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Neutral serien er helt uten parfyme, farge og
andre unødvendige tilsetningsstoffer. Målet
har vært å skape produkter som gir minst
mulig risiko for å fremkalle kløe og allergi

– både for barn og voksne. Alle produktene
blir godkjent av Norges Astma- og Allergi-
forbund før de kommer på markedet. Pro-
duktene har en hudnøytral pH-verdi.

Besøk gjerne våre hjemmesider: www.neutral.no
For mer informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund, besøk: www.naaf.no

Vaskeproduktene kan kjøpes i dagligvareforretninger over hele landet.
Hygieneproduktene kan kjøpes i Vitus Apotek, Ditt Apotek, Vita og i velassorterte dagligvarebutikker.

Ekstra milde barne-
produkter til  både store

og små barn

1446 Annonse A4  15-04-05  14:04  Side 1

Ekstra fet krem som pleier og behandler tørr og irritert hud, atopisk eksem og psoriasis. Kremen er meget behagelig i bruk 
og trekker raskt inn i huden. Inneholder ceramider, frie fettsyrer og kolesterol – hudidentiske fettstoffer (intercellulære 
lipider).  Vitamin B3* øker biosyntesen av de intercellulære lipidene, og hjelper dermed huden til å pleie seg selv innenfra. 
Anbefales som supplement til steroidebehandling. Decubal Intensive Cream egner seg utmerket som kuldekrem. 
Inneholder 70% fett.

Kremen er uten parfyme og inneholder ikke parabener eller andre konserveringsmidler.
Decubal selges på apotek.  Les mer på www.decubal.no

DECUBAL Intensive Cream

NYHET!

FARVEL TIL TØRR HUD

* Bri t ish Journal of Dermatology 2000; 143: 524-531
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Frivilligheten roses ofte og høylydt for sin 
samfunnsinnsats. Men rammebetingelsene for 
organisasjonene endres, og det påvirker 
organisasjonenes fremtid og mulighetene 
for å gjøre en innsats. Men nødsignalene 
frivilligheten sender ut i den forbindelse, plukkes ikke opp.

En generasjon tilbake var familielivet innrettet med mor hjemme og far i 
arbeidslivet. Den gamle familiemodellen ga trolig frivilligheten bedre kår, 
men den kommer neppe tilbake!

Det er ikke lenger lett å rekruttere frivillige som kan avse hverdagskvelder 
og lørdagsformiddager. Tilbudene er mange, og tid er mangelvare. NAAF har 
en ung medlemsmasse – i hovedsak småbarnsfamilier. Mange familier har to 
utearbeidende foreldre og barn med astma, allergi, eksem – med varierende 
grad av symptomer og plager. Det er fl inke foreldre som vil sine barns beste. De 
engasjerer seg sterkt i barnas helse, og i deres sosiale liv. Hverdagen gir ikke rom 
for så mye mer enn det.

Inntekter er viktige – også i frivillig arbeid. Å tro noe annet er en illusjon. Lik, tål 
eller hat dem - men vårt loddsalg har alltid vært en viktig inntektskilde som fri-
villigheten baserer en stor del av sin virksomhet på. Vi kan ikke selv stå for salget 
– det er ikke mulig å rekruttere mange nok til en slik oppgave lenger. Firmaer 
drifter salget per telefon eller brev, mot vederlag. 

Pengespill og spilleautomater er under ild. Det er et paradoks at midler som 
skaffes til veie via spilleautomater for å yte hjelp til noen, ulykkeligvis bidrar til 
at andre spiller fallitt på de samme maskinene. Avisledere og leserinnlegg har 
i denne anledning strengt formant organisasjonene til å skamme seg og fi nne 
frem loddboka igjen. Det kan vi godt, men vi har ingen til å gå med dem. Om få 
år er det heller ingen å ringe til, for stadig fl ere sperrer telefonene sine for våre 
henvendelser. Hadde frivillige organisasjoner fått være eneste aktør her, hadde 
ikke slitasjen på telefonabonnentene blitt så stor. Men frislipp av kommersielle 
aktører som falbyr sokker og bøker i beste ringetid har gjort oss alle hardere. Vi 
holder samme barskt, avvisende tone overfor den som ringer - enten de taler på 
vegne av misbrukte barn eller boklubber.

Frivillig arbeid er fremdels frivillig, men ikke på samme måte som før. Mange 
arbeidsgivere trekker i lønn eller krever frikjøp, dersom en ansatt skal skjøtte et 
verv i arbeidstiden. Og stadig mer skjer nettopp fra mandag til fredag, mellom 
ni og fi re. Organisasjonens drift sikres derfor kontinuitet, profesjonalitet og 
faglighet gjennom et apparat av ansatte. Og alt krever inntekter. Stort bortfall av 
inntekter for NAAF, betyr på sikt bortfall av tilbud til astmatikere.  Eller gå da det 
offentlige inn og tar over oppgaven - frivillig...?

tonje@naaf.no

Fritt valg på 
nederste hylle...

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst



Få år etter at de begynte å jobbe som 
frisører, fi kk begge problemer. Lene 
fi kk hodepine, astma og allergi og 

mye hoste når hun jobbet med hårfarging 
og bleking. Katrine fi kk kraftig hoste, og 
legen konstaterte bronkitt. 

– På internett fant jeg at halvparten av 
940 000 frisører i Europa lider av bronkitt. 
Da var det ikke vanskelig å legge to og 
to sammen. Jeg sluttet i salongen og 
begynte å undervise på frisørlinjen. Jeg 
hadde mye teori der, men da jeg skulle 
undervise dem i farging og bleking, kom 
bronkitten tilbake. 

Lene var ut og inn til undersøkelser, 
helt til legene fant ut at problemene var 
forårsaket av stoffer hun jobbet med i 
frisørsalongen.  Da måtte hun slutte i 
jobben og søke omskolering, men møtte 
liten forståelse hos Aetat.

– Så spurte Katrine om jeg ville være 
med og åpne økologisk salong. Hun 
hadde sett programmet Puls på NRK, der 
de fortalte om en slik salong i Danmark, 
og var helt i hundre.

Sammen forsøkte de å fi nne økologiske 
frisørsalonger i Norge, uten resultat. 

– Vi søkte på nettet og fant fl ere i 
Sverige, Danmark, England og fl ere andre 
land, men ingen i Norge. Da var det 
en som sa at vi fi kk starte vår egen, og 
dermed var ideen tent. Vi fi kk god hjelp fra 
den danske frisøren som hadde vært med 
i TV-programmet..

Tiltagende allergi mot produkter i frisørbransjen jaget 
Lene Johnsen og Katrine Arntvedt Loose ut av jobben. 
Så tok de grep og startet Norges første økologiske 
frisørsalong, Huldra, midt i Bergen.

■ tekst og foto - RAGNHILD M. EIDEM KRÜGER Resten er en solskinnshistorie. I 
banken var de positive, i kommunen 
likedan. Fem-seks måneder etter at 
ideen var unnfanget, var Huldra et 
faktum. Responsen på tilbudet har 
vært kjempepositiv. 

– Vi var litt redde for den norske 
tregheten, men folk har virkelig tent 
på dette. Omsetningen og den positive 
responsen har vært større enn vi våget 
å håpe på.

”Alle” kommer
Blant kundene er det mange gravide og 
kvinner som ammer og som ikke liker å 
bruke kjemikalier i håret. Folk med astma, 
allergi og eksem har nærmest strømmet 
til etter at tilbudet ble kjent, og dessuten 
mange som har slitt hår etter mange år 
med kjemisk behandling. Miljøbevisste 
mennesker søker til huldrene ut fra sitt 
ståsted, de nysgjerrige fra sitt. 

