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GÅR DU PÅ FASTE MEDISINER?
Oppretter du et abonnement, vil apoteket alltid ha medisinene dine klare når du trenger det.
Medisinene forhåndsbestilles og gjøres i stand til avtalt tidspunkt. Når det er tid for ny levering,
gir vi deg beskjed via sms, e-post eller telefon om at medisinene kan hentes hos Apotek 1.
Noen medisiner kan også leveres på døren eller hentes på posten, hvis du ønsker det. Vi sender deg
påminnelse når du trenger å fornye resepten.
Alt du trenger å gjøre for å opprette et abonnement, er å be om dette neste
gang du er på Apotek 1. Med abonnement sparer du tid og slipper å gå tom.
Det koster ingenting å opprette abonnement og du kan når som helst melde
deg av. Les mer på apotek1.no/abonnement
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Vår norskproduserte dundyne og -puteserie
Dream Collection er grundige vurdert etter strenge
helsekriterier, og er anbefalt av Norges Astmaog Allergiforbund. Dette gir deg som forbruker en
viktig og god trygghet.
Dream Collection er også Svanemerket og følger
Svanemerkets strenge miljøkrav. Når du kjøper et
Svanemerket produkt kan du være helt trygg på at
produktet er trygt for både deg og miljøet.
Les mer på princessbutikken.no om våre best
i test dundyner og puter.

princessbutikken.no
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Nå kan du booke tid hos en av våre butikkmedarbeidere, og få eksperthjelp på valg av
riktig dyne og pute. Hvor varm du er, eller
om du sover på siden, magen eller ryggen, er
avgjørende for valg av dyne og pute. Ønsker
du å booke en konsulent, ta kontakt med en
av våre butikker eller book en konsulent på
princessbutikken.no.

2039 0037

* Det er testet sammenliknbare dunprodukter fra 4 av Norges største interiørkjeder. Testene ble utført av Textil og Läderlaboratoriet. Les mer på princessbutikken.no.

God sommer?
1 million nordmenn – eller 20 prosent av befolkningen – har
pollenallergi. Er du en av dem? Da er det ikke sikkert at vår og
sommer er din favorittårstid. For mens andre koser seg med
grilling i parken og ballspill på plenen, sliter du med rennende
nese og hovne øyne.
Årets pollensesong kom i gang senere enn normalt på grunn
av den lange og snørike vinteren. Men da pollenspredningen
først satte i gang, ble det svært kraftig spredning mange steder.
For de fleste er det heldigvis mulig å begrense pollenplagene
noe ved å holde seg mest mulig unna den verste spredningen.
Det går ikke an for fotballspiller André Sødlund på Sandefjords
eliteserielag, som i flere år har slitt med kraftig gressallergi.
Arbeidsplassen hans er rett og slett en gressplen.
Heldigvis har det de siste årene kommet stadig nye og stadig
bedre vaksiner mot pollenallergi. André startet hyposensibilisering med Grazax etter fjorårets sesong, og merker allerede
at han er blitt bedre av allergien. Det lover godt for den videre
fotballkarrieren for den sympatiske 21-åringen. Det hadde jo
vært litt trist å bare kunne spille kamper på kunstgress!
Dersom du er sterkt plaget av pollenallergi, enten det er
gress, bjørk eller burot, snakk med legen din dersom du opplever at medisineringen ikke fungerer godt nok. Kanskje du kan
vurderes for allergivaksinasjon? Over 80 prosent av de som har
fått vaksinasjon sier at de er blitt vesentlig bedre – noen blir
helt kvitt allergisymptomene etter endt behandling.

Et tidsskrift for medlemmer
i Astma- og Allergiforbundet.
Opplag: 11.000

For andre av NAAFs målgrupper byr sommeren tvert i mot
på en kjærkommen mulighet til å bli bedre av sykdommen.
Det gjelder ikke minst de som har eksem, som kan bruke sol
og saltvann som en del av behandlingen av huden. Og for de
som har astma eller kols og sliter med å trene i kulda, kan
sommeren benyttes til å komme i bedre form og dermed få
bedre sykdomsmestring når den kalde årstida kommer.
Jeg vil uansett ønske alle lesere av bladet en riktig god
sommer!
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POLLENALLERGI

Når du lever av å være fotballspiller er det ganske
upraktisk å være allergisk mot gress. Nå håper
Sandefjord-spiller André Sødlund at allergivaksinering skal redde fotballkarrieren.

Allergivaksine redder
fotballkarrieren
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

I 2015 fikk den unge fotballspilleren André Sødlund påvist
sterk allergi mot gresspollen.
– Jeg har aldri hatt allergi før, men jeg tror det
antagelig ble utløst av at jeg
hadde et soverom der det var
muggsopp, forteller 21-åringen, som spiller fast på eliteserielaget til Sandefjord.
Treneren reagerte. Som
18-åring slet han med røde
øyne, nysing og generelt nedsatt allmenntilstand. Dette fikk
hans daværende trener Lars
Bohinen til å reagere.
– Jeg klarte nesten ikke å
se ballen og øynene så ut som
jeg hadde drevet med noe
helt annet enn fotball. Jeg ble
6

ASTMA ALLERGI 3 2018 n WWW.NAAF.NO

trøtt og uopplagt og uansett
hvor mye jeg sov ble det ikke
bedre, sier André.
Beskrivelsen kan du sikkert
kjenne deg igjen i hvis du også
har allergi mot gress, men for
en fotballspiller er det ikke
like enkelt å holde seg unna
gressplener.
– Jeg merker stor forskjell
på det å spille på kunstgress
og naturgress. Men hjemmebanen vår er gress og jeg må
trene på gress hver dag.
Ikke nok effekt. I begynnelsen etter at André fikk påvist
allergi, fikk han forskrevet
ulike medisiner, blant annet
antihistamintabletter. Han fikk
etterhvert også kortisonsprøy-

te for å forsøke å stagge
allergisymptomene noe. Men
ingen ting ga god nok effekt.
– Jeg la meg ikke syk, men
det var helt klart ikke ideelt
for meg å spille fotball på de
verste dagene med mye pollenspredning. Derfor valgte
jeg i samråd med legen å
prøve allergivaksinering i form
av Grazax-tabletter, forteller
fotballspilleren.
André startet behandlingen rett etter forrige fotballsesong. I begynnelsen fikk han
allergisymptomer bare av å ta
tablettene som inneholder en
liten mengde gressallergener.
Det var snakk om blant annet
kløe i munnen. Men dette har
blitt bedre etterhvert.

Han er også optimistisk med
tanke på årets pollen- og fotballsesong. Da AstmaAllergi
snakket med ham i begynnelsen av mai hadde han ikke
merket noe til allergien.
– Hvis dette kan gjøre at allergien blir bedre er jeg veldig
takknemlig, sier Sandefjordspilleren.
Han forteller at det er blitt
en del vitsing blant lagkameratene om at han som fotballspiller er allergisk mot gress.
– Det er ingen andre som er
allergiske, de bare ler av meg
som er det!
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GODE RÅD TIL DEG
SOM HAR GRESSALLERGI
Gresspollensesongen kan være en lang og hard
påkjenning for mange allergikere fordi den
strekker seg over mange uker i juni, juli og august.

Hold avstand: Spredningen av
gresspollen er avhengig av vind
og tørt vær. Det spres kortere enn
bjørkepollen, maks 100 til 200 meter. Skal du ligge og sole deg, dra
heller til stranda enn til parken.
Ikke luft midt på dagen, skaff deg
eventuelt et pollenfilter til å ha
foran vindu.
Klar til kamp. Sandefjord-spiller og gresspollenallergiker André Sødlund gjestet i begynnelsen av mai Lillestrøm og denne flotte gressmatta på Åråsen stadion.

Mistenker du at du
ikke tåler gress?
NAAF anslår at så mange som 500.000 nordmenn plages av gresspollenallergi. Er du en av
dem? Her er symptomer du bør være obs på.
l Symptomer ved gresspollenallergi kan forveksles med forkjølelse, men du får ikke feber
ved allergi.
l Nysing, snørr, kløe i øynene, forverret astma
eller at du føler deg generelt trøtt og slapp kan
være tegn på at du er allergisk mot gress.
l Diagnostisering av gressallergi gjøres ved
prikktest, eventuelt i kombinasjon med blodprøve. Du må slutte med allergimedisiner cirka
en uke før eventuell prikktest.

8
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Unngå gressklipping: Gressallergener finnes også i bladverket, ikke bare i pollenet. La derfor
noen som ikke er allergiske klippe
plenen, eller kjøp robotgressklip-

Liten og
lett å bruke!

per. En gressklipper med oppsamler gir mindre partikkelspredning
til nærmiljøet.
Ta medisiner hver dag: Allergimedisiner virker forebyggende og
skal brukes regelmessig hver dag
gjennom hele sesongen, selv om
symptomene blir borte enkelte
dager med lav pollenspredning.
Ta antihistaminer, øyedråper og
nesespray. Har du ikke tilstrekkelig
god effekt av vanlige allergimedisiner, snakk med legen din for å få
vurdert tablettbasert allergivaksinasjon med Grazax.
Følg pollenvarslingen: Sjekk hvor
stor pollenspredningen er på
www.pollenvarslingen.no, som er
en tjeneste fra Norges Astma- og
Allergiforbund. Du kan også laste
ned varselet som en app til mobiltelefonen din.
Kilde: www.naaf.no

FAKTA GRAZAX
n Grazax er allergivaksinasjon (hyposensibilisering) med 		

tabletter for gressallergi, produsert av ALK. Tablettene
inneholder allergenekstrakter fra gress og behandlingen
kan gis til voksne og barn over 5 år som er diagnostisert
med allergi mot gresspollen.
n Vaksinasjonen tas i form av en smeltetablett daglig i tre
år. Smeltetabletten legges under tungen hvor den løses
opp. Første tablett tas under tilsyn av lege for at pasient
og lege skal kunne drøfte eventuelle bivirkninger.
n Det er anbefalt at oppstart av allergivaksinasjonsbehandling skjer minst 4 måneder før forventet oppstart av
gresspollensesongen.
n 57 prosent av alle som tar Grazax rapporterer om bivirkninger i løpet av de første 3 månedene. Det er stort sett
snakk om lokale allergiske reaksjoner i munnen.

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.

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

Inhalasjonskammer
for alle som benytter spray
OptiChamber Diamond er liten, antistatisk
og inneholder ikke lateks.

A subsidiary of Zambon Spa

Kilde: Felleskatalogen
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Velg riktig plen: I Norge finnes
det cirka 160 forskjellige gressarter som blomstrer til forskjellig
tid. Noen sorter har beskjeden
blomstring og avgir lite pollen, for
eksempel svingel. Derimot timotei
er den mest vanlige gressarten
å være allergisk mot. Har du en
gressplen med mye svingel og kløver, vil den spre mindre allergener.

AKTUELT

Beiskambrosia er et ugress som opprinnelig kommer
fra USA, der den regnes som det største problemet for
allergikere. Planten har kommet til Europa med båt og
spredt seg ut over Sør- og Mellom-Europa. Så langt har
den kommet seg til Skåne i Sverige og pollenanalytiker
Hallvard Ramfjord i NAAF tror at planten om få år vil
være å se også i Norge.
– Den vil komme gjennom Østfold og opp til Oslo.
Derfra vil den spre seg langs kysten, sier Ramfjord, som
tror planten vil bite seg fast i norsk flora om noen år.
Dersom beiskambrosia kommer til Norge vil dette
føre til at pollensesongen strekker seg enda lenger, da
den blomstrer i august og september.
– De som er allergiske vil kunne få større og mer langvarige plager. I tillegg vil også flere utvikle pollenallergi,
sier Anna Bistrup, som er helsefaglig rådgiver i Astmaog Allergiforbundet.

Litt forsinket bjørkepollen
Den kalde senvinteren i år gjorde at
bjørkepollen var noen dager forsinket sammenlignet med normalen.
De siste 10 årene spredningen av
bjørkepollen i gjennomsnitt startet
25. april i Oslo- og Kristiansandregionen. I år kom starten noen
dager senere, men til gjengjeld
med svært mye spredning.
For etter en lang, kald vinter, kom
sommeren plutselig, noe som fikk
veksten til å eksplodere. Spesielt
rundt 7. mai var spredningen av
bjørkepollen uvanlig kraftig i deler
av landet.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Frykter «ragweed» til Norge

Last ned pollen-appen
Hvis du ikke bruker PC så ofte, men
alltid har med deg telefonen, er
det smart å laste ned Pollenvarslingen som app. Appen gir deg
enkel oversikt over pollenspredningen i ditt område for inneværende og neste dag. I tillegg
kan du få nyhetsmeldinger og
push-varsling der du kan velge
å få beskjed ved kraftig og
ekstrem spredning for de ulike
POLLEN
VARSEL
pollentypene i ditt område.

10 GODE POLLENRÅD
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Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før
symptomene blir for sterke. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har få
eller ingen plager.
Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske
kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hardtrening ute når
spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.
Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og
skift putevar før leggetid.
Pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og i
tekstiler. Ved bevegelse blir det til svevestøv som kommer på øyeslimhinnene eller pustes inn. Ekstra rengjøring
kan hjelpe.
Unngå utlufting av huset, eller tørking av klær utendørs,
når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med fint og varmt vært vil det også være
mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten

10
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		 til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid
		 pollen inn.
6. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollenseson		 gen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om
		 du må skifte pollenfilter i bilen.
7. Kjæledyr får pollen i pelsen utendørs, dusj eller børsting
		hjelper.
8. Informer omgangskrets, arbeidsgiver med flere om
		 sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrette		 legge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid.
		 Legeerklæring kreves.
9. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til
		 fjells, langs kysten, utlandet.
10. Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding
		 av pollen. Pollennett/filter kan plasseres over vinduer og
		 dører og slipper inn mindre pollen i boligen. Dette kan
		 kjøpes i NAAFs nettbutikk. Det hjelper å dekke til håret
		 og å bruke solbriller ute.
Kilde: NAAF

TRYGG SOLPLEIE!
Vår solserie Dermica Sensitiv er spesielt utviklet
for å beskytte huden din med trygge, gode ingredienser.
uten parfyme | uten parabener | uten fargestoffer

Dermica Sensitiv får du kun hos
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2018
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AKTUELT

Bruk solvett i sommer
Det er deilig med sol og varme – men veldig ubehagelig å bli solbrent. Nyt derfor
solen med fornuft i sommer, enten du er hjemme i Norge eller på ferie i utlandet.
Har du eksem, er du sannsynligvis glad for at det er slutt på
vinter og tørr hud pakket inn i
varme klær.
Naturlig sol har en gunstig
effekt på eksem hos de fleste,
og de som har eksem kan oppleve bedring etter opphold på
et varmt og solrikt sted der de
kan bade i saltvann og sole seg
i passelige doser. Sol er også
en god kilde til D-vitamin.
– Selv om du kan ha godt av
sol er det viktig å ta forholdsregler, sier Kent Hart, NAAFs
fagsjef i biologi og kjemi. – 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 og bruke det.
NAAF har nylig anbefalt tre
nye solprodukter i Dermica
Sensitiv-serien fra Apotek
1. Disse skal være trygge å
bruke for de aller fleste. De
er spesielt utviklet for en
sensitiv hud og har høy UVA/
UVB-beskyttelse og inneholder mykgjørende og pleiende

ingredienser. Alle produktene
er formulert uten parfyme
og med godt dokumenterte
solfiltre.
– Det er en risiko for at
noen likevel vil reagere på
solfiltre, men NAAF har gjort
en avveining av risiko ved bruk
av produktet opp mot risikoen
man tar ved direkte soleksponering. Vi har også gjort
en avveining av muligheten
for at andre solbeskyttelsesprodukter på markedet kan
være helsemessig enda mer
utfordrende, sier Kent Hart.
Her er de nye anbefalte
solkremene for voksne:
l Dermica Sensitiv leppepomade sol SPF30 – 4,5g
Vannresistent og solbeskyttende leppepomade med
høy UVA- og UVB-beskyttelse, solfaktor 30. Inneholder pleiende og mykgjørende mandelolje og
bivoks. Med kjemisk filter.
l Dermica Sensitiv solstift 		
SPF50 – 15g.
Vannresistent solstift med

Husk å smøre. En varm dag på stranden er deilig for hele familien.
Men husk å bruke solkrem med høy faktor for å beskytte huden.
Foto: Colourbox
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l

høy UVA- og UVB-beskyttelse, solfaktor 50. Beskytter og pleier solsensitive
områder, og er fin å bruke på steder som er spesielt
utsatt eller som blir fort
brent i solen. Med kombinasjonsfilter.
Dermica Sensitiv solspray
kropp SPF30 – 150ml
Vannresistent solspray til

kropp med høy UVA- og
UVB-beskyttelse, solfaktor
30. Inneholder pleiende
ingredienser og har en lett
konsistens som trekker
godt inn. Med kjemisk 		
filter.
Fra før har serien fem andre
solprodukter som er anbefalt
av NAAF. n

EKSEM

AKTUELT

Teknologi skal gi tryggere mat
Tenk om vi kastet mindre mat, fikk flere matvarer
uten allergener, og kunne bruke mindre energi på
matproduksjon?

