Olavs Hospital i Trondheim og 
vi trenger cirka 100 kvinner 
med kols, sier Haukeland-
Parker.

Deles i tre grupper. Delta-
gerne inviteres til samtale og 
undersøkelse ved poliklinikken 
i Moss. Etter undersøkelsen er 
det en tilfeldig utvelgelse til et 
av tre behandlingstilbud:

l Gruppe 1 vil få videre 
gruppetrening med fokus på 
styrketrening av bekkenbunn 
sammen med fysioterapeut en 
gang pr uke i fire måneder.

l Gruppe 2 vil få en grup-
petime og 1-2 individuelle 
timer hos fysioterapeut med 
opplæring i ulike teknikker for 
å dempe/kontrollere hoste.

l Gruppe 3 vil få muntlig 
og skriftlig informasjon om 
teknikkene.

Alle deltagerne inviteres til 
ny samtale og undersøkelse 
etter fire måneder og fyller 
ut spørreskjemaer igjen ett år 
etter oppstart. 

Deltagerne i prosjektet vil 
være kvinner over 18 år gam-
mel, med en KOLS diagnose, 
og symptomer på urinlekkasje. 
Deltagerne kan ikke ha flere 
enn fire innleggelser på syke-
hus grunnet kols i det siste  
12 månedene. 

Ta kontakt:
For mer informasjon kontakt 
spesialfysioterapeut/pro-
sjektleder Stacey Haukeland-
Parker på tlf 900 31 978 eller 
69 86 66 30, eller spesial-
fysioterapeut/forsker  
Hege Hølmo Johannessen  
tlf 69 86 30 10.
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▪ REGION AGDER
Telefon: 94 87 21 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 9-15
Regionsekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: region.agder@naaf.no
Nettside: naaf.no/agder 

▪ REGION HEDMARK
Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15
Regionsekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad, 2405, Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3, 
Borgheim 2, 2405 Elverum
Epost: region.hedmark@naaf.no
Nettside: 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
Regionsekretær: Monica Dalseth
Epost: monica.dalseth@naaf.no
Nettside: naaf.no/midt

▪ REGION MIDT, SØR-TRØNDELAG
Telefon: 92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu. 
Besøksadresse: Amunddalsveien 303, 
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
Regionsekretær: Gina Strøm
Epost: gina.strom@naaf.no 
Nettside: naaf.no/midt 

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

▪ REGION NORD: 
Telefon: 91 91 64 10. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
Adresse: Markveien 14, PB 1165, 9504 Alta
Regionsekretær: Anne-Kari Isaksen. 
Epost: region.nord@naaf.no.  
Nettside: naaf.no/nord

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

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

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

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

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD
Telefon: 32 83 69 10 / 48 15 12 94
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker, 
mandag og onsdag i oddetallsuker.
Regionsekretær: Mona H. Larsen,  
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
Epost: mona.larsen@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien
Kontortid: Torsdager 
Epost: region.ostafjells@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells 

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD
Telefon: 33 06 39 50 / 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionsekretær: Ellen Sørby
Epost: ellen.sorby@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells

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

KONTAKT DITT REGIONKONTOR

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: naaf.no

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

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 nyheter 
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/grasrotandelen. 

Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og registrere ditt 

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

NAAFS LOKALKALENDER

REGION HEDMARK
facebook.com/naafhedmark

INFORMASJON
GLÅMDAL Informasjonsstand med  
spirometri. Kunngjøring av dato og sted 
blir annonsert. 
 
GLÅMDAL  Lokallaget har stengt på 
de faste dagene på Brukerkontoret på 
Kongsvinger sykehus i juli og august.

FRITIDSAKTIVITETER
GLÅMDAL Medlemstur med bading og 
overnatting, mer informasjon kommer 
etter sommeren.  
 
Førjulstur for medlemmer, mer informas-
jon kommer senere.  