Sjampo, hårfarge og alle andre 
produkter som brukes hos Huldra, 
inneholder minst 75 prosent naturlige 
ingredienser. De inneholder ikke 
kjemiske tilsetninger som skal gjøre 
håret blankere, fargen mer dekkende 
eller utføre andre ”undere”. Fargene 
inneholder ikke ammoniakk, og 
selv om blekeprodukter inneholder 
enkelte kjemiske ingredienser, er 
de ifølge løfter fra produsenten fri 
for stoffer som er miljøskadelige, 
kreftfremkallende, hormonforstyrrende 
eller allergifremkallende. Emballasjen er 
gjenvinnbar. De to huldrene kan gjøre alt 

som 

andre frisører gjør, bortsett fra å gi 
permanent.

– Foreløpig har vi ikke funnet 
permanent som ikke utskiller uheldige 
gasser. Nå skal det imidlertid komme en 
saltvannspermanent som holder gjennom 
20 hårvasker, og den er vi interessert i å 
forsøke.

– Det første som slo meg da jeg kom 
inn i salongen, var at den mangler påbudt 
avtrekk?

– Vi har ingen farlige gasser, men vi har 
meldt fra til arbeidstilsynet og spurt hva 
vi skal gjøre. Der ble de veldig stille. De 
vet simpelthen ikke hva som trengs, men 
vi har sendt inn dokumentasjon på at alle 
produktene våre er økologiske. Andre vi 
har vært i kontakt med har anbefalt oss 
å bruke regler som gjelder i Danmark, 
for der er økologiske produkter mye mer 
utbredt enn i Norge. 

Et nytt felt – for alle parter
Etter et par måneder i den nye salongen 
merker både Katrine og Lene at dette 
går bra. De tidligere helseproblemene 
er borte, men ingen av dem våger å 
garantere at alle tåler alt de bruker. 

– Vi hadde en kunde med nøtteallergi. 
Hun fortalte ikke oss om det og fi kk 
problemer da vi farget håret hennes 
brunt. Den fargen er laget av nøtteskall. 
Det var skummelt. Det er klart at en 

Kunde Marit Selberg Sigurdsson sitter i 
stolen og blir vasket, klippet og frisert til 
sin store tilfredshet. Det er hennes første 
besøk hos huldrene, og hun er kommet 
av ren nysgjerrighet. En venninne har 
spredt det glade budskap etter at hun 
hadde et vellykket besøk i salongen.

– Jeg syntes det var spennende å høre 
om dette nye tilbudet og fi kk lyst til å 
prøve det. Håret mitt er litt skjørt, og jeg 
tenkte at naturlige produkter må være å 
foretrekke.

Som student må Marit være 
prisbevisst, og hun forteller at selv om 
hun prøver å spise økologisk mat, blir 
det for dyrt å gjennomføre i hverdagen. 
Hos huldrene, derimot, har de lagt seg 
prismessig på linje med andre salonger. 
Og med ny frisyre og bare naturlige 
produkter i manken, går Marit fornøyd 
hjem.

Vellykket 
huldrebesøk

Frisørene Lene og Katrine er fornøyd 
med at de våget seg inn i en ny nisje som 
frisører. 
– Dette vil fl ere satse på, tipper de.

Økologisk

hos huldrene

som for eksempel er allergisk mot kiwi, 
ikke kan bruke kiwisjampo, og vi har 
lært at vi må spørre kundene om mulige 
allergier. En annen kunde som ikke har 
kunnet gå til frisør på mange år på grunn 
av astma, har tålt det vi bruker. Hun måtte 
først sitte her en stund uten at vi gjorde 
noe, slik at hun kunne merke om hun 
reagerte på luften her.

I starten var det ikke lett for Katrine og 
Lene å fi nne økologiske hårprodukter, 
men etter hvert har de fått kontakt med 
gode leverandører.

– Lene er svært allergisk, og hun er 
blitt prøvekaninen vår. Tåler ikke hun 
produktet, tar vi det ikke inn, ler Katrine.

– Apropos prøvekaniner – kan dere garan-
tere at produktene ikke er prøvd på dyr?

– Fra en av forhandlerne har vi fått 
et skriv der de garanterer at ingen av 
varene er prøvd på dyr, at det ikke er brukt 
sprøytemidler, at råvarene vokser vilt og er 
plukket for hånd. Fra de andre har vi fått 
muntlig bekreftelse på at produktene er 
laget i samsvar med reglene for økologisk 
produksjon.

 Varespekteret utvikles stadig, og 
Katrine tror at tradisjonelle leverandører 
også vil gå mer over til økologiske 
produkter.  ■

Økologisk
hårstell

Stadig fl ere forbrukere er opptatt av 
økologiske produkter og stadig fl ere 
bransjer tilpasser deg den nye etter-
spørselen. Kunde Marit S- Sigurdsson 
er vel tilfreds med 
det økologiske hårpleietilbud.
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fekter, det vil si om Daniel skulle få noen 
reaksjoner selv om maten ikke inneholder 
allergener.

Kreativ kokkekunst
Å lage en matprovokasjon er ikke lett. 
Uansett hva som er i maten, skal den se lik 
ut og helst smake likt, det blir en utfor-
dring å skjule allergenene enten det er de 
fi re vanligste: egg, melk, hvete og fi sk, eller 
andre matvarer som for eksempel bønner, 
nøtter, reker eller lupin (en belgfrukt som 
kan brukes som tilsetning til hvetemel og 
som kan fi nnes i importert bakverk). Men 
kjøkkenet på Voksentoppen har mange 
års erfaring i kreativ kokkekunst på dette 
området. 
Kokt torsk i bringebærsyltetøy eller pan-
nekaker, for eksempel, moste bønner i 
bananmilkshake eller egg i loff. Og for 
å skjule om det er melk eller en annen 
væske i bakevarene, farges røra eller dei-
gen lysebrun med litt kakao. Som vaffelen 
i dag.

Rettene blir tilberedt i to ulike kjøk-
ken. I det ene er det fullstendig egg- og 
fi skeforbud. Her har ingen gryter, panner, 
sleiver, øser eller benker vært i nærheten 
av egg og fi sk.

– Rester fra melk og mel kan du lett 
vaske bort, men egg- og fi skeproteiner 
brenner seg fast i underlaget, forklarer 
Ann Eli Mavrakis.

Foreldrene til barn som får påvist matal-
lergi får kurs i sykdommen og matvarere-
aksjoner. 

Særlig viktig er det å lære på hvilken 
måte man kan erstatte næringen i de 
matvarene barnet ikke tåler. Familien får 
også med eget oppskrifthefte, tilpasset 
det barnet ikke tåler, og en innføring i hva 
de skal se etter i jungelen av matmerking. 
Til neste år kommer egen kokebok med 
oppskrifter på supper, middager, desser-
ter, godteri og bakverk uten egg, melk og 
hvete.

Ikke alle reagerer
Daniel er ikke den eneste som kommer til 
Voksentoppen senter for å testes. Barn fra 
hele landet blir henvist til Voksentoppen 
av leger på grunn av mistanke om reak-
sjon på matvarer.

– Symptomer kan være elveblest el-
ler eksem, noen reagerer også diaré og 
oppkast, sier overlege Ragnhild Halvorsen. 
Men dette er jo symptomer som kan ha 
en rekke årsaker, så godt som aldri er 
matvareallergi alene eneste årsak til for 
eksempel eksem, derfor er det så vanske-

lig å vite i hvilken grad maten påvirker 
sykdommen. 

– De siste åra har antallet barn som 
henvises hit økt, men økingen skyldes nok 
ikke bare at fl ere barn utvikler unormale 
reaksjoner på mat nå enn før, oppmerk-
somheten overfor denne type allergi har 
også økt, i tillegg er det blitt mer kjent 
at Voksentoppen senter utfører matpro-

vokasjoner. Trygdeetaten krever også 
grundig utprøving med provokasjoner for 
å innvilge støtte til ekstrautgifter. 

Utprøvingen starter med en åpen pro-
vokasjon etter standardiserte oppskrifter 
der alle vet hva som er i maten.