Bruk solen til
beste for huden

Sol i riktige doser og gjerne kombinert med bading i salt sjøvann kan ha en slående
virkning særlig på atopisk eksem.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

FORBERED DEG GODT

GJØR HUDEN STERKERE

Har du eksem kan du oppleve at huden blir verre i løpet av vinteren, og du ønsker kanskje ikke å vise den frem. Hvis det er åpne sår
eller sprekker i eksemhuden kan sjøvannet komme til å svi, noe du
naturlig nok kvier deg for. Men hvis du går fullt påkledd fremfor å
ta på badetøy og komme ut i sjø og sol, får ikke huden din glede av
sommeren.
Det er derfor viktig at du gjennomfører riktig og intens behandling av eksemet når sommeren nærmer seg. Det kan kreve noen
ekstra dager med kortisonkrem eller fuktighetskrem, men det er
verdt innsatsen.

En solrik sommer med mye frisk luft og kanskje også bading i saltvann styrker hudens motstandskraft og gjør deg
bedre rustet for den kalde årstiden. Som regel blir huden
så mye bedre at du kan trappe ned på medisinene etter en
uke eller to. Husk å beskytte huden med solkrem – blir du
solbrent kan det forverre eksemet. Og husk å bruke solbriller – det går an å bli solbrent på øynene også.
OBS: Noen som har eksem blir heller verre enn bedre
av sol. Dersom dette gjelder deg, snakk med legen din om
andre tiltak som kan ha effekt.

KORTISON I SOLEN

LITE SOL HOS DEG?

Bruker du kortisonkrem mot eksem må du ta noen spesielle forholdsregler før du skal ut i solen. Kortison blir nemlig inaktivert av
sol, og du bør derfor unngå å smøre deg med kortisonholdige kremer rett før soling. Dette gjelder også kremene Elidel og Protopic.
Vent til kvelden etter avsluttet soling med å smøre deg. Hvis du må
bruke kortison også på morgenen, må du vente minst 30 minutter
etter smøring med å gå ut. Mange opplever av behovet for kortison
blir redusert eller helt borte etter noen dager i solen.

Det er en kjensgjerning at det norske sommerværet
ikke alltid er like strålende – i hvert fall ikke over hele
landet. Vil du være sikker på å kunne sole deg i ferien
kan løsningen være å reise til et varmere land.
Som medlem i Norges Astma- og Allergiforbund
får du for eksempel svært gunstige priser på vårt behandlings- og feriested på Gran Canaria, Valle Marina.
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Norges Astma- og Allergiforbund er med
i referansegruppen til prosjektet iNOBox
som skal se på hvordan ny teknologi kan
brukes i matindustrien for å produsere
tryggere mat.
Ny bruk av mat-teknologier kan brukes
blant annet for å lage flere matvarer
uten allergener – noe som ville ha gjort
hverdagen betydelig enklere for mange
med matallergi.
Problemet er at det i dag ikke finnes
noe samlet sted å hente kunnskap om
hvilke teknologier som passer til ulike
råvarer, produkter eller prosesser. Derfor
setter fire unge forskere nå i gang med å
utvikle et verktøy på nett som skal gjøre
det enkelt å velge riktig teknologi.
De nyere teknologiene som matindustrien til dels har tatt i bruk, forbedrer
holdbarhet og prosesser i matproduksjonen.
– Disse teknologiene kan gi oss tryggere og sunnere matvarer, som er bra
for folkehelsen. Lengre holdbarhet på
matvarer kan redusere matavfall tilsvarende rundt 440 millioner kroner for
hver ekstra dag maten er holdbar, sier
prosjektleder Estefanía Noriega Fernández i Nofima.

ABLE
spacer

Nytt
inhalasjonskammer
Robust

•

Antistatisk

•

Reduserer bakterievekst

Gleder seg. Prosjektleder Estefanía Noriega
Fernández ser fram til å sette i gang med
prosjektet sammen med mange spennende
partnere. Foto: Lidunn M. Boge

Nofima leder det fireårige prosjektet
«iNOBox», finansiert av Norges forskningsråd. Fire unge forskere vil også
få gjennomføre sine doktorgrader og
postdoc-studier i prosjektet.

Gir lyd
ved korrekt
inhalasjon

SOLEKSEM
Hvis du soler deg mye kan du oppleve å få soleksem. Dette oppstår
som regel i begynnelsen av sesongen, før huden er tilstrekkelig
forberedt på UVA- og UVB-strålene fra sollyset.
Symptomene på soleksem er at huden blir jevnt rød med små
knuter eller blemmer i utslettet, og med en plagsom kløe. Som regel
får du soleksem i hals-/brystpartiet. Hvis du slutter å sole deg for en
periode går som regel soleksem over av seg selv. Du kan også dempe
utslettet med kalde omslag, kløestillende medisiner og ulike kremer,
for eksempel mild kortisonkrem.
Kilder: www.naaf.no, www.allergiviten.no

Fåes på apoteket

Ønsker du å få tilsendt produktet hjem
finn e-resepten din på

Nydalsveien 28, Box 4814
N-0484 Oslo, Norway
birk-npc.com

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Et godt og hektisk halvår
Første halvår 2018 har så langt vært et godt NAAF-halvår. Noen vil si et hektisk halvår. Det stemmer.
Men det har vært en god travelhet – gode opplevelser,
mange og gode medieoppslag om viktige NAAF-saker, god
økonomi i NAAF og prosjektet «Ny organisering av NAAF»
som er i god utvikling i organisasjonen.
Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i nord, sør, vest og
øst – uavhengig av organisasjonsledd – er utrettelige i sin
innsats.
Mange utenfor NAAFs rekker tenker lett at NAAFs arbeid
er sesongrelatert med hvileskjær mellom slagene. Mange
av oss får stadig spørsmålet «hva gjør dere i NAAF nå?».
Eksempelvis «nå er jo kuldeperioden over», «nå er luftkvaliteten god», «nå er pollensesongen over», og så videre.
Sannheten er at det er ingen pauser. Det går slag i slag.
Og vi liker det slik.
Vi liker å stå på for NAAF, for NAAFs mål i strategi- og
handlingsplan, og ikke minst for FOLKEHELSEN.
Takk til alle dere som har profilert NAAF i media denne
vinteren, våren og forsommeren.
Temaene er mange, alt fra luftkvalitet, kulde, astma, eksem, behandlingsreiser til utlandet, pollenallergi, Pollenfrisk,
matallergi, allergivennlig 17. mai, til rengjøring av gater og
veier. Mange gode saker kan legges til denne listen.
Fellesnevneren for alt vi jobber med er folkehelse. Vi
representerer Norges Astma- og Allergiforbund i media. Vi
forteller om utfordringer og gleder, hva som skal til for å få
bedre helse og bedre liv, og hva vi mener er riktig og viktig
for at færre personer i vårt land skal utvikle sykdom.
Selvsagt arbeider vi for bedre liv for alle med astma,
allergi og eksem. Men budskapene våre favner i realiteten
alle mennesker. De favner FOLKEHELSEN.
Det som er sunt for en person med astma og allergi, er
enkelt og greit sunt for alle.
Noen tenker tilrettelegging. Jeg tenker at NAAFs budskap
i hovedsak har universell karakter – selvsagt med noen
unntak. Dette setter NAAF som brukerorganisasjon i en unik
posisjon i samfunnet.
NAAFs medlemmer, tillitsvalgte og ansatte er folkeopplysere. Denne posisjonen bruker NAAF på en glimrende måte.
Med nøktern tale forklarer vi situasjonen, dokumenterer
våre påstander og redegjør for hvordan situasjonen bør
være – for FOLKEHELSEN!
Takk til alle dere som har ordet «ja» som ledetråd i livet!
Dere stiller til intervju i radio, TV, papiraviser, nettaviser og
sosiale medier – nærmest uavhengig av tid på døgnet eller
ukedag. Dere gjør NAAFs folkehelsearbeid synlig på en flott
måte.

God økonomi skrev jeg innledningsvis. 2017-regnskapet
er godkjent og viser akkurat det overskuddet som NAAFs
forbundsstyre og administrasjon skulle styre mot. Budsjett
skal følges, og det gjør vi.
En viktig oppgave fremover er «Ny organisering av
NAAF» – prosjektet som ble vedtatt av Landsmøtet i 2013,
som stoppet litt opp i 2014, som ble fornyet ved landsmøtevedtak i 2016, og som skal til behandling under
Landsmøtet 2019.
En lang vei vil noen si. Jeg tenker at en lang vei også
kan være en god vei, så sant den er en riktig vei.
Seks av NAAFs ti regioner har vedtatt å delta i pilotprosjekt – til å teste ut nye modeller. Spennende arbeid for
regionene og selvfølgelig spennende for oss alle i NAAF.
Organisasjonsarbeid er dynamisk utviklingsarbeid. Gårsdagens organisatoriske modell er muligens ikke like hensiktsmessig for å nå morgendagens folkehelsemål. Dette
vil pilotprosjektene forhåpentlig kunne si oss mer om.
Det er mitt håp at de vil hjelpe oss å stake ut kursen for
den mest hensiktsmessige organisasjonsmodellen, ja rett
og slett hjelpe Landsmøtet 2019 å konkludere til beste for
NAAFs samfunnsoppdrag – FOLKEHELSEN.
Organisasjonen er verktøyet for å nå NAAFs mål. Landsmøtet 2019 skal vedta ny strategi- og handlingsplan, altså
nye NAAF-mål. Vi må derfor sørge for at vi til enhver tid
har det beste og riktige verktøyet. Jeg håper arbeidet de
neste 12 månedene vil hjelpe oss å finne nettopp dette
verktøyet.
Bruk sommerferien til å koble helt av, slik at kloke tanker
og gode krefter forenes i konstruktivt NAAF-arbeid etter
ferien og frem mot neste års landsmøte.
Det er mitt lille sommerønske.
God sommer til dere alle!

Pust lettere og sov bedre
Vi sover omtrent en tredjedel av livet. Søvnen trenger vi for at kroppen og
hjernen skal restituere seg og kunne fordøye dagens mange inntrykk.
Oxygen luftrenser
Luftrenerene i Oxygen-serien levererer 99,9% filtrert luft. Den automatiske
soveinnstillingen justerer ned viftethastigheten når du slukker lyset og skal
sove. Lydnivået blir da like lavt som visking. Du både puster lettere og
sover bedre med en Oxygen luftrenser.
Modellene EAP300 og EAP450 er anbefalt av det svenske Astma & Allergiförbundet.

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær

electrolux.no
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DIAGNOSTISERING

SERIE

TESTER

For å diagnostisere
astma, allergi, eksem og
kols, brukes en rekke ulike
tester. I en serie i AstmaAllergi ser vi nærmere på noen
av disse testene. Tidligere
omtalt: Prikktest (4/2017),
spirometri (5/2017), kostprovokasjon (1/2018),
lappetest (2/2018).

BLOD PRØVER er en indikator
En blodprøve kan være en god indikator
på om du har en allergi, men det er viktig
at prøvesvarene tolkes korrekt og ses
i sammenheng med dine symptomer
og sykehistorie.

er ikke uvanlig når det
gjelder testing for luftveisallergi eller matallergi,
sier han.
Du kan altså være
sensibilisert, uten å ha
en allergisk sykdom.

Tekst: Sissel Fantoft Foto: Colourbox

Sykehistorien er fasiten.
Derfor er det uhyre viktig
at legene ikke bare videreformidler prøvesvarene
til pasienten, men faktisk
tolker dem i sammenheng
med pasientens sykehistorie.
– Jeg pleier å si til
Helsefaglig rådgiver Guro Waage
studentene mine at
i NAAF.
allergidiagnosen skal stilles
på legekontoret, ikke på laboratoriet. Pasientens sykehistorie er
selve grunnlaget for diagnosen, blodprøvene er bare et tillegg.
En positiv allergiprøve kan være en indikator på at pasienten
har en allergi, men det er også mulig å ha den allergien uten
en positiv blodprøve – fasiten er pasientens sykehistorie, sier
Løvik.
Guro Waage, helsefaglig rådgiver for mat og ernæring i NAAF
er helt enig med Løvik.
– Tolkning av prøvesvarene er det aller viktigste når det gjelder å stille allergidiagnoser. Hvis pasienten ikke har en sykehistorie med symptomer på allergiske reaksjoner på det aktuelle
allergenet, betyr et positivt resultat på blodprøven ingenting,
understreker hun.
Har du mistanke om at du er allergisk mot for eksempel en
spesifikk matvare, bør du starte med å skrive en matdagbok
før du oppsøker fastlegen.
– Noter hva du spiser og når symptomene oppstår. En
matdagbok kan hjelpe legen å finne ut hva som kan forårsake
symptomene, slik at legen vet hvilke allergener du bør testes
for, legger hun til.

Når en pasient kontakter
fastlegen med mistanke
om allergi, vil legen som
regel utføre en prikktest
direkte på pasientens hud,
eller ta en blodprøve som
sendes til et laboratorium
for analyse av spesifikke
IgE-antistoffer.
– Allergi er en totrinnsprosess. Først reagerer
immunsystemet og danner allergiantistoffet IgE i
blodet. Da er kroppen klar
Professor emeritus Martinus Løvik
til å få en allergisk reakved NTNU.
sjon, forteller professor
emeritus Martinus Løvik ved NTNU.
Falske reaksjoner. Noen allergener, særlig fra matvarer, har
imidlertid en tendens til å gi falske positive reaksjoner i
blodprøvetesten. Det kan også oppstå kryssreaksjoner,
slik at en som reagerer på timotei også kan få positiv
blodprøve på hvetemel, selv om hun eller han tåler
dette.
Du kan også få negativ blodprøve på allergener som
du ikke tåler. En blodprøve tatt midt på vinteren vil ikke
nødvendigvis gi utslag på pollenallergi fordi det da finnes mindre IgE-antistoffene som sirkulerer i pasientens
blod utenfor pollensesongen.
– Det er viktig å huske på at en blodprøvetest ikke
måler allergi, men at immunsystemet er i beredskap –
altså at forutsetningen for en allergisk reaksjon er til stede.
Av grunner vi ikke kjenner til er det enkelte som får positivt
utslag på blodprøven på allergener som de likevel tåler. Dette

Et lite stikk. De færreste liker vel å ta sprøyter,
men det kan være nødvendig noen ganger for å
finne ut av helseproblemer. (Illustrasjonsfoto)
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Starter med blodprøve. De aller fleste allergiutredninger
starter med en blodprøve.
– Hvis pasienten har fått anafylaktisk sjokk eller svært kraftige reaksjon på en bestemt matvare er det i seg selv en god
indikator på at vedkommende er allergisk, og en blodprøve
kan da være nok til å bekrefte allergien. Men ved kompleks allergi eller vagere symptomer kreves det videre utredning for å
identifisere allergenet. Da henvises man gjerne til en spesialist,
forklarer Waage.