RINGSAKER Inviterer alle medlemmer til 
en klatredag i Klatreparken på Helgøya, 
den 27. august kl. 10.30. Tilbudet er 
gratis, det gjelder også grilling. Påmelding 
til Anne, tlf: 970 31 107 innen 1. august. 
Påmeldingen er bindende. Ved påmelding, 
oppgi allergi og høyde på de som er barn. 

REGION MIDT
facebook.com/naafmidt

FRITIDSAKTIVITETER 
ØRSTA/VOLDA Tai Chi gruppen i Ørsta/
Volda er åpen for alle interesserte: For mer 
informasjon eller påmelding ta kontakt 
med Lisbeth Svendsen Søvik. 
 Epost: soevikl@hotmail.com eller 
tlf: 930 41 964. For mer informasjon se 
naaf.no/taichi 

KURS
ÅLESUND Matkurs med matskolen 
søndag 18. juni. Sted: Spjelkavik Barne-
skole. Kurset er for deg som har matallergi, 
foreldre til barn med matvareallergi, an-
satte i barnehage/skole/sfo og helsesøstre. 
Kurset er gratis. For mer informasjon eller 
påmelding send epost til  
monica.dalseth@naaf.no  

DOMBÅS  Familieseminar på Dombås 
Hotell 15. - 17. september. For mer 
informasjon se  
naaf.no/familieseminar2017  
Påmelding på epost til region.midt@naaf.
no eller tlf: 92 28 71 46. 

MERÅKER  Medlemshelg for hele familien 
på Rypetoppen i Meråker 10. – 11. juni. For 
mer informasjon se naaf.no/rypetoppen-
midt Påmelding på epost til gina.strom@
naaf.no

INFORMASJON
Send oss gjerne din epost til region.midt@
naaf.no så får du fortløpende informasjon 
om våre aktiviteter.  
Ta kontakt med ett av våre region- 
kontorer om du ønsker å bidra for NAAF.  
 

REGION NORD 
facebook.com/naafnord

SVØMMING 
ALTA Medlemmer får 50 % rabatt på timer 
i Alta Helsebad. Medlemskort med kvitter-
ing må fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen, 
tlf: 917 26 628. 

BARDUFOSS Familiesvømming i Polarba-
det første søndag i hver måned.
Kontaktperson: Maja Utmo, tlf.: 994 13 
158, epost: maja_k89@hotmail.com  

HAMMERFEST Medlemmer får  
50 % rabatt på klippekort som kan 
benyttes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen 
og Breidablikkhallen. Kortene kjøpes i 
Sanitetsbadet. 

KÅFJORD  Svømmetrening i Birtavarre 
Røde kors bassenget offentliggjøres på 
Facebook: Nord-Troms Storlag av NAAF.  

SØR-VARANGER Medlemmer kan 
benytte kort i Barentsbadet (gratis), Mer 
info: Toril Synøve Millehaugen, tlf: 408 79 
417, epost:  
naafsv@hotmail.com 

TROMSØ  Medlemmer får 50 % rabatt på 
timer i bassenget ved St. Elisabeth Hotell 
og Helsehus. Medlemskort med kvittering 
må fremvises. 

FRITIDSAKTIVITETER
ALTA  Medlemmer får 25 % rabatt på 
medlemskontingent hos Alta Golfklubb. 
For å oppnå rabatten må kvittering på 
kontingenten sendes Alta Astma- og 
Allergiforening, PB 1165, 9504 Alta. Oppgi 
kontonummer for refusjon. 

ALTA  Sarves Alta Alpinsenter , medlem-
mer får 10% rabatt på dagskort og 25% 
rabatt på sesongkort. 
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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!

NAAFS LOKALKALENDER

ALTA  Familiesamling med utendørs kla-
tring Sarves Alta lørdag 26. august.  
For mer info se naaf.no/nord 
 
HARSTAD Gjennomfører faste aktiviteter 
som klatring, bowling samt bading i 
Grottebadet, følg oss på facebook.com/
HarstadOgOmengStorlagAvNaaf 

SØR-VARANGER Sandnesbakken, kort 
liggende til disposisjon til medlemmer 
(gratis).