– Enkelte ganger viser det seg at barnet 
ikke reagerer på noen av matvarene, da 
stopper vi hele testen. Av dem som blir 
henvist hit, kan over halvparten reise hjem 
igjen og spise normalt, heldigvis. Viser 
pasienten derimot stor følsomhet for en-
kelte matvarer, gjentar vi provokasjonen, 
dobbelt blindt, for å sikre at reaksjonen er 
reell. 

– Får noen av barna kraftige reaksjoner 
på matprovokasjonene?

Ferdige matprovokasjoner venter på kjøkkenet.

Daniel Knoph Gulbrandsen, 9 år, sitter 
i matsalen på Voksentoppen senter 
og har nettopp fått servert en vaf-

felplate med en uvant lysebrun farge. Hva 
vaffelen egentlig inneholder vet verken 
han eller faren, Jan Knoph Gulbrandsen. 
Ikke en gang sykepleier Marie Buer som 

serverer vaffelen vet det. Daniel er på 
Voksentoppen senter for å gjennomføre 
en matprovokasjon, en utprøving av om 
han tåler egg, melk og hvete. 

Denne vaffelen er ikke den eneste han 
har spist, i går tygget han i seg to plater, 
om en time skal han sette til livs sin fjerde.

– Dobbeltblindtest kaller vi denne type 
test, forklarer kjøkkensjef Ann Eli Mavra-

kis.  Over fi re dager Daniel blir testet for 
egg og melk. En dag er det melk i røra, en 
annen dag en annen væske, en dag er det 
egg i røra, en annen dag ikke. Men hva er 
som er oppe i røra på hvilke dager, er det 
bare jeg som vet! Senere skal vi prøve ut 
hvete på samme måte. Hver test blir kodet 
med hemmelig kode som blir overrakt 
lege og sykepleier. Underveis noterer sy-
kepleier og familien eventuelle allergiske 
reaksjoner på et eget observasjonsskjema. 
Først når hele matprovokasjonen er over, 
blir koden åpnet og resultatet analysert. 
Grunnen til denne omfattende prose-
dyren er å sjekke ut eventuelle placeboef-

Vaffel
Kan en enkelt vaffelplate provosere noen som helst? 
Ja, faktisk kan den det. Iallfall hvis røra er laget på 
Voksentoppen senter for astma og allergi.

■ tekst og foto - MARIANNE MONSEN

Dette er den tredje vaffelen Daniel Knoph 
Gulbrandsen setter til livs for å teste om han 
tåler egg og melk. Hva som er i røra vet verken 
han eller faren Jan.

– Kraftige reaksjoner opplever vi veldig 
sjelden, vi gir jo allergenene i små doser. 
Noe elveblest, litt eksem eller løs mage 
er gjerne det vi registrerer.  Noen få får så 
kraftig reaksjon at vi må gi adrenalin for å 
få utbruddet under kontroll.

Prøvd seg fram
Hittil har Daniel hatt små reaksjoner på 
vaffelplatene han har spist, men til daglig 
har han holdt seg unna egg, melk og hve-
te helt siden han sluttet med morsmelk.

– Det virket som han reagerte på disse 
matvarene med eksem, løs mage, heshet 
og svingende humør, forteller faren. Når 
vi kuttet dem ut, ble han bedre, men i det 
siste har vi hatt mistanke om at han kan 
reagere på andre matvarer i tillegg, så vi 
ønsker å fi nne ut litt mer. Det gir en veldig 
trygghet å kunne være her på Voksentop-
pen å få prøvd ut dette ordentlig. 

Til å begynne med var det største 
problemet å sette seg inn i merking av 
matvarer.

– Her er det en jungel av ord og uttrykk 
som det ikke alltid er like lett å forstå. ”Mo-
difi sert stivelse” kan også inneholde hvete, 
for eksempel, og ”myse” kan inneholde 
melk. Heldigvis er merkingen blitt noe 
bedre med årene. Den største utfordrin-
gen i dag møter Daniel når han er hjem-
mefra, mat er i så stor grad en sosial sak. 
På skoleavslutningen for eksempel, baker 
foreldrene kaker, på speiderturer griller 
de ofte pølser som Daniel ikke kan spise 
på grunn av melet. Fremdeles er det lite 
oppmerksomhet rundt matvareallergi. Det 
er ikke alltid lett å være rettferdig heller. Vi 
har to andre barn som tåler all slags mat. 
Når vi er på tur og de får pølse eller is, må 
Daniel nøye seg med eple.

– Eller saftis, skyter Daniel inn.
– Ja, gudskjelov for saftisen. Og i det 

siste har vi oppdaget at vanlige hambur-
gere er av rent kjøtt. Uten rundstykket og 
dressingen går faktisk hamburger bra.

– Hamburger er kjempegodt, sier Daniel 
fornøyd.

Han er fornøyd med å være på Vok-
sentoppen også. De første dagene var 
mor med, i går kom far, i morgen avløser 
mor igjen. 

På skolen her er det bare seks – sju styk-
ker i klassen, det er lett å bli kjent, selv om 
ikke alle er ni år, naturligvis.

Og der var vaffelen spist opp.  ■

Kjøkkensjef Ann Eli Mavrakis har bakt muffi ns 
til hveteprovokasjoner.

provokasjoner
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Miljøvennlig luftrenser

Nikkens Air Power 5 er en bær-
bar luftrenser som reduserer 
forekomsten av støv, foruren-
sing og pollen med opptil 100 
%. Samtidig skaper den ingen 
forurensende biprodukter, som 
for eksempel ozon. Luftrense-
ren har oppnåd Norges Astma- 
og Allergiforbunds anbefaling, 
som et produkt med særlig 
egnethet for astmatikere og 
allergikere. 

Den inneholder et fem-
trinns fi ltreringssystem (derav 
navnet), men lager minimalt 
med støy. 

Air Power 5 er et produkt 
innen Nikkens konsept “Velvæ-
rehjemmet”, som har som mål 
å skape et naturlig miljø og en 
sunn livsstil. 

Konseptet inkluderer pro-
dukter for hvile og avspenning, 

ernæring, mosjon og miljø. 
Vi tilbringer rundt 90 % av 

tiden vår innendørs. Luften 
vi puster inn inneholder i 
gjennomsnitt 6000 partikler 
med forurensing per innpust. 
Disse er spesielt skadelige for 
personer som lider av astma 
og allergi. 65 % av denne tiden 
tilbringer vi hjemme.

Hus er fullt av gjenstander 
som bidrar til luftforurensing, 
slik som tepper, møbler og gar-
diner. I tillegg inneholder hus 
ting som skiller ut kjemikalier, 
som rengjøringsmidler, maling 
og elektriske apparater. Støv, 
pollen, midd og muggsopp er 
vanlige innendørsproblemer. 

For mer informasjon om 
produktet: www.nikken.com

Nikkens Air Power 5 er  en bærbar luftrenser som anbefales av NAAF.

Hvorvidt skolemåltidet blir 
en velsmakende realitet 
eller kun et magert kompro-
miss vites ikke i skrivende 
stund. Uansett må et måltid 
i grunnskolen bli et inklu-
derende tilbud også for 
barn med matallergi, mener 
Norges Astma og Allergifor-
bund. Dette er også nedfelt i 
rapporten som nå foreligger 
fra arbeidsgruppen nedsatt 
av Kunnskapsdepartemen-
tet. Rapporten beskriver 
ulike modeller for skolemål-
tid i grunnskolen og har lagt 
stor vekt på innspill fra NAAF. 

Omlag 5 % av norske barn 
har en eller annen form 
for matallergi/matoverføl-
somhet. Noen barn er så 
følsomme at de kan bli svært 
syke (anafylaktisk sjokk) av 
små mengder av den matva-
ren de ikke tåler. I verste fall 
kan de bli syke av lukten fra 
maten. Dette gjelder spesielt 
egg og fi sk. Norges Astma- 
og Allergiforbund er derfor 
opptatt at det er nødvendig 
med kunnskap om dette hos 
de skal tilberede skolemåltid 
i grunnskolen. 