Spesialister kan i dag utføre komponentanalyser. – Til
forskjell fra blodprøvene som tas hos fastlegen som gir en indikasjon på om man reagerer på ett eller flere av proteinene i en
matvare, vil en komponentanalyse gi informasjon om hvorvidt
det er sannsynlig at det foreligger en primær allergi eller om
den positive testen for eksempel skyldes kryssallergi, sier hun.
Gullstandarden for allergiutredning er derimot kostprovokasjon eller eliminasjon og deretter reintroduksjon av mat – altså
at man prøver seg frem. Dette bør gjøres i samråd med helsepersonell. Det er viktig at man ikke kutter ut matvarer med
mindre det er høyst nødvendig, sier Waage.
Grunnløse begrensinger. Mens fastlegen tester pasienter for
nivåer av IgE-antistoffer i blodet, finnes det stadig flere private
laboratorier som tilbyr tester for matintoleranse, hvor pasientens nivåer av blant annet IgG-antistoffer undersøkes.
– Å teste for IgG er fullstendig uvitenskapelig og penger ut at
vinduet, i tillegg til at man får en feil diagnose, fastslår Martinus
Løvik.
Ved slike tester sender pasientene inn en blodprøve til et
privat laboratorium, som så måler blodets nivå av IgG mot en
rekke matvarer. Ofte får pasientene i retur en lang liste med
matvarer de anbefales å kutte ut.
– Det er helt forferdelig at folk pålegges slike begrensninger
i livet sitt helt uten grunn, og det kan føre til feilernæring,
sier Løvik.

På laben. I mange tilfeller er en blodprøve første trinn i en allergiutredning. (Illustrasjonsfoto)
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2018
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Også NAAF er kritisk til IgG-tester for å identifisere matintoleranse.
– Slike tester er per i dag svært upålitelige. IgG er et antistoff
med lenger halveringstid enn IgE, og testen slår gjerne ut på
matvarer vi hyppig spiser eller nylig har spist, og gir derfor
svært usikre resultater, sier Waage, som mener det er alvorlig
at mange mennesker begrenser kostholdet sitt basert på slike
tester, når det finnes så lite vitenskapelig dokumentasjon
rundt dem.
– Vi må fortsette
å jobbe for å bedre
tilbudet til mennesker
med matoverfølsomhet, slik at de kan få
den utredningen og
veiledningen de trenger
i det offentlige helsevesenet. Med et bedre
tilbud vil vi kunne
unngå at så mange
ender opp med
å leve med unødvendige restriksjoner
i kostholdet sitt,
sier Guro Waage. n

Analyse. Ved å analysere blodet kan man finne
ut om du er sensibilisert
mot et spesielt allergen.
(Illustrasjonsfoto)

FAKTA BLODPRØVER OG ALLERGI
n Vårt immunologiske system virker som et

n

n

n

n

n

forsvar i kroppen, med det hovedformål å gjøre
oss immune mot smitte.
Systemet er spesialisert på å oppdage og
uskadeliggjøre fremmede stoffer. Denne
beskyttelsen trenger vi for å forsvare oss mot
bakterier, virus, innvollsormer og andre parasitter og ulike fremmedstoffer som kan skade oss.
I dette forsvarssystemet er det mange aktører,
blant annet såkalte antistoffer som hører til
forskjellige familier (IgA, IgG, IgM, IgD og IgE),
og en viktig del av immunsystemet er spesielle
celler – lymfocytter  – som har antistoffliknende egenskaper i cellemembranen.
IgE (Immunglobulin E) er den klassen som
oftest er aktuell ved straksallergiske reaksjoner
ved blant annet astma, matallergier og luftveisallergier.
IgG (Immunglobulin G) finnes også naturlig
i menneskers blod. Økt IgG forekommer ved en
rekke tilstander som stimulerer immunapparatet, og kan derfor ikke brukes som en indikator
på for eksempel matintoleranser.
Allergi fører til skadelige, betennelsesliknende
vevsforandringer, ofte sammen med endring av
reaksjonsmåten i ulike vev. Symptomene iverksettes gjennom kompliserte serier av biokjemiske reaksjoner som blir utløst av immunreaksjonen.

Tenk Kommunikasjon | tenkkom.no

DIAGNOSTISERING

Kilder: NAAF, Store Medisinske Leksikon/
Store Norske Leksikon

Vi kaller dette en spade
Utdanner allergolog ved Helse Bergen
For første gang lyser Helse Bergen ut en videreutdanningsstilling i allergologi. Stillingen er i denne omgang 50 prosent i 1 år
fra 1. august i år.
– Vi bruker av de lønnsmidler vi har, men håper på sikt med
å øke til 100 prosent stilling for utdanning. Helst skulle vi hatt
to stillinger, sier Torgeir Storaas, overlege og seksjonsleder ved
SKS/RAAO-Helse Vest.
Han sier det er et stort problem for fagområdet allergi at
det ikke finnes utdanningsstillinger.
– De 4 RAAO-ene arbeider for dette opp mot hver sine
regionale helseforetak, og også avdeling for miljø og helse
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i Helsedirektoratet vil ta initiativ i samme retning. Vi prøver
også å få Legeforeningen på banen som medisinskfaglig støtte
for behovet, sier Storaas.
Kompetanseområdet i allergologi ble opprettet i 2013, og 87
spesialister er til nå godkjent i kompetanseområdet. Reglene
for kompetanseområdet er nylig revidert, slik at det nå er noe
enklere å oppfylle kravene.
De som ønsker å søke på stillingen ved Helse Bergen må
være ferdig spesialist med ønske om å videreutdanne seg
i kompetanseområdet allergologi. Søkeren må også ha klinisk
erfaring fra arbeid med allergirelaterte sykdommer.

Du mottar mange hundre budskap hver dag. Det er viktigere enn noen gang å kunne stole
på at det du leser og ser i mediene er faktabasert og pålitelig. Redaktørens rolle er å være
uavhengig, og å sikre en balansert dekning av ditt fagfelt. Den jobben gjør vi på vegne av deg.
Leser du et av Fagpressens blader eller nettsteder – slik du gjør akkurat nå – kan du være
trygg på at innholdet som er viktig for deg er vurdert og ivaretatt av en grundig redaksjon.

Faktabasert - Pålitelig - Ansvarlig
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NAAF-KOKKEN

Sommerlig treretter
Når sola varmer må matlagingen være på sitt enkleste. Velger du denne
trerettersmenyen får du mer tid i sola enn på kjøkkenet.
Tekst og foto: Morten Øverbye

GULROTSUPPE MED INGEFÆR
2 ss olivenolje
3 stk sjalottløk, finhakket
500 g gulrot, i små terninger
25 g ingefær
2 ts sukker
10 dl kraft
75 g smør
Salt og pepper
Noen dråper balsamicokrem
SLIK GJØR DU:
l Fres løk og ingefær i olje.
l Ha i gulrøtter og stek videre i et lite minutt mens du rører.
Ha i sukkeret og la det karamelliseres lett.
l Tilsett kraften og la det småkoke under lokk til gulrøttene
er møre, cirka 15 minutter.
l Kjør suppen i en blender eller med stavmikser slik at den jevnes.
l Smak til med salt og pepper.
l Pynt med noen dråper balsamicokrem før servering. Det er søtt
og smakfullt, veldig godt sammen med gulrotsmaken.
22
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ASIATISK BIFFSALAT

JORDBÆRSLUSH

2 stk biff, gjerne entrecote
1 bunt koriander, grovhakket
300 g nudler, kokes som anvist på pakken
1 stk rød chili, i strimler

1 pose frosne jordbær, evt. 1 kurv ferske
0,5 l vann
100 g sukker

DRESSING:
2 dl limesaft
2 ss østerssaus
2 ss soyasaus
3 ss sukker
2 stk hvitløksfedd, most
2 cm ingefær, finhakket
3 ss sesamolje
Sesamfrø (kan sløyfes)

l Kok opp vannet og ha i sukkeret. La det koke til alt sukkeret

SLIK GJØR DU:
l Stek biffene i stekepannen på høy varme i halvannen minutt
på hver side, litt avhengig av tykkelsen. Ha på salt og pepper,
trekk til side og la den hvile.
l Bland sammen dressingen og ha den over kjøttstykkene
rett før du kutter den opp. Da vil kjøttet trekke til seg litt av
smakene. Skjær biffene i tynne skiver, og husk at litt rød
farge i kjøttet gjør retten enda bedre.
l Legg kokte nudler på et serveringsfat, ha over kjøttet,
legg på chilistrimler og uante mengder koriander. Dryss
over litt sesamfrø og klem over litt ekstra limesaft.
l Serveres med resten av dressingen ved siden av.

SLIK GJØR DU:

har løst seg opp.

l Sett kjelen i kaldt vann slik at sukkerlaken kjøles ned så

raskt som mulig.

l Ha sukkerlake og bærene i en kjøkkenmaskin og kjør det

sammen til du har en flytende masse. Du kan også bruke
en stavmikser.
l Ha alt i en form som er så stor som mulig, samtidig som
det er plass til den i fryseren. Jo tynnere laget er, jo raskere
går fryseprosessen.
l Etter en time har det begynt å fryse. Pass på at du rører
underveis, da går det raskere. Etter et par timer er den
såpass tykk at du kan servere den som slush. Har du lenger
tid, serverer du den som en sorbet.

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.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2018
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SI NEI

AKTUELT

Nå i pollensesongen sliter
mange med tett nese og
plager i bihulene. Mange
synes det er godt å kunne
skylle ut av nesen slik at
både pollen og snørr kommer ut, for eksempel før
leggetid.
Acu-Life Neti Rinse er
en neseskyllesprøyte som
brukes med en isoton-

løsning til å skylle gjennom
nesehulen.
Neti Rinse er ifølge
produsenten mer effektiv enn «nesehorn» fordi
den skyller ut urenheter
fra hele nesehulen, også
«bakveggen», slik at vannet
renner ned bak i svelget,
ikke bare ut igjen av det
andre neseboret.

Skal trekke jagerfly

TIL PARFYME &
FARGESTOFFER

Foto: Tore Fjeld

Neseskyllesprøyte

Styrkeløfteren Karen Skålvoll,
som har lungesykdommen
Alpha-1 antitrypsin-mangel,
skal i slutten av juni prøve
å trekke et F-16 jagerfly 20
meter. Dette skal skje på den
militære flystasjonen i Bodø.
Karen er avhengig av å få

ekstra oksygen under trening
og konkurranser. Til tross for
sykdommen ønsker hun å
overvinne stadig nye utfordringer. Hun er en «fighter»,
og hva er vel da mer naturlig
enn å prøve å overvinne et
F-16 Fighting Falcon?

Svenske Eva Cremon hadde aldri
snakk om allergi mot brennesle,
da hun våren 2006 fikk en snue
som varte helt til langt ut på
sensommeren. Hun trodde først
hun reagerte på gress, men det
var det ikke. Da hun gikk til allergolog fikk hun en liste på over
200 vekster som kunne gi allergi.
Det å finne ut hvilken av disse
hun var allergisk mot, virket som
å lete etter den berømte nåla i
høystakken.
– Jeg besøkte den botaniske
hagen i Lund og spurte om hvilken plante det kunne være som
blomstret fra mai til september.
Men fikk ikke napp.
24

Etter et halvt år med «detektivarbeid» fikk hun tak i en botaniker i Gøteborg, som kunne
fortelle at de hadde undersøkt
allergener fra brennesle i 30 år.
Og da Eva testet seg fant hun ut
at det stemte – hun var allergisk mot brennesle. Nå har hun
gjennomgått allergivaksinasjon
(hyposensibilisering) og er blitt
mye bedre.
I blant annet Tyskland er allergi mot brennesle velkjent, men
i Sverige inngår ikke brennesle i
standardtestene som gjøres for
å diagnostisere pollenallergi.
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Foto: Colourbox

ALLERGISK MOT BRENNESLE

NEI TIL DET UNØDVENDIGE, JA TIL DET VIKTIGE.

I mer enn 30 år har Neutral sagt nei til parfyme og fargestoffer,
som kan øke risikoen for allergi. For et nei til det du ikke behøver,
er i virkeligheten et ja til det som betyr noe.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2018
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MAT FRA NATUREN

Bare blåbær. De fleste plukker
blåbær i skogen, men det finnes også
hageblåbær. De er litt større og ikke
fullt så blå som skogsblåbærene, men
de smaker også kjempegodt.

MAT FRA NATUREN

Plukk ditt eget
smågodt i sommer
Både i hagen og naturen vokser massevis av sunne, friske bær som du kan
plukke og spise som smågodt.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

De siste årene har det blitt mulig å få kjøpt både ferske og
fryste bær på butikken året rundt – men det kan ikke sammenlignes med å plukke egne bær i hagen eller skogen. Fra slutten
av juni til langt utpå høsten kommer det stadig påfyll av nye
bær som kan spises som de er, med sukker og fløte eller bli
til syltetøy.

STIKKELSBÆR
Søte, bløte stikkelsbær, heter det i rimet. Det kan imidlertid
være litt besværlig å plukke dem, siden busken har pigger.
Stikkelsbær har vært vanlig å dyrke i Norge helt siden
1600-tallet og egner seg veldig godt til syltetøy, saft, gelé,
paier og kaker.

Vi presenterer bærene i kronologisk rekkefølge:

BLÅBÆR
Vokser på tuer i skogen i juli og august, over hele landet. Kan
spises som de er, eller kanskje aller helst røres sammen med
litt sukker. Rørte blåbær på brødskiva er skikkelig godt. I tillegg
er blåbær supersunt med kostfiber og antocyaniner som blant
annet skal kunne forebygge kreft.

JORDBÆR
Sommerbæret fremfor noen, og i 2016 spiste hver nordmann i
snitt 3 kilo jordbær. De norske bærene smaker definitivt søtest,
noe som kommer av de lange lyse sommerdagene og kjølige
nettene her nord. Jordbær er en utmerket kilde til kostfiber,
C-vitamin og B-vitaminet folat.
BRINGEBÆR
Litt senere på sommeren modner disse små «sukkertøyene»,
som passer perfekt til dessert. Men i motsetning til annet sukkertøy inneholder de nesten ikke kalorier, så spis så mye du vil.
Hagebringebær er litt større enn villbringebær, de ville har sterkest smak. Her får du mye fiber, c-vitaminer og antioksidanter.
RIPS
Finnes det noe bedre enn rips med vaniljesaus? Bærene er litt
syrlige slik at de fleste liker dem best sammen med noe søtt,
eller som saft eller ripsgelé. Rips er også rike på kostfiber og
C-vitaminer og dyrkes på busker i hagen.
SOLBÆR
Har du en solbærbusk i hagen skal du være glad! Det er kanskje
ikke de bærene du helst spiser rett fra busken, men de er
kjempegode til saft og syltetøy. Solbær er også ekstremt rike
på vitamin C.

MULTE
Noen mener multe er oppskrytt, mens andre ikke kan feire jul
uten multekrem. De gull-gule bærene finnes på myrer over det
meste av Norge, men det tar sin tid å plukke bøtta full. I tillegg
til å smake godt er multe rik på C-vitamin.
TYTTEBÆR
Tyttebærsyltetøy er ikke så vanlig å bruke på brødskiva, men
desto mer passende til middagsretter med vilt eller kjøttkaker.
Skal du spise tyttebær til dessert kan du lage trollkrem, som
består av tyttebær, eggehvite og sukker. Inneholder benzosyre
som er et naturlig konserveringsmiddel.
ANDRE SPISELIGE BÆR
Det finnes en hel del andre bær som er gode å spise enten
naturell eller som råvare i mat, men som ikke er så vanlig brukt
i Norge som de vi har nevnt over. For eksempel hagebærene
svartsurbær (Aronia), svarthyll, tindved og søtmispel. Bjørnebær og allåkerbær er det også noen som dyrker for å spise.
I skogen kan du plukke for eksempel rognebær, hegg, krekling
og blokkebær. Ikke alle disse smaker så godt, men de er ikke
giftige heller.

Smårips. Rød rips er lett å dyrke hvis du har egen hage – det er bare å
plante en busk og vente til neste år. Nydelig dessert med vaniljesaus.
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INNEKLIMA

BÆR OG ALLERGI
Av de bærene som er vanlige
i Norge er det jordbær som
er mest kjent for å kunne gi
allergiske reaksjoner i form av
utslett/elveblest. Som regel
er det da snakk om kryssreaksjon hos en person som også
er allergisk mot pollen, som
regel bjørkepollen.
Bringebær og multer til-

hører samme plantefamilie
som jordbær (rosefamilien) og
kan også gi kryssreaksjoner
i noen tilfeller, men dette er
ikke vanlig.
Blåbær er ansett som de
tryggeste bærene, men det
kan ikke utelukkes at noen er
allergiske mot verken dette
eller andre bærsorter.