TRIM
PORSANGER Sommerløyper til Porsvanns-
høyden, Langporsvannshøyden, Caskil, 
Hambukt, Hambuktfjellet og Handels- 
buktfjellet.  

ALTA Tur til Orvvosjohka 9. september, for 
mer info se naaf.no/nord 

ALTA Turgruppe i samarbeid med 
Kreftforeningen tirsdager kl. 18.00. Har du 
staver så ta de med. Vi har også noen til 
utlån. Start fra Stål og Gummi AS i Alta.  

REGION OPPLAND
facebook.com/naafoppland

INFORMASJON
GAUSDAL  Informasjonsmøte og stand 
på Granheim Lungesykehus, kl. 16.30 - 
17.30 den første mandagen hver måned. 
Mandag 3. juli og 7. august utgår på grunn 
av sommerferie, første møte etter som-
merferien er mandag 4. september. 

LILLEHAMMER Du treffer oss på 
Brukerkontoret på Lillehammer Sykehus 
(vis-a-vis Narvesen) den første mandagen 
hver måned kl. 12.00 - 15.00. Første 
møte etter sommerferien er mandag 4. 
september.
 
KURS
GEILOMO Er du, eller kjenner du noen 
som er mellom 13 til 20 år og har astma? 
Vi inviterer til kurs på Geilomo lørdag 19. 
og søndag 20. august. Det settes opp felles 
transport fra Gjøvik, dyktige ansatte fra 
Geilomo er foredragsholdere. 

Mer informasjon kan fås fra regionkon-
toret på epost oppland@naaf.no. Sett 
av datoen og bli med oss på en nyttig og 
hyggelig tur.  
 
Vi har begrenset med plasser. Her er det 
første mann til mølla. 

FRITIDSAKTIVITETER:
HELGØYA  Også i år planlegger vi en tur 
med RIB båt på Mjøsa og klatring på 
Helgøya. Lik vår Facebook-side og vær den 
første til å få detaljer om aktiviteten.  
 
Vi forsøker å få det til i siste halvdel av juni. 
 

REGION OSLO 
OG AKERSHUS
facebook.com/naafosloogakershus

TRIM
ØVRE ROMERIKE Trening for personer 
med astma eller kols i Råholt Bad tirsdag 
kl. 11.00–12.00 og torsdag kl. 09.00–10.00 
under ledelse av instruktør. Ring Solveig på 
tlf: 41 69 14 90. 

SVØMMING
ØVRE ROMERIKE Svømming hver lørdag 
kl. 12.00–13.00 i svømmehallen på Gjestad 
for barn og barnefamilier (ikke i skolens 
jule- påske- og sommerferie).  
 
Påmelding via SMS på tlf. 41 69 14 90 før 
lørdag kl. 10.00. Medlemspris: Voksne kr 
40, barn kr 20. Husk badehette.

NEDRE ROMERIKE Svømmetilbud 
for medlemmer i terapibassenget på 
Sørvald Sykehjem mandag og fredag kl. 
16.00–20.00. Spørsmål og ønsker sendes til 
stale.hansen@getmail.no

FRITIDSAKTIVITETER
GRORUDDALEN Tur til Tusenfryd lørdag 
19. august. Se gaaf.no for mer info.

INFORMASJON
ØVRE ROMERIKE  Stand under folke-
helseuken på Jessheim Storsenter lørdag 
17. juni. Fokus på mat- og pollenallergi. 
 
 

REGION VEST
facebook.com/naafvest

SVØMMING
BERGEN Gratis svømming for med- 
lemmer to ganger pr måned (gjelder for 
alle svømmehallene samlet).  
 
Følgende svømmehaller kan benyttes: 
Askøy terapibasseng, Askøyhallen, Stemne-
myren, Åstveithallen, Slåtthaughallen. 

EGERSUND Gratis bading/trening for 
medlemmer. Onsdager fra kl. 17.00–18.00 
i varmtvannsbassenget på Slettebø. 