Kjøkkenhygiene for en 
matallergiker inkluderer 

allergihygiene. Dvs. at 
overføring av allergener via 
kjøkkenredskaper ikke må 
forekomme. 

De som tilbereder og 
serverer maten, må ha kunn-
skap om allergihygiene og 
vite hvilke ingredienser som 
er i bruk. Maten må merkes 
slik at det er lett å unngå det 
man ikke tåler. 

Erfaringsvis er det lett å 
forsøke å løse utfordringer 
knyttet til matvareoverføl-
somhet ved å be foresatte 
sørge for spesialmat til egne 
barn, eller at disse barna får 
et svær ensidig mattilbud. 
Dette er ikke akseptabelt, 
påpeker NAAF. 

NAAF er glad for at for-
bundets innspill er tatt nes-
ten ordrett inn i rapporten 
fra arbeidsgruppen. Dersom 
skolemåltidet en gang blir 
en realitet, håper forbundet 
at elever med matvareover-
følsomhet virkelig vil få et 
likeverdig tilbud.

Kostforum heter et samar-
beidsorgan for organisasjoner 
med interesse for kosthold 
Forumets visjon er at det 
skal bli enklere å ta sunne og 
riktige matvalg.

Kostforum arbeider for at 
det skal bli enklere for barn 

og voksne å ta sunne og 
riktige matvalg. Forumet skal 
opptre samlet og hver for 
seg som en pådriver overfor 
politiske myndigheter, drive 
informasjonsvirksomhet og 
påvirkning overfor politikere, 
beslutningstakere, media og 
næringsmiddelindustrien, og 
kan initiere samarbeid om 
tiltak på tvers av organisasjo-
nene og fremme nettverks-
bygging.

Følgende organisasjoner er 
medlemmer i samarbeidsor-
ganet: 

Kreftforeningen
Norges Diabetesforbund
Landsforeningen for hjerte- 

og lungesyke
Norges Astma- og Allergi-

forbund
Nasjonalforeningen for 

folkehelsen
Målgruppen for Kostforums 

arbeid er i hovedsak:

Næringsmiddelindustrien
Politikere
Egne organisasjoner
Kostforum arbeider blant 
annet for at det skal innføres 
gratis skolefrukt til alle elever 
i grunnskolen, bedre merking 
av matvarer og et redusert 
sukkerforbruk.

Leder av Kostforum er Anne 
Katrine Wahl i Norges Diabe-
tesforbund – NAAF er repre-
sentert ved Helle S. Grøttum. 

Kostforum – samarbeidsorgan for kosthold

Skolemåltider må 
tilpasses allergikere
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■ tekst og foto - MARIANNE MONSEN

En fersk doktorgrad av Gay-
nour Sletten ved Norges 
veterinærhøyskole, viser at 

blodprøver som måler antistof-
fer mot melk i blodet til barn 
med forskjellige former for 
kumelkallergi, kan gi en pe-
kepinn på om barnet etter 
hvert tåler melk bedre. 

– Mellom to og fem 
prosent av alle spedbarn 
utvikler allergi mot ku-
melk, men heldigvis har 
de fleste vokst det av seg 
når de kommer i tre – fire 
årsalderen, sier Gaunour 
Sletten. – Forandringen 
skjer imidlertid gradvis. 
Det er vanskelig å forutsi 
både hvor lenge aller-
gien vil vare, hvor sterkt 
den gjør seg gjeldende til 
enhver tid og om barnet 
i det hele tatt blir kvitt 

allergien. I mellomtida må 
barnet holde seg unna all 

kumelk og alle produkter det 
er blandet melk i, og det er 

ikke få.
Det finnes to hovedtyper 

melkeallergi. Den ene typen kjen-
nestegnes av utslett, eksem, kløe, 

oppkast og i sjeldne tilfeller livstru-
ende allergisjokk. Barn med den andre 

typen melkeallergi får magesmerter, diaré 
eller eksem opptil et døgn etter at de har 
fått melk i seg.

– Men det er ulike grader av hvor sterkt 

barn reagerer og reaksjonene kan også 
variere, både i forhold til symptomer og 
styrke, alt etter barnets allmenntilstand. 
Hvis allergien ikke blir fulgt opp tett, kan 
utviklingen i reaksjonene bli svært uforut-
sigbare. 

Uansett styrke og symptom vil reaksjo-
nene på en melkeallergi oppleves ubeha-
gelige nok, både helsemessig, sosialt og 
psykisk. 

– Matvarene barnet kan spise, blir 
innskrenket, man må hele tida passe på. 
Det finnes mange eksempler på barn 
som utvikler angst for å få noe i seg som 
de ikke tåler, og bare denne angsten 
kan være nok til at symptomene stikker 
hodene fram. 

Matprovokasjoner 
Selve kumelkallergien må fremdeles 
påvises gjennom en såkalt matprovoka-
sjon, der barnet over flere dager får mat 
det muligens reagerer på under tilsyn av 
helsepersonell. Men nå håper man det blir 
mulig å slippe stadig å måtte gjenta mat-
provokasjonen for å se hvordan allergien 
utvikler seg.

– Ulempen med matprovokasjon er at 
den både er tidkrevende, dyr og at den 
krever høy grad av organisering fra hele 
familien. Enten mor eller far eller en annen 
omsorgsperson må følge barnet til Vok-
sentoppen senter for astma og allergi som 
ligger i Oslo, og bo på senteret til provoka-
sjonen er ferdig og resultatene analysert, 
ofte så lenge som en uke. I enkelte sjeldne 
tilfeller reagerer også barnet kraftig på 
selve provokasjonen. 

– Kan vi erstatte matprovokasjoner med 
en enkel blodprøve, er mye vunnet. Blir 
oppfølgingen av en melkeallergi enklere 
og mer tilgjengelig, vil det i praksis bety 
tettere oppfølging av flere barn. Tenk hvil-
ken lettelse det vil være å kunne si til barn 
ditt at nå er du blitt så mye bedre at du 
kanskje bare vil få en lett kløe hvis du får 

Om ikke lenge vil en enkel blodprøve 
kanskje være nok for å følge utviklin-

gen av melkeallergi hos barn.

melk i deg, kanskje kan du spise litt iskrem 
i neste bursdagsselskap?

Allergener
Gaynour Sletten er cellebiolog og ansatt 
som forsker ved Avdeling for fôr- og næ-
ringsmiddelhygiene ved Veterinærinstitut-
tet som ligger under Landbruksdeparte-
mentet. Interessen for matallergener deler 
hun med  medisinere ute i felten som har 
støttet doktorarbeidet fra begynnelsen av. 

– Da vi fikk midler fra Norges Fors-
kningsråd hadde vi mulighet til å studere 
kroppens reaksjoner på matallergenene, 
og melkeallergi, som jo finnes i to forskjel-
lige former, var spesielt interessant.

– Alle typer allergier er forårsaket av at 
visse immunceller reagerer unormalt på 
noe kroppen burde tåle. Vi vet ikke nøyak-
tig hvorfor cellene reagerer slik, men vi vet 

at denne reaksjonen ikke er konstant og 
statisk. I immunsystemet foregår det hele 
tida en kamp mellom celler som reagerer 
normalt og celler som reagerer unormalt. 
Når en del av immunsystemet reagerer 
såkalt feil, kan andre deler av systemet 
vekkes til forsvar for kroppen. Jo mer vi vet 
om hvordan kroppen reagerer her og nå, 
jo større livskvalitet vil allergikere kunne 
oppleve. 

Forsøkene Gaynour Slettens doktor-
avhandling baserer seg på, tok utgangs-
punkt i de ulike klassene av antistoffer 
som dannes i blodet hos barn som ikke 
tåler kumelk.