Egen åker. Har du din egen jordbæråker kan du høste sommerstemning rett fra hagen. Eller du kan stikke på torget og kjøpe en kurv.

ER DET GIFTIG?

PASS DEG FOR VEPSEN

I tillegg til alle de søte og gode bærene du kan plukke i skogen
og hagen finnes det også noen som er giftige. Dette gjelder for
eksempel liljekonvall, tysbast, vivendel, leddved og liguster.
Hvis du er i tvil om et bær er giftig eller ikke, la være å spise
det. Som regel smaker giftige bær nokså vondt, men ikke alltid.
Hvis du tror at du eller barnet ditt har fått i seg noe de ikke tåler, ring Giftinformasjonens døgnåpne vakttelefon 22 59 13 00.

Det er ikke bare mennesker som liker den søte smaken av bær.
Det gjør også vepsen. Når du plukker bær er det lurt å passe
på så du ikke irriterer vepsen og blir stukket – særlig hvis du er
allergisk mot insektsstikk.
Plukker du bær i skogen på steder der det er mye hoggorm
er det lurt å bruke høye gummistøvler.

Kamera går. Rune Becher fra Folkehelseinstituttet og Kai Gustavsen fra NAAF medvirker i en film som produseres i samarbeid med fotograf
Terje Huse.

NAAF lager film om muggsopp
Fukt og muggsopp i hjemmet kan føre til store helseplager – men er ofte ikke så lett
å oppdage. NAAF jobber derfor med å lage en fukt- og muggsoppguide for beboere.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: NAAF

– I vår rådgivningstjeneste får
vi mange henvendelser fra privatpersoner som er bekymret
for at de er utsatt for fukt og
muggsopp i hjemmet. De mistenker at det er noe ved innemiljøet som gir dem helseplager – som hyppig forkjølelser,
pustebesvær, forverret astma/
allergi/eksem og/eller hodepine. Noen finner ikke ut av det,
mens andre finner problemkilden, men vet ikke hva de skal
gjøre videre. Fellesnevneren er

behovet for praktisk veiledning
for å identifisere og utbedre
eventuelle fukt- og muggsoppkilder, sier Kai Gustavsen som
er fagsjef inneklima i Norges
Astma- og Allergi-forbund.
Foreslår tiltak. NAAF jobber
derfor med å lage en fukt- og
muggsoppguide som skal
hjelpe beboere med å kartlegge og identifisere fukt- og
muggsoppkilder i eget hjem.
Guiden skal også foreslå tiltak

beboere kan iverksette på egen
hånd og henvise videre for
større funn som krever bistand
fra håndverkere eller andre
fagpersoner.
Guiden som skal ferdigstilles i løpet av 2018 består blant
annet av flere filmer der ulike
fagpersoner bidrar med sin
kompetanse om temaet fukt og
muggsopp i boligen. Foruten
NAAFs Kai Gustavsen bidrar
seniorforsker Rune Becher fra
Folkehelseinstituttet, Sverre

Holøs fra SINTEF Byggforsk
og Kolbjørn Mohn Jensen fra
Mycoteam.
– Vi lager en veldig visuell
guide med bilder og eksempler fra ulike rom i boligen som
identifiserer typiske risikokilder
til fukt- og muggsopp. Dette
tror vi vil bidra til å gjøre det
enklere å forebygge, forklarer
Kai Gustavsen.
Prosjektet gjennomføres
med støtte fra Extrastiftelsen.

Medlemsfordel: Støvanalyse fra Mycoteam
Helt gull. Multer opptrer ikke i flokk akkurat, det tar lang tid å plukke bøtta full.
Men de smaker godt da!
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Lurer du på om inneklimaet i boligen din kan være årsaken til
hoste, rennende nese og øyne som klør? Da kan det være lurt
å få sjekket om støvet i boligen din inneholder helseskadelig
muggsopp.
NAAF har inngått samarbeid med Mycoteam AS, som gir
våre medlemmer gode rabatter på analyse av støv i bolig.

Nå får du som medlem i NAAF 20% rabatt på støvanalyse
med Mycotape2 fra Mycoteam AS. Mycotape2 er en test
basert på en støvprøve som tas med tape på en overflate.
Det er en enkel og rimelig test som du lett utfører selv.
Mer informasjon om dette og andre medlemstilbud finner
du på www.naaf.no/medlemsfordeler.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2018
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Kvinnelige renholdere får lungeproblemer
Kvinner som jobbet som renholdere eller vasket hjemme hadde en reduksjon i
lungekapasitet tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter daglig i 20 år,
viser en ny studie.
Tekst: Bjørnhild Fjeld

Forskere ved Universitetet i
Bergen har analysert data fra
6235 menn og kvinner i den
europeiske befolkningsbaserte ECRHS-studien
(the European Community Respiratory Health
Study). Deltakerne er
fulgt i 20 år, fra de var i
snitt 34 år gamle.
Som å røyke sigaretter.
De oppsiktsvekkende
resultatene viser at
kvinner som jobbet som
renholdere eller vasket
hjemme hadde en
reduksjon i lungekapasitet tilsvarende det å
røyke mellom 10 og 20
sigaretter daglig i 20 år.
Astma var også
vanligere hos kvinner som var utsatt for
rengjøringsmiddel. 9,6
prosent av dem som
verken vasket hjemme
eller på jobb hadde
astma, sammenliknet med 13,7 av
renholderne og 12,3
prosent av de som
vasket regelmessig
hjemme.

Overrasket forsker. Øistein
Svanes, doktorgradsstipendiat
og førsteforfatter forteller til
nrk.no at de ble overrasket
over hvor stor negativ helseeffekt regelmessig bruk av
rengjøringsmidler viste seg
å ha. Ut fra studien kan ikke
forskerne si noe om hvilke
spesifikke stoffer som skader
luftveiene, eller om noen
typer rengjøringsprodukter er
verre enn andre.
– Det er likevel lett å tenke
seg at sprayer er verre, siden
du da sprayer vaskemidlet ut i
luften du puster inn. Dette er
også vist i tidligere studier om
astma og rengjøring, forteller
Svanes til nrk.no.
– Det enkleste rådet er nok
å unngå å bruke så mye kjemikalier når man gjør rent – for
det fleste oppgaver holder det
med vann og mikrofiberklut,
sier han.
Svanes forklarer at han forventet at rengjøringsmidlene
skulle ha en negativ effekt.
Likevel ble han overrasket
over hvor stor den negative
effekten var.
– Men, når du tenker på at

man puster inn små partikler
fra rengjøringsmidler som
er ment for gulvvask og ikke
lunger, er det kanskje ikke
overraskende i det hele tatt.
Rammet ikke menn. En
løsning kan muligens være å
overlate renhold til mannfolk.
Forskerne fant nemlig ikke
samme lungeskade hos menn
som vasket hjemme eller
jobbet med renhold. Det må
tas i betraktning at det var få
menn i utvalget som jobbet som renholdere, kun 57
personer.
En forklaring på ulikheten
mellom kjønnene kan være
at kvinner er mer sårbare enn
menn for kjemisk eksponering.
– I andre tilfeller, for
eksempel med tobakksrøyk
og andre yrkeseksponeringer
som trestøv, har man indikasjoner på at det skal mindre til
før kvinner utvikler sykdom,
forklarer Øistein Svanes. n

Utsatt for lungeskader. Kvinner som jobber som renholdere har økt risiko for å pådra seg lungeskader, viser en ny
studie. Foto: Colourbox
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Skal merkes. Forbrukerne
har krav på å vite om et produkt inneholder det
allergifremkallende stoffet
MI, mener EUs medlemsland.
Foto: Colourbox

Strengere krav til merking av MI
Flere typer produkter blir pålagt merking av det allergifremkallende stoffet MI, og
grenseverdiene for når produkter skal merkes med innhold av MI skal settes langt
lavere enn dagens krav.
Tekst: Nina Brun

Det var medlemslandene
i EU som i februar i år vedtok
å sette strengere krav til merking av MI, og beslutningen
forventes å bli bindende
i løpet av 2019. Da blir grenseverdien mer enn 600 ganger
lavere enn dagens verdi.
Mindre konsentrasjoner.
Kravene innebærer at maling,
rengjøringsmidler og andre
kjemiske blandinger skal merkes som allergifremkallende
dersom de inneholder 0,0015
prosent (15 ppm) eller mer av
konserveringsmiddelet MI.
Dersom et produkt inneholder
MI-konsentrasjoner ned til
0,00015 prosent (1,5 ppm),

generelle 1 prosent for advarselsmerkning og 0,1 prosent
for innholdsdeklarasjon.

Fagsjef. Kent Hart er Norges
Astma- og Allergiforbunds
fagsjef i biologi og kjemi.

skal dette også fremgå av
innholdsdeklarasjonen. Grensen blir dermed senket fra de

Flere får allergi. I løpet av
siste tiår er det observert
et økende antall tilfeller av
MI-allergi i Europa, herunder
Norge. De fleste tilfellende
har vært forårsaket av kosmetiske produkter som kremer
og såper, en vesentlig del også
av maling og rengjøringsmidler.
– Det har vært utfordrende
og vanskelig for våre målgrupper å finne informasjon
om hvorvidt et produkt
inneholder MI eller ikke. Når
flere typer produkter enn

for eksempel kosmetikk blir
pålagt merking og grenseverdiene skal settes langt lavere,
vi dette gi bedre beskyttelse
for forbrukerne, sier Kent
Hart, fagsjef kjemi og biologi
i Norges Astma- og Allergiforbund.
MI kan gi allergiske symptomer både ved kontakt
med huden og ved avdampning. Vanlige reaksjoner
er som ved kontaktallergi;
eksemlignende, rød hud,
hevelser, blemmer, irritasjon,
kløe, sprukken, væskende
hud. I ekstreme tilfeller også
blødende sår. n
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BYGGER BOLIGER MED TANKE PÅ HELSA
Blant annet ved å bruke materialer med lav avgassing, brukervennlige ventilasjonsog oppvarmingsløsninger og allergivennlig beplantning, har Veidekke Eiendom
bygget boliger det skal være godt å bo i – også for de med astma og allergi.
Tekst: Bjørnhild Fjeld

Blussuvoll Allé består av 73
nybygde leiligheter ved Tyholt
i Trondheim. I skrivende stund
er det kun to ledige leiligheter
til salgs og de første beboerne
er på vei inn med sakene sine.
Norges Astma- og Allergiforbund har sammen med
utbygger Veidekke Eiendom
kommet frem til løsninger
som har gitt leilighetene en
strengere standard for inneklima enn myndighetenes krav.
Det har gitt boliger med et
sunt og behagelig inneklima.
Inneklima er viktig. – Boligkjøperne er nok fortsatt mest
opptatt av beliggenhet, pris
og planløsning når de skal
finne en ny bolig. Men etter
hvert som de flytter inn og får
bodd i leilighetene en stund,
tror jeg de vil sette pris på at
boligen har god kvalitet og et
sunt og godt inneklima. Som
boligutvikler er vi stolte over
av å kunne tilby bokvalitet
som bygger på NAAFs
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erfaringer og praktiske
retningslinjer, sier Solveig
Djønne Haugli, prosjektleder
for Blussuvoll Allé i Veidekke
Eiendom.
Hun legger til at inneklima
og helse betyr mye for folk. I
en interessent undersøkelse
på Blussuvoll Allé svarte over
70 prosent at samarbeidet
med NAAF var viktig.
Inn i tidlig fase. I byggebransjen koster det som regel
ekstra å gjøre noe ekstra,
men ved å planlegge tidlig blir
det ikke nødvendigvis høyere
kostnader ved å bygge helsevennlig.
– Da vi skulle lage beplantningsplan koblet vi på et tidlig
tidspunkt landskapsarkitekten
sammen med Astma-
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og Allergiforbundet, slik at
det helt fra start ble valgt allergivennlige planter, forteller
Solveig Djønne Haugli, prosjektleder i Veidekke Eiendom.
Planteplan er kvalitetssikret
av NAAFs pollenforsker.
Å bygge boliger med et
trygt og sunt inneklima er et
viktig helsetiltak. Forskning
viser at stadig flere får astma
og allergi, og det er spesielt
bekymringsfullt at sykdomsforekomsten er særlig økende
blant barn og unge.
– Jeg tror det blir mer og

mer viktig fremover at boligene vi bygger både er gode
med tanke på helse, men også
miljø og bærekraft. Dette er
noe som kommer både forbrukerne og samfunnet som
helhet til gode, sier Haugli.
Hun sier at de har gjort det
de kan gjøre for å overlevere
gode boliger som ikke vil skape fremtidige problemer for
de som bor der. For eksempel
ved å ha gode rutiner for fukt
og støv i byggeprosessen slik

at de kan overlevere et rent
og tørt bygg.
Sykdomsforebyggende. – Vi
oppholder oss aller mest i
egen bolig og dårlige miljøforhold inne bidrar både
til utvikling av sykdom og
forsterker symptomer hos de
som allerede har sykdom. Vi
håper flere får øynene opp for
hvor viktig inneklimaet er for
helsen vår og at flere utbyggere følger Veidekkes eksempel
for å bedre innemiljøet i nye
boliger, sier Kai Gustavsen,
fagsjef for inneklima i Astmaog Allergiforbundet.
Han er svært tilfreds med at
det er brukt maling anbefalt
av NAAF, som gir minst mulig
avgassing. Andre løsninger
som er valgt er kjøkkenskap
som går helt opp, for å unngå
at det samler seg støv.
Leilighetene i Blussuvoll
Allé leveres med vannbåren

På befaring. NAAFs Kai Gustavsen har vært rådgiver for Veidekke Eiendom i byggeprosessen, dette bildet er
fra en befaring tidligere i vår da prosjektet var i sluttfasen. Foto: Kai Gustavsen

gulvvarme. Etter råd fra
NAAF og tilbakemelding fra
andre prosjekt, legges det
ikke gulvvarme på soverom,
da de fleste ønsker at det er
litt kjøligere der de skal sove.
Fordelen med vannbåren
gulvvarme er at man unngår
bruk av panelovner som brenner støv, noe som er ugunstig
for inneklimaet.

I tillegg til de tiltak som gjøres i selve byggeprosessen, er
det ikke minst viktig hvordan
beboeren bruker boligen.
Her har NAAF bidratt med
praktiske råd og tips til de som
flytter inn.
God ventilasjon. Ventilasjon
er viktig for godt inneklima,
men det er ikke alle ventilasjonsanlegg som er like enkle
bruke. I Blussuvoll Allé får alle
som flytter inn en forståelig
brukerveiledning for hvordan

de skal styre det balanserte ventilasjonsanlegget med filtrering
av innluften. Boligene leveres
også med vedlikeholdsavtale på
ventilasjonsanlegget som sikrer
jevnlig skifte av filter, rengjøring
og nødvendig vedlikehold.
I tillegg leveres det med en
veiledning slik at den enkelte
familie kan utføre inneklimarenhold med minst mulig bruk av
kjemikalier. n
Leilighetsbygg. Boligprosjektet Blussuvoll Allé ved Tyholt i Trondheim består av leiligheter i det øvre prissjiktet
og det er blant annet brukt massiv eik i
fasaden. Foto: Veidekke Eiendom
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Helse i hver reise!