STORD Onsdager kl. 20.30–21.00. Kontakt-
person: Laila Stensletten, tlf: 992 30 101, 
epost: laila.stensletten@sklbb.no

VOSS  Extraprosjektet «Plask, tur og 
trivsel», Trening med fysioterapeut på 
Hagahaugen, torsdager fra kl. 18.00–19.00.  
Kontakt regionsekretær:  
region.vest@naaf.no 

NORHEIMSUND  Trening i varmt 
basseng mandager fra oktober til april. 
Fysioterapeut tilpasser programmet til 
deltakerne. Mer info og påmelding: Marit 
Heidi Seim, 915 98 582 eller 
 maritheidi@gmail.com

TRIM
REGION VEST Trim/turgrupper Stord, 
Kvinnherad; Voss, Stavanger, Sandnes. 
Kontakt: regionsekretær, epost:  
region.vest@naaf.no

TUR
REGION VEST Valle Marina,  
30. august–13. september 2017. Åpent for 
medlemmer fra hele landet.
 
TYSVÆR Medlemshelg, Stemnestaden 
leirsted 10.–12. november.  

EGERSUND Ungdoms- og familietur i 
skolens høstferie – Evje – Troll Aktiv. Lyst å 
bli med? Kontakt regionsekretær tlf: 
 99 12 28 95. 
 

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

INFORMASJON
REGION ØSTFOLD  NAAF skal i 2017 
gjennomføre et nasjonalt prosjekt for å 
bedre inneklima i barneskolene. Vi trenger 
din hjelp for å lykkes. Tenker du at du har 
lyst til å vite mer om dette prosjektet, så 
ta kontakt med regionsekretær Mona 
L. Marthinussen, tlf: 922 78 220 eller på 
epost: monam@naaf.no 

FRITIDSAKTIVITETER
REGION ØSTFOLD Extraprosjektet «Dette 
er jeg sikkert god til». Har du astma eller 
allergi og er i alderen 8 til 12 år, og har 
lyst til å delta på mange spennende og 
morsomme aktiviteter høsten 2017,  
da bør du ta kontakt med regionsekretær 
Mona L. Marthinussen.

KURS
REGION ØSTFOLD Prosjektet «Ungdom, 
mat og trygghet» skal etablere en  effektiv 
egenmestring gjennom kursing, samlinger 
og informasjon for ungdom slik at de kan 
leve godt med sine matvareallergier og 
matvareoverfølsomhet.  For ungdom i 
alderen 13 til 19 år.   
 
Invitasjon blir sendt ut til alle medlemmer, 
samt at arrangementet blir annonsert på 
Facebook under NAAF region Østfold. 

REGION ØSTFOLD Likepersonkurs og 
NAAF mini-skole. Har du lyst til å bli 
likeperson for NAAF? Regionen skal arrang-
ere likepersonkurs i løpet av 2017.  
 
Dette er for styremedlemmer (nye og 
«gamle»), likepersoner som ble utdannet 
for lenge siden, andre interesserte medle-
mmer og alle som ønsker å stå på stand og 
gjøre en jobb for NAAF.  
 
REGION ØSTFOLD Brukerrepresentant-
kurs/innføring i modulbasert opplæring 
for brukerrepresentanter. Regionen skal 
arrangere brukerrepresentantkurs i 2017 
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Her finner du de 
riktige ordene fra 

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

NAAFS LOKALKALENDER

Vinner av kryssord AA1 2017: Ketil Skipnes, Drammen
Gratulerer, premien kommer i posten!

LØSNING PÅ KRYSSORD 2 AA1
Her finner du de 
riktige ordene fra 

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

NAAFS LOKALKALENDER

Vinner av kryssord AA1 2017: 
Ketil Skipnes, Drammen
Gratulerer, premien kommer i posten!

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA2

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

MEDLEMSMØTER
DRAMMEN Første lørdag i måneden er 
det kafétreff kl. 12.00 på East Lake restau-
rant. En representant fra styret er med på 
disse treffene. Henvendelse til Wenche 
Stustad, tlf: 90 53 64 68. 
 