– Barna vi undersøkte hadde tre typer 
reaksjoner på kumelk: En del hadde sterke 
allergiske reaksjoner, en del var i ferd med 
å bli bedre og en del tålte melk. Men hva 
skulle vi lete etter? Ville sterk allergi føre 

til kraftig økning av antistof-
fer? Eller til flere klasser av 
antistoffer? I starten tenkte vi i 
slike baner og undersøkte om 
vi fant forskjeller i antistoffene 
hos de tre ulike gruppene av 
barn. Men enten de hadde 
sterk allergi, ingen allergi eller 
var på vei til å tåle melk, viste 
forskjellene ingen entydige 
mønstre. Da vi undersøkte 
forholdet mellom de forskjel-
lige antistoffklassene, fant vi 
imidlertid et klart mønster. 
Blodprøvene viste at forhol-
det mellom klassene endret 
seg hos dem som var på vei til 
å bli friske av melkeallergien. 
Det var en klar forskjell mel-
lom allergiske barn og ikke 
allergiske barn og de som var 
på vei til å tåle melk.

Overførbar?
– Er det mulig å overføre resul-
tatene til andre allergener?

– Det vet vi ikke, men vi håper jo at de 
samme mekanismene som gjelder for 
melkeallergenet også gjelder for andre 
typer allergener, for eksempel egg, som 
er en svært vanlig matallergi. Dessverre 
er det slik at er du først disponert for å 
reagere allergisk, vil ofte en type allergi 
kunne avløse en annen. Det er ikke uvan-
lig at et barn som vokser av seg melkeal-
lergi, utvikler andre matallergier noen år 
senere, for eksempel. Eller pollenallergi, 
som igjen kan føre til kryssreaksjon på en 
rekke matvarer. Voksne kan også utvikle 
matallergier og vi gjør det i stadig større 
grad. Folkehelsas matregister kan teste for 
170 ulike matproteiner folk kan reagere 
allergisk på.

– Hva kommer denne økningen av?
– Den har nok mange årsaker, men noe 

henger nok sammen med endret livsstil. Vi 
importerer stadig flere matvarer fra  land 
langt borte fra og prøver nye, spennende 
produkter. Krydder, for eksempel, kan 
mange reagere på. 

– Når vil blodprøven som viser utviklingen 
i melkeallergi være i bruk?

– Det vil nok ta litt tid. Ennå er dette en 
hypotese. For å være sikre på at hypotesen 
stemmer, må vi prøve den ut videre ved å 
følge en gruppe barn fra spedbarnsalde-
ren til de er tre–fire år gamle. 

Det krever ikke bare bevilgninger, men 
også en egen etisk godkjenning, siden 
vi er avhengige av å ha med spedbarn i 
forsøket. 

Men her på  Veterinærinstituttet er vi 
optimister! Vår store drøm er å utvikle 
en såkalt ”dipstick”, et lite instrument 
som allergikere kan bruke for å teste om 
matvarene inneholder allergener. En slags 
lakkmusprøve for mat. Blir dipsticken 
grønn, representerer maten ingen fare, blir 
den rød, derimot ... ■

– Heldigvis er ikke en allergi noe statisk, i immunsystemet 
foregår det en kamp mellom celler som reagerer normalt  
og celler som reagerer unormalt, sier Gaynour Sletten,  
fersk doktorand ved Veterinærinstituttet.
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Merkingen av allergimaten bør være enkel å forstå.
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Selv de skitneste barn har sensitiv hud ...
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■ tekst og foto - VIGDIS ASKJEM DAHL

Med andre ord – når kan man få alt 
på et bord?

I midten av september åpner 
internettbutikken allergimat.no, sier mar-
kedssjef Carsten Rune Carlsen.    

Varesortimentet i allergimat.no vil 
inneholde cirka 200 ulike produkter. I 
følge Carlsen dekker det de fl este behov 
for en matallergikers daglige kosthold. 
Han forteller at 80 produkter er velkjent 
for mange, mens det øvrige sortimentet er 
nye produkter på det norske markedet. 

– Mange har svært sammensatte al-
lergiproblemer og allergimat.no vil tilby 
produkter for de fl este kryssallergier. 
Dessuten er e-handel enkelt fordi man 
kan sitte hjemme å bestille matvarer og 
samtidig få det beste vareutvalget i Norge, 
sier Carlsen.  

Matallergikompetanse
Carlsen er stolt av at Kristiansand kan 

regnes som en foregangskommune innen 
allergimat. Noe som egentlig startet med 
etterspørsel etter lavproteinvarer til folk 
med stoffskiftesykdommen PKU (Føllings 
sykdom) hos Bandagisten, en spesialfor-
retning for helse og sykeartikler. 

– Vi begynte med et vareutvalg på 17 
produkter. Det har siden økt jevnt og trutt. 
Etter hvert har også en lokal baker spesia-
lisert seg på bakervarer for folk med ulike 

Merkingen av allergimaten bør være enkel å forstå.

Å fi nne riktig allergimat kan bety en 
reise fra butikkjede til butikkjede. 
Samtidig bør man være en mester 
i å forstå e-merking og hva produk-
tet inneholder av ingredienser. 

Carsten Rune Carlsen med armene fulle av nettvarer for 
matallergikere.
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Nasaleze danner en beskyttende barriere mot frem-
medstoffer i nesen. På denne måten beskyttes man mot
pollen, støv eller andre luftbåren allergi. Studier viser at
Nasaleze reduserer behovet for allergimedisiner.
- Rask virkning

- Kan brukes av gravide og barn      

- Ingen bivirkning
Nasaleze er registrert som medisinsk utstyr.
Har solid dokumentasjon og helt fri for bivirkninger.

Trygt og effektivt!

Nasaleze – En helt ny måte å beskytte seg på.

Dokumentert effekt. Mer informasjon om Nasaleze og studien får du ved å ta kontakt med oss.

Kundekontakt: Medtech Pharma Norge AS, 22 88 74 00, www.medtech-pharma.com

Allergi?
-stopp!

POLLEN

STOPP

Nasaleze kan kjøpes i helsekostforretninger over hele landet

NYHET!

allergier, og for første gang i fjor høst ble 
det arrangert matmesse for allergikere her 
i Kristiansand, forteller Carlsen. 

Carlsen hadde på sin side syslet med 
tanken om å utvikle en nettbutikk for 
matallergikere. Da Bandagisten ble kjøpt 
opp av Alliance apotek ønsket ledelsen i 
apotekkjeden at Carlsen skulle videreutvi-
kle allergimatkonseptet.    

– Flott at apotekledelsen ønsket avde-
lingen i Kristiansand som satsningsom-
råde for allergimat, sier Carlsen, og synes 
også at det er fornuftig i og med at det 
har utviklet seg et kompetansemiljø innen 
allergimat i Kristiansand. 

Brukervennlig
Carlsen forteller at det er investert cirka en 
halv million kroner i utviklingen av nettsi-
dene allergimat.no. Han ser frem til at den 
første ordren kommer midt i september, 
og håper på en omsetting på to millio-
ner kroner frem til årsskiftet. Carlsen er 
spent på mottagelsen fra publikum, mens 
ambisjonen fremover virker krystallklar: 
Å etablere landets største netthandel for 
allergimat, med base i Kristiansand. 

– Som sykepleier synes jeg det er flott 

å bidra til at matallergikere kan få en 
enklere hverdag. Det er alltid hyggelig å 
få positive tilbakemeldinger om at folks 
livskvalitet blir bedre fordi kostholdet 
endres, sier han.

Allergimat.no samarbeider i hovedsak 
med allergikost.com, et dansk selskap som 
har spesialisert seg på mat for allergikere. 
De importerer varer fra blant annet Italia, 
Spania, Frankrike og England. Varene 
kommer ferdig merket med symboler og 
e-merking.

– Å ha en grossist i Danmark betyr at vi 
kan få varer raskt på lager til Kristiansand, 
sier Carlsen.

Han lover at allergimat.no skal være 
brukervennlig. 

Blant annet er varesortimentet katego-
risert etter ”uten hvete”, ”uten melk”, ”uten 
soya”, ”uten egg”, ”lavproteiner” og ”cøliaki”. 
Ved å klikke på for eksempel ”uten hvete” 
vil man få listet opp matvarer uten inn-
hold av hvete. 