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

Hei igjen, alle sammen!
Våren er her igjen, og med den pollensesongen! Mine
tanker går til dere som hvert eneste år sliter med pollenallergi. Det finnes som kjent mange gode råd mot pollenallergi, både for å forebygge og for behandling. Likefullt er
det ingen tvil om at slike problemer i betydelig grad forringer livskvaliteten for svært mange.
Jeg var nylig på besøk hos NAAFs pollenvarsling som har
kontor på NTNU i Trondheim. Det ble et interessant møte,
med mye informasjon. Det er imponerende hvilken kunnskapsbase de to ansatte Hallvard Ramfjord og Trond Einar
Brobakk ved pollenvarslingen har bygget opp. De skal ha
all ære for det!
Likeledes kan det ikke være tvil om at varslingen i seg selv
bidrar til å gi mange pollenallergikere noe mer forutsigbarhet i hverdagen, enn de ellers ville hatt om en slik tjeneste
ikke hadde eksistert. Det hører også med til historien at
pollenvarslingen er finansiert av statlige midler, noe som
klart tilkjennegir hvilken status denne tjenesten har.
Tallet på pollenallergikere i Norge estimeres til å være
1 million mennesker.
Ifølge Hallvard Ramfjord gjorde den kalde vinteren over
store deler av landet i år at starten på pollensesongen for or
og hassel ikke kom før i starten av april på Østlandet og
i Trøndelag, nesten en måned senere enn tiårsgjennomsnittet.
For de andre pollentypene er det derimot ikke en tilsvarende forsinkelse. For eksempel startet bjørkepollensesongen i Oslo 28. april, kun tre døgn senere enn gjennomsnittet. På grunn av svært varmt vær i mai ble det også det som
kan defineres som ekstremt kraftig pollenspredning fra
7. mai, særlig på Østlandet.
Det er med andre ord mange pollenallergikere som har
hatt en tøff vår og kanskje med begrenset glede over finværet.
Det organisatoriske arbeidet går sin gang i NAAF, og
helgen 20. til 22 april ble det avholdt forbundsstyremøte og
møte med regionlederne. I forbundsstyret er vi opptatt av
arbeidet «Ny organisering av NAAF», som var hovedtema
på samlingen. Det er tidligere utsendt et diskusjonsnotatet til regionene. Det er nå innkommet høringsuttalelser fra
regionene etter at diskusjonsnotatet ble drøftet på regionenes årsmøter. Høringsuttalelsene vil danne et godt og viktig
grunnlag for det videre arbeid med dette prosjektet.
Den arbeidsgruppen som ble nedsatt i fjor for å arbeide
med dette spørsmålet, har gjort et svært godt arbeid,
men arbeidet er krevende.  
Det ble på siste forbundsstyremøte også nedsatt en
arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til strategi
og handlingsplan for NAAF.  
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VALLE MARINA: Kom i form

VALLE MARINA: høst og vinter
Langtidsferie - eller bare en uke eller to? Oppholdets lengde velger du selv, så lenge du reiser i
perioden 1. aug - 19. jan. Bytt regn og kulde med
med sol og varme. Du bor i ﬁn leilighet på senteret, og velger selv hva du vil bruke dagene til.

t!

e
yh

N

Pollenvarslingen. Forbundsleder Trine Wettergreen Strømman
hadde et interessant møte med leder Hallvard Ramfjord ved
NAAFs pollenvarsling i Trondheim.

Både spørsmålet om «Ny organisering av NAAF», og
arbeidet med ny strategi og handlingsplan for NAAF er
viktige saker for NAAF, og som skal fremlegges for drøfting
på Landsmøtet i september 2019.
Tiden går som kjent fort, og sommeren står for døren.
Det er ingen tvil om at disse to sakene som er nevnt ovenfor, vil prege arbeidet i forbundsstyret i betydelig grad i det
kommende året.
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle tillitsvalgte
og ansatte for den innsats dere legger ned for NAAF!
Med ønsker om en god sommer til dere alle!

To uker med avreise 13. oktober. Aktivitetsleder
står klar til å gi deg påfyll av energi og gode
opplevelser. Morgengym og turer både langs
sjøen og i fantastisk fjellterreng. Ikke nødvendig
at du har trent på forhånd - kom som du er!

t!

e
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N

CALPE: Langtid på første klasse

CALPE: 2 uker i oktober

Bli med til Calpe, vårt ﬂotte nye reisemål på Costa
Blanca-kysten! Bo på et av byens beste hoteller
nesten direkte på stranden. Lekre leilighetssuiter
på hele 75 kvm. Reiseperiode er nov- mar, og du
velger selv ant. dager (min 30). Fra kun kr 12875.-

Forleng sommeren med en tur til spanskekysten!
Vi bor svært godt på vårt Spahotell Suitopia.
Gyllende strender og ﬂotte turmuligheter. Fine
restauranter og godt utvalg av butikker. Caple har
det meste! Velkomstmiddag og utﬂukt inkludert.

REUMA SOL: Sommertilbud

MAKARSKA: Kroatia på sitt beste

Reuma-Sol på Costa Blanca-kysten er et eldorado for
barnefamilier. Senteret er bilfritt og trygt med både
barnebasseng og lekeplass. Bo i romslige leiligheter
med to soverom eller på hotellrom. Gode tilbud
også om dere er to, eller om du reiser alene.

I september kan du bli med til Makarska ved
vakre Adriaterhavet i Kroatia! To deilige uker
med ﬂotte strender og krystallklart vann.
Fysikalsk helsesenter, og norsk vertskap som
bistår med språkhjelp og annen assistanse.

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

Helsereiser

Tlf 23001260
www.helsereiser.no
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Bruk sommeren til å komme i form
Trening er viktig for alle – og spesielt for de som har astma. De første gangene du
trener vil du nok synes at det er «pyton», men når du først har kommet i gang vil
det å være fysisk aktiv gjøre livet ditt bedre.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Har du eller barnet ditt astma
og opplever å bli tungpustet og måtte stoppe midt i
treninga, er det ikke rart om
du blir bekymret for om dette
egentlig er bra. For hvor mye

trening tåler egentlig en person med astma?
Svaret er at hvis du tar
hensyn til din astma, kan du
til og med trene som en toppidrettsutøver selv om du har

astma. For eksempel roeren
Olaf Tufte, syklisten Thor
Hushovd og langrennsløperen
Øystein «Pølsa» Pettersen har
diagnosen astma – uten at de
har latt seg stoppe av det.

Sommerferien er en utmerket anledning til å komme i litt
bedre form. Da kan du velge
mellom et utall aktiviteter
– for eksempel svømming,
sykling, løping, roing, klat-

ring, fotball, volleyball, og så
videre.

Velg noe du liker. Det aller
viktigste du må tenke på før
du begynner å trene er å velge
en aktivitet du liker å holde på
med. Hvis du hater å sykle, er
det en dårlig idé å kjøpe en ny
dyr sykkel som du likevel ikke
kommer til å bruke. Men kanskje du liker ballspill bedre?
Selv om du i ditt eget hode
ikke liker noen former for tre-

ning, kan det hende du liker å
være fysisk aktiv? Det å gå tur
er også trening, det er bare
å gi på litt i bakkene så du får
opp pulsen, så kommer du i
form. Eller hva med å svømme
i sjøen eller et vann? Det er
super trening for kropp og
sjel.

Start forsiktig. Mange har
erfart at det ikke er så vanskelig å begynne å trene, det er
å fortsette å trene som er

vanskelig. Nettopp derfor er
det viktig å starte litt forsiktig,
og å sette seg realistiske mål.
Ikke tro at du skal trene to
timer hver dag hvis du ikke
har vært aktiv på lenge – men
kanskje heller to ganger i uka.
Sett deg kortsiktige mål som
du justerer etter hvert.
Når du først kommer i gang
vil du oppleve at fysisk aktivitet blir en naturlig del
av hverdagen, og noe som
gjør at livskvaliteten øker.

Det å trene sammen med
andre gjør også at det er
lettere å holde motivasjonen
oppe. Uansett alder finnes det
treningstilbud som kan passe
for deg – enten det er på
treningsstudio eller i regi
av et idrettslag.
Mer info om trening med
astma finner du på NAAFs
nettsider – www.naaf.no

RÅD FOR TRENING
MED ASTMA
n Bruk astmamedisin etter anbefaling fra legen din. Bruk
forebyggende medisiner før trening og ha alltid med
anfallsmedisin i bagen i tilfelle du skulle bli dårlig. Trener
du organisert bør du fortelle treneren din at du har astma.
n Bruk god tid på oppvarming. Lang og rolig oppvarming
åpner luftveiene og øker treningsevnen. Avhengig av hvilken
aktivitet du skal gjør bør du varme opp ved å jogge rolig
i 10 til 40 minutter.
n Bruk lett og behagelig treningstøy tilpasset vær og temperatur, og gode sko som er tilpasset din fot.
n Er du plaget av pollenallergi er det lurt å trene innendørs
på dager med mye spredning. Det kan også være deilig å
ta en løpetur i varmt sommerregn!

Forfriskende. Det er deilig å ta en dukkert i havet eller ferskvann på
en varm sommerdag. Og så er det kjempegod trening å svømme!
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NAAF-ADVOKATEN

AKTUELT

Foto: Wikimedia Commons

Erstatning for
yrkessykdom

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

Gjennom medlemskapet ditt i Norges
Astma- og Allergiforbund kan du få saken
din gratis vurdert hos advokat.

Hvis du har fått en sykdom som skyldes
påvirkning du har vært utsatt for i jobben
din, så kan du ha krav på erstatning gjennom arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.
Dette kan for eksempel være astma,
ulike typer allergier og eksem.
Yrkesskadeforsikringen. Alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen kan utløse krav på utbetaling
av erstatning dersom en ansatt utvikler
en sykdom som har sammenheng med
arbeidet eller blir skadet på jobb.
Ved begrunnet mistanke om at
sykdommen er knyttet til arbeidet ditt,
så skal arbeidsgiver melde fra til NAV.
Meldingen til forsikringsselskapet har du
i utgangspunktet selv ansvaret for. Når
de mottar melding om mulig yrkessykdom, så vil NAV og forsikringsselskapet
utrede saken med å innhente uttalelse
fra en lege/sakkyndig som er spesialist
på yrkessykdom/arbeidsmedisin.
Komplisert regelverk. Ved yrkessykdom
vil du kunne ha krav på erstatning og
ytelser både fra NAV og fra det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver har
tegnet yrkesskadeforsikring i.
Hvorvidt du har krav på erstatning
avhenger av flere forhold, og regelverket er komplisert. For å nå frem med et
erstatningskrav så kan det være helt avgjørende at du får bistand fra en advokat
med spesiell kompetanse på de reglene
som gjelder for yrkessykdom.

Astma- og Allergiforbund samarbeider
med Advokatfirmaet Salomon-Johansen
AS i Oslo. Advokatfirmaet har advokater
med lang erfaring som arbeider spesialisert med yrkessykdomssaker. Advokatfirmaet tilbyr deg en gratis vurdering av om
sykdommen kan gi deg rett til erstatning
for yrkessykdom.
Hvis advokaten mener at du kan ha
krav på erstatning, så vil han kontakte
forsikringsselskapet og be om at saken
utredes medisinsk og juridisk. I yrkessykdomssaker dekker også yrkesskadeforsikringen advokatutgifter Hvis sykdommen
godkjennes som en yrkessykdom vil
avgjørelsen kunne utløse en del rettigheter og erstatningskrav.
Erstatte tapt inntekt. Hvilken erstatning du eventuelt har krav på, avhenger
av hvilke konsekvenser sykdommen
har fått for deg. Hvis du ikke lenger kan
fortsette i samme jobb eller yrke, så kan
du ha krav på erstatning for inntektstap
ved midlertid eller varig arbeidsuførhet,
eller for inntektstap under omskolering.
Hvis sykdommen har påført deg en varig
medisinsk skade så kan du ha krav på

Samarbeider med advokat. Norges
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ménerstatning både fra NAV og forsikrings-selskapet. Retten til ménerstatning vil avhenge av størrelsen på skaden,
og dette blir vurdert av en lege/spesialist. Du kan også ha krav på å få dekket
rimelige og nødvendige ekstra utgifter til
medisiner eller behandling.
Ta kontakt. Hvis du lurer på om du har
en sykdom som kan gi grunnlag for erstatning etter de reglene som gjelder for
yrkessykdom, så er du velkommen til å ta
kontakt med Advokatfirmaet SalomonJohansen i Oslo for en gratis forhåndsvurdering fra en av våre eksperter.
Hvis det viser seg at det er grunnlag
for å anta at sykdommen er forårsaket
av arbeidet ditt, så vil forsikringsselskapet dekke advokatutgiftene dine for å få
utredet om sykdommen gir grunnlag for
erstatningsutbetaling.

Hvis du ønsker å få vurdert om du skal melde ifra om yrkessykdom,
så kan ta kontakt med Advokatfirmaet Salomon-Johansen:
post@salomon-johansen.no
Telefon sentralbord: 22 98 99 40
www.salomon-johansen.no

EFFEKTIV KREM

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.

Ny bok om vårt
kjemiske miljø
Avdøde Kjell Aas rakk aldri å sluttføre
manuset til sin siste bok, men takket være
datteren Marianne Hanneborg Aas er
boken «Environmental chemistry and you»
nå sluttført og tilgjengelig som e-bok.
Kjell Aas var gjennom et langt
liv en stor pådriver i folkehelsearbeidet, og med en
brennende iver for inneklima.
Hans livsverk omfatter blant
annet en lang rekke populærvitenskapelige bøker og medisinskfaglige publikasjoner.
NAAFs fagsjef biologi og
kjemi Kent Hart har anmeldt
boken «Environmental chemistry and you» for fagbladet
«Allergi i Praksis». Her er et
utdrag fra anmeldelsen:
«Boken handler om at vi
som mennesker kommer i
kontakt med utallige kjemiske
forbindelser i løpet av vår
levetid og hvordan vi er utrustet for å takle dem. De aller
fleste er vi avhengige av, de
aller fleste takler vi, og noen
skader oss. Stoffene kommer

Z Skin Repair Intensive Cream er klassifisert som medisinsk utstyr
i hele EU-området. Z Skin Repair Intensive Cream er fremstilt
uten parabener, fargestoff og parfyme.
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.

Z Skin Repair får du kjøpt hos Vita,
i helsekostforretninger eller direkte fra
www.arcon-norway.no

fra miljøet vi omgir oss med,
og enkelte stoffer dannes i
kroppen. Temaet er omfattende og mye land skal dekkes.
Her lykkes Aas med å forklare
kompliserte spørsmål med
en svært effektiv fortellerstil.
Boken poengterer at det ikke
finnes noen snarveier til å
forklare problematikken med
mennesker og miljø, men den
benytter et utall av flere små
historier for å bryte temaet
ned til små forståelige poeng.
Og de som ønsker et dypdykk,
inviteres videre med til å se
nærmere på kildematerialet.»
Dersom du ønsker å lese
boken kan den kjøpes som en
e-bok til Kindle fra Amazon
(6,16 $) eller som paperback
(34,19 $).

WWW.NAAF.NO

Arcon Norway AS, Postboks 6, 4801 Arendal
Tel. 37 00 35 35
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Unik Sensitiv Color flytende tøyvask

NYHET!

Unik Sensitiv Color flytende tøyvask

Rent og pent
innemiljø

CUTRIN
SENSITIVE

TRYGT FOR DEG,
TRYGT FOR MILJØET!
N
VA

E MER K

E

T

Ferdigmalte panelog takplater anbefalt
av Astma- og
allergiforbundet

S

NYHET!

sensitiv side

NORSKPRODUSERT

ANBEFALT AV

HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

www.byggma.no

Sannsynligvis

Sannsynligvis

3 TRINNS MATTESYSTEMER

verdens reneste

ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND

verdens reneste

Besøk gjerne vår hjemmeside for
å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no
Dokumentert effektiv fra 200C

2856

Helt uten parfyme

member of

Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.

•

DURI FAGPROFIL AS

Dokumentert effektiv fra 20⁰C

member of
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no

• Helt uten parfyme
Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.

LAURBÆR

2856
2856

Opptatt av inneklima?

2856
LAURBÆR
LAURBÆR

-bruk vår helsevennlige maling

LAURBÆR

Ingen
skadeli
avdam g
ping
A

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
ek 1 og Alliance Boots
er lett å skylle av.
Inneholder milde
og veldokumenterte
ingredienser.
www.ccshc.com

ilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

nbefalt
av
NAAF!

NYHET
i
Nå også
glansgrad
30

Ingen
skadelig
avdamping

såpe uten
parfyme

såpe uten
parfyme

Anbefalt av
NAAF!

o

parfyme

Anbefalt av
NAAF!