TØNSBERG Kafetreff tredje torsdag i 
måneden, på Midtløkken kl. 12.00. Se an-
nonse i Tønsbergs Blad. Mer informasjon: 
Noomi, tlf: 92 83 02 24. 21. juni kl. 11.00 
Kafetreff på Kafka på Hvaltorget. Kontakt 
leder Eldbjørg Steensma, tlf: 33 47 29 29.

TURER
SANDEFJORD 26. august blir det busstur til 
Gamle Fredrikstad og Røed gård i Halden.  
Egenandel kr 400 inkludert lunsj og mid-
dag. Påmelding til Eldbjørg, tlf: 99 26 13 58.

FRITIDSAKTIVITETER
REGION ØSTAFJELLS Aksjon Burot 2017 
pågår i hele juni. Alle skoler og barnehager 
i Telemark, Vestfold og Buskerud er invitert 
til å luke burot rundt sine områder i juni 
for å unngå blomstrende burotplanter som 
avgir sterkt allergigivende burotpollen i 
perioden fra cirka 15. juli til 30. august.  
 
Vi trekker ut fem flotte pengepremier 
til de klassene, skolene, idrettslagene, 
speidergruppene og barnehagene som 
luker i juni og gir oss beskjed om det, helst 
med bilde. 
Trekningen foretas 1. september. Send 
beskjed til region.ostafjells@naaf.no 

VESTFOLD 17. juni blir det familiedag i kla-
treparken Høyt og Lavt i Lardal. Vi sørger 
for allergifrie griller for medbragt grillmat. 
Medlemspris: Barn gratis, for voksne som 
klatrer kr 200. Påmelding snarest til Mona, 
tlf: 481 51 294. 

SKIEN 16.september blir det aktivitetsdag 
i Himalayaparken i Skien Fritidspark. 
Påmelding til Mona, tlf: 481 51 294. 

DRAMMEN OG OMEGN Foreldre-/
barn-samlinger for gruppen 0 til 5 år. Møt 
opp på Ytterkollen Grendehus siste lørdag i 
måneden kl. 12.00.  
For mer informasjon, kontakt Nazifa 
Nazari, tlf: 401 62 417 og følg Face-
book-siden: facebook.com/ 
medhjertepaarettsted  

KURS
LANGESUND Det blir kurshelg om astma, 
allergi, eksem, kols og rettigheter på  
Skjærgården Hotell og Badepark i 
Langesund 13. til 15. oktober. Mens gode 
foredrag pågår for voksne, blir barna og 
ungdommene aktivisert med bading, 
fisking fra brygga, klatring og paintball på 
bane. Egenandel hele helgen kr 1500 + en-
erom 250. Barn gratis. Påmelding snarest 
og innen 24. august.  

TØNSBERG  Kurs om kols på lungereha-
biliteringen, Tønsberg sykehus. Kurset går 
over 6 uker, 2 dager i uka kl. 12.00–15.00. 
Det er løpende påmelding, og sykehuset 
ønsker at du skal få starte opp på reha-
bilitering så kort tid som mulig etter at 
henvisning er sendt fra fastlegen. Ring tlf: 
33 34 27 00 for mer opplysninger.

TRIM
DRAMMEN  Det er inngått firmaavtale 
med Akropolis treningssenter om trening 
for medlemmer. Må vise medlemskort fra 
NAAF. Pris kr 399 pr måned, egentrening. 

DRAMMEN Trening med kols og 
astma. Trening med egen instruktør for 
NAAF-medlemmer med astma og kols 
fortsetter på Akropolis mandag og torsdag 
kl. 12.00–14.00. Egenandel kr 499 pr 
måned.  

DRAMMEN Ny gruppe for trening 
med kols og astma.  Denne gruppen 
går parallelt, men vi trener litt mer 
forsiktig. Gruppa har egen instruktør på 
spinningsykkel og styrketrening i gymsal. 
Pris som over. Kontakt Helge A. Andersen, 
tlf: 95 10 45 32. 