Websidene vil også inneholde oppskrif-
ter, råd og tips. Produktene er hovedsake-
lig tørrvarer, men det satses også på å 
kunne levere vakuumpakkede ferskvarer.  

Så snart en kunde har lagt inn bestilling 

vil varene pakkes og sendes fra Kristi-
ansand. Leveringen vil være til ønsket 
Alliance apotek, til Posten eller på døra 
hos kunden. 

– Det rimeligste og raskeste alternati-
vet er til apotek, mens hjem på døra kan 
ta opp til fire, fem dager i de nordligste 
fylkene, sier Carlsen, som satser på at al-
lergikost på sikt kan tilbys i flere apotekut-
salg i Norge. 

Carlsens erfaring er at mange er villig til 
å betale det lille ekstra for å få en matvare 
som fungerer i forhold til en matallergi 
hvis det kan føre til økt livskvalitet og ikke 
minst – mer matglede. ■

LEDIG



Da datteren Vilde skulle begynne på 
skolen grudde Line Gaustad seg litt. 
Vilde reagerer sterkt på egg, melk 

og peanøtter, i tillegg hadde hun utviklet 
pollenallergi. Stekos fra vafl er med egg 
er nok til å gjøre den lille kroppen syk. 
Da skolestart nærmet seg, og tilværelsen 

i den trygge barnehagen snart var over, 
begynte jobben med å forberede skolen 
på Vildes allergier. 

– Nesten et halvt år før start tok jeg 
kontakt med skolen. 

Line Gaustad har igjen tatt turen til 
Sørborgen skole i Klæbu utenfor 
Trondheim for å fortelle om hvordan 
hun gikk frem for at både datteren, og 

skolen skulle få en så myk start som mulig. 
 – Like før påske hadde vi møte med 

rektor, helsesøster, SFO og styreren i Vildes 
barnehage. Det viste seg å være gull verdt 
å ha med en som kunne fortelle om erfa-
ringene fra barnehagen. 

I etterkant av dette møtet sendte rektor 
ut et brev til foreldrene og fortalte om Vil-
des kraftige allergier. Samtidig vedtok sko-
len at de skulle bli en eggfri og peanøttfri 
skole. Helt uten problemer, i følge rektor. 

– Men hva tenkte dere da Line Gaustad 
tok kontakt og fortalte om datterens aller-
gier, rektor Liv Berit Hansen?

– Vi tenkte at vi måtte ta i mot Vilde på 

best mulig måte, og at vi måtte bli fri for 
de allergenene Vilde ikke tålte. Det var 
ikke vanskelig i hele tatt etter møtet vi 
hadde med foreldrene og NAAF Sør-Trøn-
delag, sier Liv Berit Hansen. Å gjøre skolen 
helt egg- og peanøttfri gikk greit. Vildes 
mor mente vi ikke trengte et forbud over-
alt, men for oss som jobber her er det like 
greit å forholde seg til det, enn at det er 
lov noen steder og ikke andre. Da slipper 
både vi og Vilde å være redd for at det 
kanskje er egg noen steder. 

Det var første gang skolen tok i mot et 
barn med så sterke allergier, og selv om 
det bare er ett barn, skal jo også det ha 
muligheten til å vokse og trives, under-
streker Hansen. Til høsten får vi en til, og 
nå har vi jo erfaring. 

Bruk fylkeskontoret
Skolegården fylles av lekende barn, mens 
Line fortsetter fortellingen om Vilde. 
Under en planleggingsdag for lærerne før 
skolestart kom også Marianne Bjerke fra 
NAAF i Sør-Trøndelag for å informere om 
matvareoverølsomhet – matintoleranse 
og allergier. – Dette er et godt eksempel 
på hvordan vi kan bruke fylkeskontoret, 
sier Line. 

– En av våre oppgaver er jo å være 
støtte for foreldrene, sier Marianne Bjerke. 
– Jeg informerte hele staben på skolen 
om Vildes situasjon, og om matintole-
ranse og allergier generelt. Jeg hjalp også 
til med å legge opp strategier for videre 
handling i forhold til Vildes skolestart. 

Vi ser ofte at foreldre har vanskelig for 
å be om tiltak for sine barn, uten faglig 
støtte. Det er viktig å ordlegge seg godt 

når man skal gi informasjon om barnet, 
og dette er noe NAAF godt kan bidra 
med, sier Bjerke. 

Da skoleåret var i gang ble det arran-
gert nok et møte, denne gangen med 
foreldrene til alle barna i første klasse. 
Også her fortalte rektor om Vilde, og 

hvordan skolen taklet det. Hun sammen-
lignet det med å få en rullestolbruker. Da 
må man legge til rette med ramper. Og for 
at Vilde skal ha det bra på skolen, kan ikke 

de andre barna ha egg eller peanøttsmør 
på maten. 

Informasjon og åpenhet 
Vilde går i SFO, og trives kjempegodt. 
– Jeg var nok litt engstelig der også, men 
da jeg hørte at lederen selv hadde en 
datter med allergi, slappet jeg av. Hun 
forstår konsekvensene av å gi ungen feil 
mat, tenkte jeg, sier Line. I tillegg har SFO 
vedtatt å bruke bare smør som Vilde kan 
spise. I tillegg har fl ere foreldre med barn 
på SFO gått på Matskolens spesialkurs for 
å lære om matallergi og for å kunne lage 
mat som Vilde kan spise.

– I dag ringer de, både SFO og lære-
ren om de er usikre på noe. Vi har også 
inngått avtale om at dersom hun har 
behov for å smøre seg eller hoste ekstra i 
perioder, kan hun bare gå stille og rolig ut 
av klasserommet. Det som gleder mest er 
at de andre ungene tatt det strålende. Og 
Vilde får være med på alt, selv om det kan 
bli plagsomt. For eksempel ved svøm-
ming, men når vi vet det på forhånd kan 
vi starte forebyggende behandling i god 
tid og fortsette etterpå. Slik blir plagene 
mye mindre, og gleden større.

Rektor Liv Berit Hansen understreker at 
god informasjon og åpenhet fra forel-
drene overfor de andre er det viktigste 
for å lykkes. I tillegg var det kjempelurt å 
benytte kompetansen til NAAF. 

Line Gaustad ser glad ut. – Overgangen 
til skolen har gått utrolig bra, sier hun. 
Vi så litt mørkt på det for det var så mye 
informasjon som skulle ut, men alt i alt har 
det jo gått kjempebra. Jeg kjente fra dag 
én at dette kom til å gå bra.  ■

med allergi ■ av Tonje Waaktaar Gamst 

Foreldre til barn med astma føler 
seg utrygge ved skolestart eller når 
barnet skal begynne i barnehage. 

Det viser en undersøkelse utført av MMI 
på oppdrag fra NAAF og legemiddelpro-
dusenten MSD.

Nær halvparten av foreldrene oppga 
at de følte seg masete når de tar opp 
barnas problemer med skolen og 
barnehagen. En av fi re hadde opplevd 
negative reaksjoner når de tok opp 
problemer knyttet til barnets astma. 
Mange, nesten hver femte forelder, føler 
utrygghet når de overlater ansvaret for 
barna til barnehagen. Over halvparten 
av foreldrene mente skole og barnehage 

hadde mangelfull kunnskap om astma 
og allergi.

Daglig får Norges Astma- og Allergi-
forbund henvendelser fra fortvilte forel-

dre som gruer for møtet med skole og 
barnehage, eller som opplever dialogen 
vanskelig med de som skal ha ansvaret 
for deres barns ve og vel. Manglende 
vilje til å bistå ved medisinering er et 
problem mange tar opp med forbundet. 

Og her praktiseres ting svært ulikt. Man-
ge skoler og barnehager  er velvillige og 
ansvarsbevisste, mens det andre steder 
gjenstår en god del å ønske. I enkelte 
private barnehager gjør man oppmerk-
som på at man ikke kan bistå med hjelp 
til medisinering.