Er du opptatt av godt inneklima, og
Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots
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.

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

potek 1 og Alliance Boots

Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper deg å
bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som

er et innovativt rengjøringssystem bestående av fiber og vann.
Vasker 6 ganger renere, helt uten
såpe og skadelige kjemikalier. HUDENS

NATURLIGE VALG

Bestill i nettbutikken eller ta
for demonstrasjon.

HUDENS NATURLIGE VALG

HUDENS NATURLIGE VALG

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 10580 SOFT SKIN

Lune farger i trygge omgivelser
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
SENS
10580
SKIN
SENS
gir
deg
harmoniske
farger for glade,
har bare
gjort
detSOFT
samme
som naturen.

trygge hjem.

Malt med produkter som setter familiens helse i fokus.
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper
SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon
deg å bevare hudens og underlivets naturlige
og gir et ﬁnt, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart,
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og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tipstilog
råd du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.
SENS - Trygg fra første strøk!
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SENS - Trygg fra første strøk!
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HUDENS NATURLIGE VALG
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www.gjoco.no
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www.gjoco.no

SENS 8302 LAURBÆR

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
SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 2856 WARM BLUSH

HUDENS NATURLIGE VALG

23.11.12 11.51

Ingen
skadeligAnbefalt av
Enjo
avdamping NA
AF!

NYHET
i
Nå også
d
glansgra
30

SENS 8302 LAURBÆR

såpe uten
såpe uten parfyme

Ingen
skadelig
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www.gjoco.n
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www.enjo.no
Tel: 31 29 59 80 - post@enjo.no
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vårt fargekart, og få personlige tips ogSENS
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SENS -- Trygg
fra første strøk
Trygg fra første strøk!

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

23.11.12 11.51
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LEGEMIDLER

ordningen var vellykket. Det
er opp til det enkelte apotek å
knytte seg til veiledningsordningen.
– Det er oppsiktsvekkende
når Legemiddelverket antyder
at man nå skal gå bort fra en
godt dokumentert og innarbeidet del av opplæring i
Det er påvist at opptil syv av riktig bruk av inhalator hos
ti bruker inhalator feil allerede behandlende lege. Veiledning
i apotek var ment som et supi dag, og en studie fra Storbritannia har vist at bytte av
plement til, ikke en erstatning
inhalator medfører redusert
for, oppfølging hos legen, sier
astmakontroll. I Sverige har
assisterende generalsekretær
man valgt å gå bort fra geneBo Gleditsch i NAAF.
risk bytte av inhalatorer etter
– At astma- og kolspasienter
at det svenske legemiddelver- skal være avhengig av at nærket konkluderte med at dette
liggende apotek har godkjente
ikke var forsvarlig.
veiledere, eller skal henvises
– Vi stiller oss undrende til
til bruksanvisninger på pakken
at Legemiddelverket tilsyneeller instruksjonsvideoer på
latende har valgt å se bort fra
nettet, slik Legemiddelverket
faglige argumenter i denne
viser til, kan umulig være i
saken. Vi frykter at vedtaket vil samsvar med likeverdig og
bidra til å skape stor usikkerforsvarlig pasientbehandling.
het hos våre pasientgrupper
og øke feilbruken av lungeme- Reservasjon mulig. Norges
disin. Da er vedtaket om bytte Astma- og Allergiforbund har
verken trygt eller lønnsomt,
i sin høringsuttalelse påpekt
sier Hogne Skogesal, politisk
at apotek, ifølge forarbeidene
og juridisk rådgiver i NAAF.
til Apotekloven, ikke skal ha
anledning til å foreta bytte
– Oppsiktsvekkende. I bedersom det eksisterer forskjelgrunnelsen for innføring av
ler mellom legemidlene som
generisk bytte viser Legemidkan ha medisinsk betydning
delverkets faggruppe (bytfor pasienten «også i de tilfeltegruppen) til at «dagens
ler hvor departementet har
praksis med demonstrasjon
godkjent legemidlene som
av inhalator hos legen kanskje byttbare».
ikke lenger er nødvendig eller
– Forarbeidene nevner
hensiktsmessig. Fremover bør eksplisitt forskjellig utseende
legekontor/astmasykepleier
og farge som eksempler på
heller gi opplæring i genehva som kan ha medisinsk
rell inhalasjonsteknikk, samt
betydning. I tillegg vet man
betydningen av å ta vedlikeat disse medikamentene må
holdsmedisin hver dag».
administreres ulikt. For noen
Byttegruppen antyder videre
av de aktuelle legemidlene er
at instruksjon i bruken av den
det for eksempel av betydenkelte inhalator heretter skal ning for effekten om enheten
overlates til apotekene.
rystes eller ikke før inhalering.
I 2016 ble det innført en
Da fremstår det ganske klart
prøveordning med inhalasjons- at dette forslaget ikke er i tråd
veiledning ved norske apotek. med lovgivers intensjoner,
Ordningen er senere videreforklarer Skogesal.
ført i en treårsperiode, etter
Byttegruppen understreker
at Apotekerforeningens egen
i sin begrunnelse at det er Leevaluering konkluderte med at gemiddelverket som vurderer
Omstridt. Fra 1. mai kan apoteket bytte pulverinhalatoren
Seretide Diskus til en likeverdig
medisin i ny inhalator.
Mange frykter at bytte
av lungemedisin i apotek vil
øke feilbruken. Foto: Colourbox

Omstridt bytte av
inhalasjonspulver i apotek
Statens legemiddelverk har vedtatt at inhalasjonsmedisin mot astma og kols som
er godkjent med Seretide Diskus, skal være byttbar i apotek fra 1. mai 2018. Både
pasientforeninger og lungemedisinske fagmiljøer har uttrykt stor bekymring over
vedtaket og etterlyser en bredere faglig begrunnelse.
Tekst: Nina Brun Foto: Colourbox

Legemiddelverket begrunner
vedtaket med at de generiske
inhalasjonslegemidlene er
medisinsk likeverdige med
referanselegemidlet og derfor
egnet for bytte. Opprinnelig
gjaldt vedtaket også Symbicort, men denne beslutningen
er foreløpig utsatt på grunn av
pågående rettslige forføyninger.
Legemiddelverket anslår at
bytte av inhalasjonsmedisin
til et rimeligere kopipreparat
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kan spare samfunnet for 120
millioner kroner årlig.
Stor motstand. Etter at forslaget om byttbarhet for inhalasjonsmedisinene Symbicort
og Seretide Diskus ble sendt
ut på høring, mottok Legemiddelverket i alt 19 innspill innen
svarfristen 22. februar. Av
disse var hele 12 kritiske, deriblant Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Landsforeningen for hjerte og lungesyke
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(LHL), flere lungelegeforeninger, Norsk sykepleierforbund
samt legemiddelselskapene
GSK og AstraZeneca. Av de
seks som støttet forslaget var
Helsedirektoratet, Farmaceutene, Apotekforeningen,
Orion Pharma, Glenmark og
Apotek1.
Legemidler som skal
inhaleres skiller seg vesentlig fra andre legemidler da
virkningsgraden er knyttet til
flere faktorer enn selve virke-

stoffet. Det kan dreie seg om
forskjellig utforming og farge på
doseringsenheten samt rutiner
for hvordan dosen skal klargjøres. Flere høringssvar påpeker
derfor at pasientene i dag får
opplæring og demonstrasjon av
inhalator hos lege eller astmasykepleier tilknyttet legen, og at
man ved bytte av inhalator på
apotek risikerer store brukerfeil
dersom pasienten stadig må
lære seg en ny inhalator hos
apoteket.

om legemidler er medisinsk
likeverdige og byttbare, og
setter legemidlene på byttelisten, men fremholder at
dersom apoteket avdekker
at pasienten ikke vil klare å
håndtere bytte, kan apoteket
konkludere med at det er
forskjeller mellom legemidlene som for denne enkeltpasienten kan ha medisinsk
betydning. Da bør apoteket
be rekvirerende lege vurdere
å reservere seg mot bytte for
denne pasienten.
– Pasienter som ikke tydelig
viser at de forstår inhalatoren
de får utlevert, blir da til en
kasteball mellom rekvirent og
apotek. Dette er jo nettopp
de pasientene som allerede
har mest behov for tydelig og
betryggende veiledning. Det
er klart at en slik situasjon vil
skape ytterligere forvirring,
understreker Skogesal.
Prøves rettslig. Opprinnelig ble også Symbicort satt
opp på byttelisten fra 1. mai,
men Helse- og omsorgsdepartementet besluttet
nylig å utsette dette etter

at AstraZeneca varslet at de
vil prøve vedtaket juridisk.
Selskapet har sendt begjæring
om midlertidig forføyning til
Oslo Byfogdembete. Dermed
kan foreløpig ikke Symbicort
byttes i apotek med Bufomix
og DuoResep Spiromax.
Det rettslige spørsmålet
dreier seg om de ulike inhalatorene er medisinsk likeverdige og egnet for generisk
bytte i apotek utfra hensynet
til pasientsikkerhet og riktig
legemiddelbehandling. Fastsatt
tid for muntlige forhandlinger
i Tinghuset er i løpet av juni
2018.
– Bytte av inhalasjonsmedisin i apotek er i det hele tatt
svært omdiskutert og knyttet
til mange usikkerhetsmomenter. Vi mener at kortsiktig
innsparing ikke får veie tyngre
enn de negative helse-effektene som mange har påpekt,
sier Gleditsch. Han oppfordrer
nå pasienter som opplever
usikkerhet ved bytte av sin
Seretide Diskus om å kontakte
legen sin. n

FAKTA GENERISK BYTTE
n Når en originalmedisins patentbeskyttelse
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utløper, kan konkurrerende legemiddelfirmaer
fritt lage billigere kopier med det samme virkestoffet. Disse medisinene kalles generika.
Når du leverer en resept, kan apoteket bytte til
en kopimedisin. Hensikten er å spare samfunnet for kostnader.
Dersom legen mener at utseende og formen
på den billigere medisinen kan føre til at
enkelte pasienter bruker medisinen feil, kan
legen krysse av for reservasjon mot bytte.
Fra 2016 ble det innført en prøveordning der
apotekene fikk egne takster for å gi veiledning
i bruk av inhalasjonsmedisin. Veiledningen er
gratis for pasienten.
I 2016 ble inhalasjonssprayene Flutide og
Seretide byttbare i andre rimeligere preparat
og fra 1. mai 2018 inhalasjonspulveret Seretide
Diskus.
Vedtak om å sette inhalasjonspulveret
Symbicort på byttelisten er foreløpig utsatt.
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NAAF-NYTT
... for et bedre inneklima

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 90 00

Blomster &
gavebutikken
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 87 56

Clean
Service AS

3041 DRAMMEN
Tlf. 982 63 849

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

GravingogTransport

Bjørn Liodden
3570 ÅL
Tlf. 905 20 071

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

andoy.kommune.no

www.orkdalbil.no

Nan Salong & Massasje
Jeeranun Jittabut

Skistredet 7, 3724 SKIEN
Tlf. 968 76 880

aurland.kommune.no

Øystre Slidre
kommune

Sentrumsvegen 15, 2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 01 14 - www.odal-regnskap.no

oystre-slidre.kommune.no

Vålaugsvegen 138, 2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90 - www.an-bygg.no

Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00
www.jatak.no

Kiwi Hovinveien
Hovinveien 45
0576 OSLO

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

Tlf. 22 71 45 01

Stasjonsv. 46, 4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00 - www.nordan.no

Porsgrunn Lungeklinikk
Gross-Maurer
Fygleveien 53, 8370 LEKNES - Tlf. 76 08 05 50

3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 10 43 56

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00 - www.himolde.no

Storgata 28
3611 KONGSBERG
Tlf. 954 09 090

Trimakk ANS

Østerkløftveien 249
8215 VALNESFJORD
Tlf. 75 60 21 00 - www.vhss.no

Todenskjoldsg 65
4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00 - www.vaf.no

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

Fossegrenda 30 C, 7038 TRONDHEIM
- Daikin - Panasonic - Mitsubishi
www.gronn-energi.no

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Industrivegen 13, 3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 18 18 - www.fmkongsberg.no

Institutt for velferd og deltaking
Tlf. 55 58 75 00 - www.hvl.no/ivd

I NAAFs nettbutikk får du nå
kjøpt SOS-kapsler som du kan
ha rundt halsen for å ta vare på
viktig informasjon.
SOS Talisman er et internasjonalt kjent merkesystem.
Kapselen er i rustfritt stål og
henger på et kjede, og tåler
vann og sterk varme. Inne
i kapselen er det et alarmpass hvor du kan skrive viktig
informasjon, som for eksempel
navn, fødselsdato, telefonnummer, telefonnummer til
pårørende, blodtype, medisinske notater og så videre.
Det følger med en brukerveiledning om hvordan du

Vr Maskin AS

Skreppestadveien 46
3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Bogøy
Dagligvare
- Bunnpris

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Fruene
Haugestad AS
Mirawa
Restaurant

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Mjøndalen
Bakeri & Konditori

Kiwi Bogstad
Lungemedisinsk avdeling

SOS-kapsel i NAAFs nettbutikk

Ankerveien 117
0766 OSLO
Tlf. 22 51 99 89

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 62 47

Vinstra
Begravelsesbyrå
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

fyller ut alarmpasset. Alarmpasset brettes pent og forsiktig
(som et trekkspill) og legges
inni kapselen.
Kjedet kommer i to størrelser, 55 cm (2 mm tykt) og
65 cm (3 mm tykt). Det følger
også med et klistremerke, som
indikerer at man går med en
SOS-kapsel.
Prisen for NAAF-medlemmer
er kroner 200 for 55 cm og
kroner 220 for 65 cm. (Ordinær
pris 300 og 320 kroner.)
Kan bestilles i nettbutikken
vår: https://nettbutikk.naaf.no

Circle K E6
Berger

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Røros Aut.
Trafikkskole
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

REG Tankefelt Terapeut
MNLH
Langbryggen 13
4841 ARENDAL
Tlf. 456 03 989
bokheim@eureka-tft.no

6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Vollan
Tak og Vegg

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no

Slemmestad
Optikk AS

Anton Amundsen AS

Mix Go'biten Kiosk
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00
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8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Kirkebygden

Kiwi Flaskebekk

3614 KONGSBERG
Tlf. 32 72 27 00

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 13 94

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 977 76 010

Irby Elektro AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 915 49 789

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Namdal
Maritime AS
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 17 80

ANONYM
STØTTE

Spar Haga Mat AS

Boots Apotek
Kvaløysletta

Femina
Frisersalong

5416 STORD
Tlf. 53 40 43 00

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 17 98

Hammerfest

Kiwi Baneveien

3533 TYRISTRAND
Tlf. 32 13 94 12

Vesetrud Sag

Olsens Montering
og Ovnsrens

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 29 85

3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

3576 HOL
Tlf. 32 08 94 09

Voss Olje

2067 LILLESTRØM
Tlf. 08 899

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

3766 SANNIDAL
Tlf. 909 68 987

Prestholt
Geitestøl

Tlf. 66 91 16 02

Tlf. 954 20 995

2074 EIDSVOLL VERK

3841 FLATDAL
Tlf. 35 05 21 96

Oslo Bilsenter
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Lillehammer
Elektro AS

Graveservice
Kragerø AS

5582 ØLENSVÅG
Tlf. 53 77 52 00

Tlf. 958 35 848

Tlf. 02 131

Romerike
Klimaservice AS

Joker Flatdal

2651 ØSTRE GAUSDAL

1450 NESODDTANGEN

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

Brødrene
Johansen Maskin
Brandshaug A/S
og Tjenester
Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Turbopower AS

5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

3290 STAVERN
Tlf. 33 16 53 50

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 29 54

Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Olaf Helge Ask AS

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 84

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Rue
Transport AS

Steinvik
Fiskefarm AS
Elisabeth Bokheim

Sele Kalk AS

5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

Radonsikring AS
3050 MJØNDALEN
Tlf. 31 41 11 22

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

2355 GAUPEN
Tlf. 413 09 866

Arctic Bio AS

Odd Gleditsch AS

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Austad
Elektro AS

3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

Evas Naturterapi
Eva Landøy

BeslagTEKNIKK as

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

RPT
Production AS

3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Bygger’n Lofot
Entreprenør

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

9517 ALTA
Tlf. 940 39 548

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Tor Ivar Martinsen
Transport AS
Joker Bulandet
3370 VIKERSUND

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

6986 VÆRLANDET
Tlf. 57 73 12 01

4353 KLEPP STASJON

Tlf. 51 78 66 00

Tlf. 971 25 054

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Salong
Evy Frantzen

Høybråten
Glasservice AS

HV service AS

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

1081 OSLO
Tlf. 22 30 30 70

3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Matallergi på ferie
Jeg har to barn som er syv og ni år.
Begge er plaget med matallergier og
intoleranser, spesielt gluten og skalldyr. Vi planlegger sommerferie
i sydover i Europa i år, og lurer derfor
på hvordan vi best kan unngå at barna
får i seg det de reagerer på, særlig
når vi spiser ute.
Mor
Svar:
Innenfor EU og EØS er både industri og
serveringssteder pålagt å opplyse om
maten inneholder en eller flere av de 14
merkepliktige allergenene, hvor blant annet glutenholdig korn og skalldyr inngår.
Det betyr at dere på lik linje som i Norge,
skal kunne orientere dere om den maten
dere kjøper eller får servert inneholder
de allergenene barna ikke tåler.
Men, man kan ikke alltid belage seg
på at merkingen overholdes, så her er
det også viktig med kommunikasjon.
Gi alltid beskjed til serveringspersonalet
om at barna har allergi, så dere er sikre
på at de tar de forhåndsreglene som
er nødvendig.
Dere kan også laste ned appen
Matparlør til smarttelefon. Matparløren
hjelper dere å oversette fraser, typer og
retter knyttet til en rekke matallergier
til ulike språk, som engelsk og spansk.
Applikasjonen er tilpasset deg som har
matallergi og er på reise. På den måten
kan dere enkelt kommunisere allergi til
serveringspersonalet eller butikkansatte.