HORTEN  Treningsgruppe for voksne med 
astma eller kols ved Borre Treningssenter 
fra januar. Har man rekvisisjon fra lege 
koster tilbudet kr 130 pr måned. Lokallaget 
vil sponse noe av egenandelen. Kontakt 
Anna M. Lysvoll, tlf: 958 99 755. 

TØNSBERG  Treningsgruppe for voksne 
med lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 
33 32 36 70.  

TØNSBERG Treningsgruppe for voksne 
med kols og astma. Nytt tilbud for NAAF 
Tønsberg i samarbeid med Velotel 
treningssenter AS.  Det er trening mandag 
og torsdag kl. 12.00–14.00.   Vi har egen 
treningsveileder som følger oss. Det er 

sykling/spinning og sirkeltrening som gir 
bevegelighet, styrke og balanse uten bruk 
av apparater.  Vi avslutter treningen 22. juni 
og starter opp igjen 21. august. Kontakt 
Margrethe Usterud-Svendsen, tlf: 91 68 64 
01, eller leder av lokallaget Britt Wennerød, 
tlf: 454 12 152, eller regionkontoret, tlf: 
481 91 462.  

SANDEFJORD Treningsgrupper for lunge-
syke på Hvidtgården ved fysioterapeut Stig 
Eidhamar. Torsdager kl. 10.00–11.00 og kl. 
11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00–13.00. 
Henvendelser til Stig, tlf: 97 08 03 91.  
Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege. 

SANDEFJORD Medlemmer av SAAF får 
rabatt på trening i Helseparken. 

REGION ØSTAFJELLS  Vi tilbyr våre med-
lemmer i barnegruppen å delta på turer i 
regi av Barnas Turlag. Tilbud for barn i alle 
aldersgrupper, og det å være ute i naturen 
og bevege seg er bra for lungesyke. 
Medlemskontingent på kr 100 pr år gir 
adgang til alle arrangementene. 
 
SVØMMING
LANGESUND  Bading på Quality Resort  
Skjærgården, Langesund for alle 
NAAF-medlemmer i Norge. Barn, 
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3–15 år kr 85, voksne kr 105. Ta med 
medlemskort. Det holder at én i familien 
er medlem, så blir det rabatt for alle. 

LARVIK Svømming i varmtvanns- 
bassenget på Kysthospitalet i Stavern 
hver onsdag kl. 19.00– 20.00. Voksne 
medlemmer kr 50, ikke-medlemmer på 
prøvetime kr 70, barn gratis. Kontakt Tone 
Hope Andreassen, tlf: 93 20 21 20. 

STAVERN Svømming for barn i var-
mtvannsbassenget på Kysthospitalet 
i Stavern hver fredag kl. 15.00–16.00. 
Medlemspris gratis for barn og kr 50 for 
voksne. Kontakt Liss-Mari Slettli, tlf: 95 
17 56 03. 

SANDEFJORD Gratis bading for alle 
medlemmer i varmtvannsbasseng og 
anledning til bruk av vanlig basseng i 
svømmehallen i Bugården hver tirsdag 
kl. 14.30–16.00. Påmelding til Eldbjørg 
Steensma, tlf: 33 47 29 29.

DRAMMEN Trening i basseng i Dram-
mensbadet for medlemmer på tirsdag, 
onsdag og fredag i samarbeid med 
Drammen og omegn revmatikerforening. 
Ta kontakt med Wenche Stustad, tlf: 905 
36 468.
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Se hele fargepaletten med naturlige fargetoner på sens.jotun.no

SENS - Trygg fra første strøk! 

Lune farger i trygge omgivelser 
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som 
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon 
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd  
til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no. 

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 8302 LAURBÆR
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VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 8302 LAURBÆR VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
2856 WARM BLUSH

VEGG ØVERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
10580 SOFT SKIN

NEDERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
2024 SENSES