Leder i Utdanningsforbundet, Helga 
Hjetland uttalte til VG 27. august at 
forbundet ønsker opplæring for lærer 
og førskolelærere når de skal påta seg 
ansvar for medisinering. Utdanningsfor-
bundet har fl ere ganger etterspurt en 
avklaring på hvem som lastes dersom 
det skjer feil under medisinering. Hun 
mener vegring mot hjelp til medisine-
ring ikke skyldes uvilje, men frykten for 
feilmedisinering.    

Åpenhet og god informasjon er viktig for at 
svært allergiske barn skal få en god skolestart, 
og for at skolen skal føle seg trygg. Det mener 
Line Gaustad som kontaktet skolen et halvt år 
før datteren skulle begynne på skolen. 

 God skolestart
Skolen spilte på lag fra første stund, og vedtok å bli både 
egg- og peanøttfri da hyperallergiske Vilde skulle 
begynne i første klasse. 

■ tekst og foto - ANNE-LISE AAKERVIK

Astma og allergidiagnoser hos barna krever litt innsats og tilrettelegging for å gjøre møtet med skolen til en suksess for små førsteklassinger.
(ill.foto: Espen Bratlie/Samfoto)

Foreldre føler 
seg utrygge
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FRIA BRØD GLUTEN-
FRITT PØLSEBRØD
Gode, glutenfrie tradi-
sjonelle pølsebrød.
Høyt innhold av nytti-
ge kostfibre.

NEUTRAL 
OPPVASK
Uten parfyme.
Effektiv og mild for
hendene. Anbefalt
av NAAF.

NEUTRAL 
VASKEPULVER
Neutral vaskepulver
for farget og hvitt
tøy. Vasker helt rent
uten parfyme,
optiske hvitt og
fargerstoffer.
Anbefalt av NAAF.

NEUTRAL 
SKYLLEMIDDEL
Uten fargestoffer og
parfyme. Anbefalt
av NAAF.

Bursdagsfest for
store og små

venner med allergi

Uten hvetestivelse, egg
og melk. Brukes til

boller, kjeks, lomper,
pizzabunn, rundstyk-

ker, 
brød mm.

GLUTENFRI

Hos MENY vil alle med allergi
finne et bredt utvalg varer
tilpasset sitt spesielle behov.
Allergi ingen hindring, enten 
du vil kose deg med noe ekstra
eller invitere til fest!

Frihet for deg med

allergi

GLUTENFRI GROV
MELBLANDING
Uten egg og melk. 

MANDELKAKE
MED DAIM
Glutenfri, uten
kunstige fargestoffer
og konserverings-
middel. 

GLUTANO 
CORN FLAKES
Inneholder kun
mais. Økologisk og
helt uten tilsetninger.

GLUTENFRIE
VAFLER
Gjør det enkelt for
deg å lage en
godbit i en fei.

TOFULINE 
MELKEFRI IS
Et godt og sunnere
alternativ til fløteis.
Smaker som fløteis.
Kun utvalgte butikker.

Se etter dette merket!

Lys 
melblanding

Foto: Aina Hole
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Behandlingsreiser i 2007 
for barn og unge med kronisk 
lungesykdom og atopisk eksem 
Søknadsfrist:  30. november 2006
Tid:     4 uker
Egenandel:    kr 100 pr døgn for ledsagere, 
  ingen egenandel for barn og ungdom

Søknadsskjema: Fås på trygdekontorene, skjema IK-1167 
(brukes av søkere med kronisk lungesykdom) og IK-1167 B 
(brukes av søkere med atopisk eksem som hovedproblem) 

Oppholdet er et supplement til behandling i Norge. 
Det er ikke anledning til å ta med friske søsken eller andre 
familiemedlemmer på behandlingsreisen.

Les mer om Behandlingsreiser på www.rikshospitalet.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon: telefon 23 07 53 77 / 0034 928 56 1445 eller e-post behandlingsreiser@rikshospitalet.no
Søknader sendes til: Rikshospitalet, Seksjon for behandlingsreiser til utlandet, 0027 Oslo

Behandlingstidspunkt:

22.01.07 - 19.02.07:  Ca 20 - 25 ungdommer i videregående skole 
(uten ledsagere) med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem.

19.02.07 - 19.03.07: Ca 24 barn fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen 
(med ledsagere). Med kronisk lungesykdom (som hoveddiagnose) 
og atopisk eksem.

19.03.07 - 16.04.07: Ca 24 barn fra 3 år til 7. klasse i grunnskolen 
(med ledsagere). Med atopisk eksem (som hoveddiagnose) og 
kronisk lungesykdom.

16.04.07 - 14.05.07: Flerbarnsfamilier, ca 24 barn fra 3 år til 7.klasse 
i grunnskolen. Kun 1 ledsager per familie. Alle søsken må ha kronisk 
lungesykdom og/eller atopisk eksem.

A - C r e m e
gir myk og smidig hud!

Kun den beste fuktighetskremen er god nok for deg og 
din familie. På grunn av forurensning, tørr luft,
tilsetninger i mat og lignende, blir huden ofte tørr og 
begynner å flasse. Virkninger som kløe og sprukken 
hud kan også forekomme, noe som medfører stort
ubehag. Dette kan man forsøke å forebygge med bruk 
av en god og pleiende hudkrem.

Kjøp
A-Creme
  i dag!

A-Creme har gjennom 50 år hjulpet mange til et bedre 
liv grunnet sin gode effekt.

A-Creme er veldokumentert og den:
• er en god fuktighetskrem for hele
  kroppen
• er dokumentert som en meget god
  kuldekrem da alt vann fordamper
  raskt etter påføring
• fetter ikke, men trekker
  seg raskt inn i huden
• er lindrende ved lette
  forbrenninger
• er fin mot lett eksem
  og mild/periodisk
  psoriasis
• hjelper deg å forebygge rynker
• inneholder 100%  renset jordnøttolje
• den perfekte barnesalve

A-Creme selges i alle apotek, helsekost,
Vita-forretninger og i Baby Shop.

Ytterligere informasjon innhentes fra:
Naturlig Valg AS, Enebakkveien 619, 1404 Siggerud.
Telefon: +47 64 86 80 90. Fax: +47 64 86 15 82 E-post: salg@naturligvalg.no
Web-adresse: www.naturligvalg.no

av Nina Brun

Astma og kols står fra 1. juli 2006 
ikke lenger oppført som samme 
sykdomspunkt i blåreseptfor-
skriften. I praksis betyr dette at 
kols-pasienter ikke vil få refun-
dert inhalasjonssteroider eller 
kombinasjonspreparater uten 
etter individuell søknad, mens 
astmapasienter vil få preparate-
ne refundert som tidligere. Nytt 
er også at det heretter innføres 
krav om at diagnosen astma el-
ler kols skal fastslås ved spirome-
tri. Alle astma- og kols-pasienter 
må derfor i løpet av perioden 
frem til 1. juli 2007 ha gjen-
nomgått en undersøkelse for å 
bekrefte diagnosen og eventuelt 
gjøre endringer i behandlingen. 
Alle legekontorer som eventuelt 
mangler spirometriutstyr er 
pålagt å skaffe dette innen 

1. juli neste år.  Legemiddel-
verket begrunner endringen 
med behovet for at astma- og 
KOLS-pasienter får stilt korrekt 
diagnose slik at behandlings-
opplegg bedre kan tilpasses 
individuelt for de to ulike 
sykdommene. Norges Astma- og 
Allergiforbund (NAAF) er posi-
tive til en splitting av astma og 
kols i blåreseptforskriften og at 
astmapasientene skal følges opp 
med spirometrimåling. NAAF 
beklager imidlertid sterkt at 
pasienter med alvorlig kols ikke 
skal få inhalasjonssteroider og 
kombinasjonspreparater på blå 
resept uten ved spesiell søknad. 