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Rengjøring etter dyrehold

Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Guro

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Merkepliktig. Reiser du på ferie til
et EU/EØS-land skal 14 merkepliktige
allergener være opplyst på menyen.
Foto: Colourbox
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Setter spor. Det er ikke lett å bli helt kvitt allergener fra verken
hund eller katt selv med grundig renhold. Foto: Colourbox

Guro Waage

Helsefaglig rådgiver

Vi har leid ut leiligheten vår til en familie med to hunder.
Har dere råd om hvordan den best mulig kan gjøres klar
for at andre kan overta boligen, også allergikere?
N.N.
Svar:
Det er dessverre ingen lett jobb å rengjøre en leilighet etter
at det har vært hund der. God rengjøring er ressurskrevende, og heller ingen garanti for at det ikke finnes dyreallergener igjen i boligen etter utført renhold. Vi i NAAF trenger
å få frem mer kunnskap på dette området slik at våre
medlemmer kan få praktiske råd og tips som fungerer.
I påvente av en slik rutine har jeg utarbeidet dette svar.
Her er noen tips til rengjøringsprosessen:
Før du starter renholdet bør du kontakte de som har
bodd i boligen slik at du kan få informasjon over hvor
hunden(e) oppholdt seg mest, spiste, sov, etc. På disse
områdene bør du intensivere renholdet.
l Du bør gå til anskaffelse eller leie en god profesjonell
støvsuger med god sugekapasitet og HEPA-filter på
utblåsningssiden.
l Mikrofibermopp og mikrofiberkluter bør brukes.
l Bær ut alt inventar, tekstiler osv.
l Bruk tørre metoder før fukt da det lettere fjerner partikler.
l Støvsug godt gulv, vegger og tak.
l Støvsug stikkontakter, lampepunkter, osv.
l Bruk gjerne en børste på støvsugeren.
l Støvsug alle møbler og tekstiler ute før det bæres inn
eller settes på et mellomlager (dersom du ikke er sikker
på om alt er fjernet).
l Tørk over med tør mikrofiberklut.
l Tørk deretter med fuktig mikrofiberklut.
l Hvis dere leier renholdsfirma, bør dere overlevere en
kravspesifikasjon slik at renholdskjemi ikke brukes.
l Utfører dere de ulike aktiviteter som er beskrevet
ovenfor vil det mest sannsynlig bli bedre, men
allergener fra dyr er det en utfordring å fjerne helt.
Kai
l

Soling med ansiktseksem

Allergivaksine for barn

Jeg har en gutt på snart ett år som er plaget av kronisk ansiktseksem. Har dere noen anbefalinger når det kommer til små
barn, soling og solkrem?
B.P.
Svar:
Vi har ingen spesifikke anbefalinger vedrørende solkrem til barn.
Våre krav for anbefaling i vår produktmerkeordning er svært
strenge, og per i dag har vi kun produkter beregnet til bruk av
voksne. Barn (typisk anslått som personer yngre enn 13 år) skal
helst benytte seg av solkrem utviklet for bruk på barnehud, da
råvarene som brukes der er bedre dokumentert i forhold til barns
hud. Det betyr ikke at produktene er farlige for barn å benytte,
men man mangler kunnskaper til å kunne forutsi om uforutsette
reaksjoner kan oppstå. Barns hud er på mange måter litt forskjellig fra voksnes hud.
Produsentene forholder seg til to tydelige kategorier av solkrem; voksen og barn. Dette er altså ikke et rent markedsføringstriks bransjen bruker for å selge mer.
Solkrem kommer enten med fysisk eller kjemisk filter. Begge
deler har sine fordeler (og ulemper) ved bruk. Kremer med fysisk
filter kan for eksempel bli veldig tett for huden og vi anbefaler
uansett hvilken type solkrem at man vasker/skyller av solkremen
når man kommer seg ut av solen.
Et alternativ er å velge en solkrem med lavere faktor og heller
smøre oftere.
Solkrem til små barn med atopisk eksem er alltid vanskelig. En
del solkrem kan føre til okklusjon av huden (tetter hudporene).
Dette vil igjen kunne føre til forverring av eksemen, og her bør du
rådføre deg litt med fastlegen til barnet om hvordan du best kan
gå frem.
Din gutt er fortsatt veldig liten, og huden hans bør derfor i
minst mulig grad utsettes for sol. Da ettåringer sin hud tåler sol
mindre pga. hudens pigmentering er indirekte soleksponering å
foretrekke. Derfor bør han uansett ikke være utsatt for direkte
sollys i noen særlig grad. Her vil nok solhatt og UV-klær kunne
hjelpe mye på situasjonen.
Kent

Jeg har en sønn som er veldig allergisk mot gresspollen. Han er
sterkt plaget og blir veldig redusert i sesongen. Vi lurer på om
han kan begynne på allergivaksine, eller er det aldersgrense på
det. Hvordan går vi i så fall frem for å få det?
Foreldre
Svar:
Når det gjelder behandling mot gresspollenallergi, finnes det
flere forskjellige muligheter og behandlingen bygger i hovedsak
på tre prinsipper: Sanering, symptomatisk behandling og allergivaksinasjon.
Det første man vil forsøke, er å sanere, det vil si unngå det man
er allergisk mot. Dette gjøres i så stor grad som mulig, men for
gresspollen vil det i praksis være umulig å unngå dette gjennom
sommeren.
Dersom sanering ikke er mulig eller tilstrekkelig, vil de såkalte
symptomatiske legemidler være aktuelt. Her finnes det mange
forskjellige muligheter og legen vil hjelpe med å finne ut hva som
kan være beste løsning for din sønn. Det finnes både systemiske
og lokale legemidler og eksempler på dette kan være antihistaminer, øyedråper og nesespray.
Hvis symptomatisk behandling heller ikke er godt nok, eller
man opplever symptomer til tross for disse, kan allergivaksinasjon være en god løsning. Dette er en behandling som behandler
selve grunnårsaken til allergien. Behandlingen tar tre år, og man
kan velge om man vil ta den som tabletter eller injeksjoner. Ettersom prinsippet med allergivaksinasjon er at man behandler
(den immunologiske) årsaken, er resultatet for de fleste at man
opplever effekt også etter avsluttet behandling. Ifølge noen av de
studier som er gjort med allergivaksinasjon, sier over 80 prosent
at de enten blir bedre eller mye bedre allerede første år/sesong.
Når det gjelder ditt spørsmål om aldersgrense, er det en nedre
grense på fem års alder for oppstart med allergivaksinasjon.
Hos legen vil dere i hovedsak få noen spørsmål omkring aktuelle symptomer, på hvilket tidspunkt disse oppstår, hvilke medisiner
som er forsøkt etc. I tillegg til at han/hun tar en allergiprøve –
enten som en blodprøve eller en prikktest. På bakgrunn av dette,
vil legen vurdere hvilken behandling som er best for deres sønn.
Dersom allergivaksinasjon er aktuelt, vil i så fall tablettbehandling (mot gresspollenallergi) kunne startes hos fastlegen. Den
første tabletten skal tas på legekontoret, men resten av behandlingen tas hjemme. De yngste barna vil som regel bli henvist for
videre vurdering og behandling hos nærmeste spesialist i barnesykdommer. Dersom det skulle være aktuelt eller ønskelig med
injeksjonsbehandling, vil legen også henvise videre. De over 18 år
henvises gjerne til Øre-Nese-Hals- eller lungespesialist med tanke
på behandling med allergivaksinasjon.
Anna

Solbeskyttelse. Små barn bør bruke solkrem beregnet på barn,
men aller helst beskyttes mot sol med klær. Foto: Colourbox

KONTAKT

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Åpent:
Mandag, tirsdag og torsdag betjenes
09.00–11.00
telefonen av sykepleier.
Fredag av eksperter
på inneklima/uteluft.
WWW.NAAF.NO
n ASTMA ALLERGI12.00–14.00
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Ved grytene. Kokkeelevene fikk prøve ut i praksis hvordan de lager
mat til allergikere.

NAAF Alta Storlag inviterer til
utendørs klatring ved Sarves
Alta klatrepark 25. august.
De som skal klatre må være
over 120 cm høye og ikke
veie mer enn 120 kg inkludert
sikkerhetsutstyret. Hvis du
ikke ønsker å klatre, så kan du
møte for sosialt samvær, kaffe
og middag. Det er lekeplass
med «mini» klatreløype i
tilknytning til anlegget. Her
kan barna som ikke klatrer
aktiviseres.
Mer info: www.naaf.no/
2018klatringalta

Røff tur med RIB

I april 2018 arrangerte NAAF
Tromsø Storlag matallergikurs
i Tromsø. Kurset gikk over to
ettermiddager og startet med
teori om matallergi-/intoleranse. Under den praktiske
delen ble det laget mat uten
melk, egg og gluten blant
annet fiskegrateng, pizza,
muffins og vafler. Det ble
brukt ulike erstatningsprodukter, blant annet pizzaost uten
melk. Deltakerne var fornøyd
med kurs og foredragsholder.
Det var både morsomt og
lærerikt. Kursholder var klinisk
ernæringsfysiolog Benedicte
W. Fjalstad fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Regio-

NAAF Region Nord inviterer
til aktivitetsdag i Kirkenes
25. august. Det blir fisking, vi
får se hvordan kongekrabbe
fanges og ikke minst spise
krabbe/fisk (vi har med alternativer dersom ikke alle tåler
dette). Utflukten blir på en
moderne RIB-båt med vannjet
som lager lite eksos, noe som
er bra for de med astma.

NAAF Alta Storlag inviterer til
tur til Orrosfossen lørdag 8.
september klokka 10.00.
Oppmøte ved Gargia
Fjellstue. Vi går til fossen der
koker vi kaffe og spiser litt (de
som ønsker tar med matpakke, vi har med kaffe). Turen

Teamet. Fra venstre Guro Waage og Mona Marthinussen fra NAAF,
kokk Bård Greni, Aase Sætrang og Hilbert N. Hansen.

Inneklimafagdag i Harstad

På skolebenken. Elevene fikk en teoretisk gjennomgang i matallergi og intoleranse av NAAFs
ernæringsrådgiver Guro Waage.
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Matallergi-kurs i Tromsø
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Fagdagen vil være nyttig for
alle som kommuniserer og
samhandler om et godt og
helsefremmende inneklima.
Fagdagen arrangeres av NAAF
Sør-Troms Storlag i samarbeid
med Harstad kommune den
6. september.
Mer info: www.naaf.no/
2018fagdagHarstad

Målgruppen er både familier
med barn med astma og/eller
allergi og andre. Aldersgrense
for å være med i ribben er 7
år, ett barn pr voksen. De som
er 14 år eller eldre kan delta
uten voksen.
Mer info: www.naaf.no/
2018ribben. Gjennomføres
med støtte fra LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

nalt senter for astma, allergi
og overfølsomhet.

Bli med på tur til Orrosfossen

Foto: Sarves Alta klatrepark

Torsdag 2. mai gjennomførte
NAAF region Østfold opplæring av 35 kokkeelever ved
Glemmen videregående skole en spesialtilpasset fagdag
med opplæring i allergitrygg
matlaging. Det var både teori
og praktisk del.  
Kokken Bård Greni sto for
opplæring i allergitrygge
matopplevelser, mens NAAFs
ernæringsrådgiver Guro
Waage sto for den teoretiske
opplæringen innenfor matallergi og intoleranse.
Disse kokkeelevene vil nå
kunne bidra i sin yrkesutøvelse
på en god måte med bedret
kunnskap om allergitrygg
matproduksjon og teori. Dette
vil de kunne spre i sine nye
arbeidsplasser også.
Prosjektet er støttet av
LNU – Landsrådet for Norges
barne- og ungdomsorganisasjoner.

Aktivitetsdag
i klatrepark

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Allergitrygg mat for kokkeelever

tar cirka 2 timer i normal
gange. Tilbake på fjellstua får
vi servert bidos med dessert
og kaffe. Middagen er gratis
for medlemmer.
Mer info: www.naaf.no/
2018turalta

Høst fra naturens skattkammer
Bli med på et lærerikt kurs
hvor deltakere får lære hvordan du enkelt kan bruke urter
og planter fra naturen. Kurset
arrangeres av NAAF Sør-Va-

ranger Lokallag i Kirkenes den
26. august. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.
Mer info: www.naaf.no/
2018skogensskatt

Gratis bading i Egersund
R E G I O N

VEST

NAAF Egersund og Dalane
lokallag har gratis bading for
medlemmer hver onsdag fra
17 til 18 i bassenget på Slettebø. Barn, unge og voksne
koser seg i det varme vannet.
Aktivitet inne i svømmehall
er et godt alternativ til annen
trening, spesielt nå i pollensesongen. Vi har plass til flere så
det er bare å møte opp!!
Styret i Egersund og Dalane
lokallag ønsker nye og gamle
badere velkommen.
Varmtvannsbasseng. Bassenget i Egersund har deilig varmt vann hele året.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2018
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Medlemsmøte om pollenallergi

Vellykket samling på Kongsberg

Tur til Telemarkskanalen
NAAF Sandefjord inviterer til
heldagstur til Telemark 25.
august for medlemmer fra
Sandefjord, Tønsberg og Larvik. Buss fra Sandefjord 8.45
via Larvik til Telemarkskanalen. Der stiger vi ombord i MS
Victoria fra Ulefoss til Lunde.
Det blir også omvisning ved

Ulefos Hovedgaard og Øvre
Verket. Lunsj og middag blir
servert. Likepersoner er med
på turen.
Påmelding til Eldbjørg
Steensma, tlf. 992 61 358,
påmelding Larvik til Reidun
Liahagen tlf. 482 09 624 med
frist 30. juni.

R E G I O N

ØSTAFJELLS
Norges Astma- og Allergiforbund region Østafjells
var samlet på Quality Grand
Hotell på Kongsberg 11. – 13.
mars. Vi var 90 deltakere i
alderen 0 til 75 år som hadde
en aktiv helg sammen med
gode foredrag for de voksne
med relevante temaer.
De minste ble aktivisert av
våre frivillige i vårt tilrettelagte lekerom, mens de
større var med i slalåmbakken
og koste seg i sola. «Kom og
Dans» ga undervisning i swing
og linedance. Om kvelden var
det felles kahootquiz, knøttedisco og bordtennisturnering
– og ikke minst dans.

På besøk. Tårdis og Ovidia fra Furnesåsen stakk innom oss en tur.

R E G I O N

HEDMARK
Ringsaker storlag har hatt et
medlemsmøte om pollen og
allergi onsdag 14. mars. En
farmasøyt og en apotektekni-

ker fra Apotek 1 i Brumunddal
stod for det faglige om pollen
og allergi. Her fikk vi også stilt
spørsmål om det vi lurte på
samt tips og gode råd. Veldig
lærerikt og informativt om
et viktig tema for oss som er
berørte.

ØSTAFJELLS
NAAF Ringerike og Jevnaker
arrangerer heldags busstur
30. juni. Buss fra Hønefoss

til Gjøvik der vi går ombord i
hjuldamperen Skibladner. Det
blir også besøk på Prøysentunet. Bespisning på Nebbenes
Kro.
Påmelding til Lars Velsand,
tlf: 905 12 606

Påmelding til naaf.telemark@gmail.com Kontaktperson: Cathrine Bogen
Heitmann, tlf 959 46 148.

Kurs om kols og astma
Foto: Tore Fjeld

Ved lungerehabiliteringen på
Tønsberg sykehus arrangeres
kurs om kols og astma. Kurset
går over 6 uker, 2 dager i uka
12 til 15. Det er løpende påmelding, og sykehuset ønsker
ASTMA ALLERGI 3 2018 n WWW.NAAF.NO

Kurs om barn med eksem

Det blir sommeravslutning med matservering for
foreldre-/barn-samlingene
i Drammen den 30. juni på
Bowling 1 Åssiden. Ønsker
du å være med på foreldre-/
barn-samlingene kan du ta
kontakt med Nazifa Nazari

Det blir kurs for foreldre og
omsorgspersoner til barn med
eksem på Tønsberg sykehus mandag 29. oktober fra
klokken 8.30 til 15.30. Kurset
er gratis og du kan søke

tlf. 401 62 417 og følg www.
astmaallergidrammen.no.
De møtes på Mangfoldhuset,
Torgeir Vraas plass 4. Faste
dager vil være første lørdag
klokken 11 til 14 hver måned
unntatt juli.

at du skal få starte opp på
rehabilitering så kort tid som
mulig etter at henvisning er
sendt fra fastlegen.
Ring tlf: 33342700 for mer
opplysninger.

opplæringspenger fra NAV.
Påmelding før 22. oktober på
telefon 33308231, eller epost
lms@siv.no. Husk at det er
fritt sykehusvalg, så alle kan
delta.

Aktivitetsdag med klatring
Lørdag 16. juni inviterer Region Østafjells til aktivitetsdag
i klatreparken Høyt og Lavt i

Klatring i Bø
Østafjells Telemark storlag
inviterer store og små til
spennende aktivitetsdag i
klatreparken i Bø lørdag 15.
september.
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Sommeravslutning med bowling

Lardal, Vestfold. Informasjon,
send epost til Hege Langgjord
hege.langjord@gmail.com.

Weekendkurs i Langesund
Foto: Colourbox

R E G I O N

Foto: Tore Fjeld

Tur med Skibladner

Gøy i bakken. Barna satte stor pris på å få en dag i slalåmbakken på Kongsberg Skisenter.

Matkurs i Drammen
6. oktober blir det matkurs for
barn fra 3 til 12 år på Mangfoldhuset i Drammen.

Påmelding og informasjon
til Nazifa Nazari, telefon
401 62 417.

Region Østafjells arrangerer
weekendkurs på Skjærgården
hotell og badepark i Langesund 19. til 21. oktober. Dette
kurset retter seg mot familier
med syke barn og for voksne
som selv er syke. En av foredragsholderne er lungelege
Are Bjarke Teigan som forteller om astma og allergi. Det
vil i år bli en egen ungdomsgruppe med egne spennende

aktiviteter som ungdommen
selv har bestemt. Vi passer de
minste på lekerommet under
foredragene. Barn i alderen
6 til 12 år får blant annet bli
med på klatring, ballspill,
fisking og dansing. Egenandel
kroner 1500, tillegg for enerom kroner 250. Barn/unge
opp til 18 år gratis. Påmelding
til region.ostafjells@naaf.no,
eller telefon: 48 19 14 62.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2018
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SkandinaviaS førSte
bærekraftige byggeblokk
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
Nå introduseres YTONG Energy+ på det norske markedet – en verdensnyhet,
som setter nye standarder for energieffektivt og bærekraftigt bygg.
YTONG Energy+ er en tre-komponent blokk fremstilt i 100 % porebetong
og er sertifisert bærekraftig etter Cradle to CradleCM prinsippet.
Med YTONG Energy+ behøver du kun å tenke ett materiale til oppførelse
av råbygget. Det gir en enkel og tett løsning som minimerer mulighetene
for feil. Med en U-verdi på 0,11 på 50 cm massiv fasadevegg, er det lett å
oppfylle både energikrav og byggevisjoner, nå og i fremtiden.
Vi har utviklet blokken – nå er det opp til deg å bygge med den.
Kontakt oss gjerne for et presentasjonsmøte – les mer på ytong.no

100 % UORGANISK
PORebetONG
eNKeL PROSjeKteRING
OG OPPFØReLSe
U-VeRDI 0,11
– beHAGeLIG INNeKLIMA
ØKONOMISK
LØSNING

BASIC
Cradle to Cradle CertifiedCM
is a certification mark of MBDC.

Fjorårsvinnerne. Vinnere av Aksjon Burot 2017 var Falkensten Montessoriskole i Horten, som fikk fiskeutstyr for kroner 4000.

Klart for Aksjon Burot 2018
den tiden at burot blomstrer
og avgir enorme mengder pollen og frø til nye planter. Når
gjenveksten kommer etter
Nå kan din barnehage eller
ca. 3 uker, er det lurt om man
skole luke burot og bli med
luker eller slår på nytt.
i konkurransen om flotte
NAAF region Østafjells
premier.
har også i år sendt ut brev
Burotpollenallergi er veldig
og flyere til alle skoler og
plagsomt. Øyne og nese klør
barnehager i de 3 fylkene og
og renner, hodet føles som
bedt dem delta i lukeaksjonen
man har influensa, og noen
fra 10. juni. Statens Vegvesen
får pusteproblemer og kløe i
og kommunene er bedt om
halsen. Men du har ikke feber. å slå sine veier, sykkelstier
Mange blir sykemeldt og borte og områder. Bondelagene er
bedt om å slå sine områder.
fra jobb, fritidsaktiviteter,
Bygdekvinnelag og Sanitetsfoskole og barnehage.
reningene er bedt om å luke
Dette prøver NAAF region
rundt institusjoner, slik at de
Østafjells å gjøre noe med,
som bor der ikke skal bli unødved å invitere til en konkurvendig plaget av burotpollen.
ranse i burotluking.
Folk flest bes om å luke
Dersom man luker eller slår
rundt der de bor, og hvis
100 til 200 meter rundt et
alle gjør litt, vil de 220.000
område i juni, kan man oppburotallergikerne i Norge gå
holde seg der uten burotpollen i pollentiden 15. juli – 1.
sommeren friskt i møte.
Også i år utlover NAAF
september. Det er nemlig på
R E G I O N

ØSTAFJELLS
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region Østafjells 5 premier
på 1000 til 4000 kroner til de
skolene og barnehagene som
gir oss beskjed om at de har
luket. Det er snakk om luking
i 1 – 2 timer fra cirka 10. juni,
til før blomstring 15. juli.
Noen steder er det ingen
eller bare én plante. Fjern

16484 norsk annonce Byggeindustrien 210x142.indd 1

05/02/13 09.00

den! En plante kan avgi
700 000 frø til nye planter.
Dette kan hver og en av oss
gjøre, og derved bidra til god
folkehelse i samfunnet.
Ellen Sørby, Regionssekretær. Norges Astma- og Allergiforbund region Østafjells.

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

Luk i vei. Fjern burot der du er, hjemme, på campingtur eller på hytta.
Foto: Ellen Sørby
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2018
Finnes i Apotek 1, Vitus apotek og Boots apotek
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POLLENMASKER
SLITER DU MED POLLENALLERGI? DA KAN VÅRE
POLLENMASKER VÆRE REDNINGEN FOR DEG!
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.

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

Pollenmaske med partikkelfilter
400

Ordinær pris

550

Ordinær pris

250

Partikkelfilter (2 pk.)
Medlemspris

200

Kjemikalie-/partikkelfilter (2 pk.)
Medlemspris

250

Ordinær pris

Er du vår nye superhelt?
R E G I O N

ØSTFOLD
Har du lyst til å bli helsevert
for NAAF region Østfold i regi
av lærings- og mestringssenteret, sykehuset Østfold Kalnes?
Som helsevert skal du
betjene helsetorget og du
behøver ikke å være likeperson. Det vil bli gitt opplæring
som er gratis og inneholder
praktisk informasjon om
helsetorget, kommunikasjon
og etikk, samt gjennomgang
av en opplæringsmappe som
deles ut. Kravet er at person-

KJEMIKALIE- /PARTIKKELFILTER
Filtrerer i tillegg bort forurensning i gassform. Må bestilles separat.

Medlemspris

NAAF-NYTT

300

ene er medlemmer i NAAF og
at NAAF som organisasjon har
godkjent deg som helsevert.
Du bestemmer selv hvor
ofte du ønsker å ta slike frivillige vakter.
Høres dette spennende

ut, så ta kontakt med så ta
kontakt med regionsekretær,
Mona L. Marthinussen, telefon: 922 78 220 eller på
epost: monam@naaf.no/
region.ostfold@naaf.no

Vi mangler epost til mange av våre medlemmer.
Har du epost og fortsatt får brev/info i posten,
er det fint om du deler din adresse med ditt
lokallag i NAAF. Det gjør det enklere og billigere
å holde kontakten.

Brukerrepresentantkurs
Region skal arrangere
brukerrepresentantkurs
i 2018/med innføring i
modulbasert opplæring
for brukerrepresentanter. For informasjon ta
kontakt med regionsekretær, Mona L. Marthinussen. Invitasjon blir
sendt ut til alle medlemmer også, samt arrangementet blir annon-ser på
Facebook under NAAF
region Østfold.

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no

Pust ut på «Geiteryggen»

HA

LV

PR

IS
!

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og
eksklusivt tilbud for 2018! Nå er det superbillig å reise til Valle Marina! Bare se her:

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!
Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 3080!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1750!

Kanskje du synes det er utfordrende å gå på tur
alene, derfor har vi med oss Halden
Kyndig
friluftslag og lungesykepleier.

veiledning:
Vi møtes ved Halden vgs, avd Risum, Rv22 og •kjørere
samlet derfra kl. 11.00.
Lungesykepleier
er tilstede
• Aktivitetsleder
ed astma og
kolskjennskap

PS:

Ikke gå glipp av denne unike muligheten,
ring eller send e-post nå!
+34 928 150222 / info@vallemarina.eu

GJELDER KUN FOR MEDLEMMER I NAAF

-

NAAF region Østfold inviterer til turdag til Geiteryggen for
voksne med Astma og Kols den 9. september 2018.
Dette prosjektet er en unik turdag for deg med Astma og Kols.

Gjelder opphold i perioden 1.5 – 23.9 2018

L
L
I
T
S
E
B
NÅ!

Blir du med til «Geiteryggen» i Halden?

Vi snakke
r
norsk!

S E P R I S L I S T E PÅ VA L L E M A R I N A .N O

Bindende påmelding. Først til mølla prinsippet gjelder:
NAAFs regionssekretær: Mona L. Marthinussen,
e-post: region.ostfold@naaf.no
For spørsmål ring: 922 78 220

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2018
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Vinn!

Slik svarer du:

Pakke med
produkter
anbefalt av
NAAF!

Les AstmaAllergi digitalt!

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

Svarfrist: 17. september 2018
MILITÆRPARTI BERØMMELSE OPPTRE UTSTYR

ANFALL

LAND
SJAU

FORSTYRRER

KALD

TANGE

OMSTREI-

FER

KVAPSET

Bladet er tilgjengelig via en nettside, og
vil om veldig kort tid også komme som
en app til både Android og Apple. Her vil
du få tilgang til den nyeste utgivelsen så
fort den er publisert, og du trenger ikke
lenger vente på at det dukker opp i postkassen. Du får også tilgang til tidligere
numre, og du kan lagre bladene og lese
dem offline om du ønsker det.
For å logge inn, trenger du medlemsnummeret ditt, eposten du har registrert
hos oss, og postnummeret ditt.
Finner du ikke medlemsnummeret,
kan du ta kontakt med oss på
medlem@naaf.no og få det tilsendt.
Du logger deg inn på det digitale
magasinet på denne adressen:
https://dittmagasin.no/astmaallergi/

Alle som går over til digital versjon av
AstmaAllergi i løpet av 2018 er med i
trekningen av flotte premier. Vi vil trekke
en vinner blant dem som registrerer seg
hvert kvartal, som kan vinne en pakke
med produkter anbefalt av NAAF. Når
året er omme, vil vi trekke en hovedvinner, som vinner en inneklimamåler
som kan installeres hjemme. Den måler
temperatur, luftfuktighet og CO2.
Alle som registrerer seg som digital
bruker er med i alle trekningene, så jo

tidligere du registrerer deg, jo flere
vinnersjanser har du!
PS: Ved å registrere deg som digital
leser av AstmaAllergi, vil du bli reservert
mot å få papirutgaven hjem i posten.
Det hjelper oss til å spare både miljø
og kostnader.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med
medlemsservice på medlem@naaf.no.

HJELPESPRÅK
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SPIS
SNURPE

SENTRE
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HAVN
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I
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Vi har lansert digital versjon av AstmaAllergi, og du som medlem kan nå lese
bladet når du vil og hvor du vil! Kanskje du vil ta med deg bladet på hytta,
for eksempel?

LÆRREIM

VEKTENHET

KAKE
GJENNOMBORE

ILDSTED
HAVØRN

MUSE

STRØK

Løsningen på kryssordet i AA2 2018 finner du på side 58.
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NAAFS REGIONER

Anbefalt av

Kontakt ditt regionkontor
REGION NORDLAND

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

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

REGION HEDMARK

REGION OPPLAND

facebook.com/naafagder

facebook.com/naafhedmark

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

REGION MIDT

facebook.com/naafmidt

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

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

REGION NORD
facebook.com/naafnord

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

facebook.com/naafnordland

facebook.com/naafoppland

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

REGION OSLO
OG AKERSHUS

facebook.com/naafosloogakershus
Telefon: : 23 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass,
0130 Oslo.
Regionssekretær: Aase M. Kolstø
Sætrang
Epost: aase@naaf.no
Nettside: naaf.no/osloogakershus

REGION VEST
facebook.com/naafvest

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

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

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

VALLE MARINA

TELEMARK

facebook.com/vallemarinadnh

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

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

VESTFOLD
Telefon: 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a,
3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: ellen.sorby@naaf.no.
Nettside: naaf.no/ostafjells

NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

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

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

Ønsker du info fra din region?
Send en mail til kontoret du
tilhører, så legger de deg inn i
mailinglisten.

NATURKREPP

Oversikt over forbundsstyret og
ansatte finner her: naaf.no/omnaaf

-

Vevd krepp fra Høie føles sval om sommeren og lun om vinteren.
Hvit naturkrepp er anbefalt av NAAF.

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA2
Her finner du de
riktige ordene fra
kryssordet i forrige
AstmaAllergi.
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Foto: Erik Almås

REGION AGDER

Vinner av kryssord AA1 2018:
Hanne Victoria Jakobsen, Bjerkvik
Gratulerer, premien kommer i posten!
Høie har satt sitt preg på det Skandinaviske
soverommet siden 1850, og skapt rom for å drømme.
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Drøm videre på hoie.no

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

SENS 8302 LAURBÆR

Foto: Siren Lauvdal

SENS 2856 WARM BLUSH

Se hele fargepaletten med naturlige fargetoner på sens.jotun.no

SENS 10580 SOFT SKIN

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 - Trygg fra første strøk!