NAAF understreker at alle 
kols-pasienter som har god 
nytte av inhalasjonssteroider og 
kombinasjonspreparater bør få 
legen til å søke om individuell 
refusjon etter §10.

Astma og KOLS ikke lenger 
samme sykdomspunkt

Nå er den nye generalsekre-
tæren Geir Endregard (40) 
på plass. Han kommer fra 
stillingen som innovasjons- og 
markedskoordinator i Norsk 
Institutt for Luftforskning 

(NILU) hvor han også har vært 
informasjonsleder. – Geir 
Endregard er ansatt av styret i 
NAAF og valgt i skarp konkur-
ranse med fl ere andre svært 
gode kandidater, uttaler styre-
leder Pål Johansen i NAAF.

Endregard har hovedfag i 
miljøkjemi og har arbeidet i 
fl ere interesseorganisasjoner 
før 7 år på NILU. Med solid 
nasjonal og internasjonal 
erfaring fra politisk påvir-
kningsarbeid, informasjonsfor-
midling, faglig rådgivning for 
organisasjoner, myndigheter 
og industri, markedsarbeid og 
forretningsutvikling, bør han 
ha en meget god plattform 
for de utfordringen NAAF har i 
årene som kommer. 

– Det skal ikke være slik at 
sykdommer vokser i Norge, 
spesielt ikke sykdommer hvor 
også miljøforurensninger 
kan spille en sentral rolle, sier 
Endregard. NAAF skal sikre 

Ny generalsekretær

Geir Endregard gleder seg til å ta 
fatt på oppgavene som generalse-
kretær i NAAF. 

at de som rammes får minst mulig plager samt god 
hjelp og støtte. Samtidig skal vi gjøre vårt for at 
samfunnet forstår mer om årsakene. Det skal vi videre 
bruke til å få ansvarlige myndigheter til å gjøre tiltak 
som monner for å snu en uakseptabel trend, avslutter 
Endregard.

En liten sjekk blant folk som kjenner Endregard fra 
før, lover godt for en spennende generalsekretær. 
”Utrolig kreativ, målstyrt strateg, positiv, oppkomme 
av ideer, strukturer samt god leder og inspirator”, er 
ord som går igjen. 
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Hudens
naturlige
valg

Lactacyd flytende såpe uten parfyme 
– anbefales av Astma- og Allergiforbundet

Hudvask på kroppens egne vilkår

Lactacyd har lansert en ny lekker flaske,
men de gode egenskapene er fortsatt de
samme. Lactacyd inneholder melkesyre som
hjelper deg å bevare hudens og underlivets
naturlige pH-verdi, som igjen opprettholder
den naturlige bakteriefloraen.

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

Lactacyd_210x297_Allergi_no  26.08.2005  14:13  Side 1
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■ av Tonje Waaktaar Gamst

Erik Eide legger ikke skjul på 
at det er flere årsaker til at 
han valgte å trekke seg. 

– Jeg følte at jeg jobbet litt i 
motvind, sier Eide. Det var van-
skelig å få satt den dagsorden 
jeg ønsket, og oppnå resultater. 
Jeg ville at NAAF skulle være en 
viktig samfunnsaktør, men det 
var vanskelig å oppnå når man 
ikke får aksept på å være leder. 
Når man må gå på 

kompromiss etter kompro-
miss i ulike saker, føles det til 
slutt feil.

Eide presiserer at det var årsa-
ker utenfor forbundet også som 
var medvirkende. Jobben bød 
på store og arbeidskrevende 
utfordringer og arbeidsgiver 
hadde naturlig nok også klare 
forventninger til resultater. I til-
legg fikk han ikke ivaretatt fami-
lien på den måten han ønsket, 
og ble selv syk i en periode. Eide 
tok tid i tenkeboksen og valgte 
å trekke seg. Ikke med lett hjerte 
– han er ubekvem med å trekke 
seg etter halvgått løp.

Konflikter
Eide tror ikke det er større 
konflikter i NAAF enn andre 
organisasjoner, men han mener 
forbundet ikke har en god 
kultur for å håndtere problemer 
og konflikter.

– Konflikter blir personlig-
gjort, og diskusjoner dermed 
ufruktbare. Det er helt normalt 
at med tre ulike nivåer i en orga-
nisasjon – sentralledd, fylkes- og 
lokalledd – vil det være ulikt 
fokus og uenighet om priorite-
ringer. Men man må respektere 
at det tas avgjørelser som man 
ikke alltid er enig i. Etter at en 

beslutning var tatt og alle burde 
føle en forpliktelse til å ha en tro 
på det som er vedtatt, opplevde 
han at krefter i organisasjonen 
brukte alle muligheter til å mot-
arbeide beslutningene. 

I ettertid har Eide sett at NAAF 
ikke var moden for den kon-
klusjonen han trakk i saken om 
røykende tillitsvalgte i ledende 
verv. Han mener likevel det var 
umulig å gjøre noe annet enn 
det han gjorde.

– Vi hadde nettopp vært 
igjennom et Landsmøte hvor 
den uforløste røykedebatten 
preget store deler av møtet. 
Kandidater som var innstilt til 
ulike verv trakk seg som følge 
av dette. 

Eide mente NAAF ikke kan 
forfekte sine synspunkter om 
røykfrihet og samtidige ha røy-
kende hovedtillitsvalgte. 

–Det var riktig å ta et modig 
standpunkt og invitere til 
debatt, fastholder han. Han ble 
møtt med massiv motstand og 
beskyldninger blant annet om 
hensynsløs parfymebruk – noe 
han nå slett ikke, om enn noe 
lattermildt, vedkjenner seg.

–Det er fremdeles et ubesvart 
spørsmål for meg, denne vold-
somme reaksjonen, sier Eide. 

Ingen tok en telefon til meg, 
men saken ble tatt i opp i en 
rekke brev og eposter og via, 
via… 

Råd til NAAF?
– Har du noen råd til NAAF etter 

at du har gjort deg dine erfarin-
ger? 

Erik Eide trekker på svaret.
– Jeg tror hver og en må 

tenke igjennom, og også disku-
tere, hvordan man behandler 
hverandre i en organisasjon. 

Når man diskuterer skal ikke 
motparten settes i miskreditt 
– det handler om folkeskikk. 
Den som av Landsmøtet er gitt 
tillit for å gjøre en innsats, må 
gis muligheten til å gjøre den 
innsatsen.  

– Også frivilligheten må være 
profesjonell i måten man hånd-
tere et verv på, understreker 
Eide. Når mindre beundrings-
verdige sider av det indre liv i en 
organisasjon blir veldig tydelig 
for omverden, er det klart 

uheldig, avslutter Eide og ønsker 
forbundet lykke til i fremtiden 
med en viktig samfunnsinnsats.

Nyvalgt leder
Etter at Eide trakk seg ble 
politisk nestleder i styret, Pål 
Johansen, valgt til ny styreleder 
i NAAF. Johansen er mangeårig 
tillitsvalgt i NAAF, blant annet 
som fylkesleder i Vestfold og har 
dessuten lang fartstid som  
kommunepolitiker. ■

Pål Johansen er nyvalgt styreleder 
i NAAF. Han har lang fartstid som 
tillitsvalgt i forbundet.

Styreleder gikk av
Erik Eide trakk seg som styreleder i Norges 
Astma- og Allergiforbund i juli i år ”av per-
sonlige grunner”, mindre enn et år etter han 
ble valgt på landsmøtet. Det var turbulent 
rundt leder like fra start, da han tonet flagg 
i diskusjonen omkring røykende tillitsvalgte 
i sentrale verv. Vi tok sjansen på å spørre om 
grunnene til retretten bare var personlige.

Erik Eide forteller om årsakene til 
at han tok den vanskelige beslut-
ningen om å trekke seg fra sitt 
verv som styrleder.
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Har du astma?
Svært mange astmatikere er allergiske mot husstøvmidd 
og dens ekskrementer som finnes i alle madrasser! 
Vi rengjør og steriliserer din madrass ved og fjerne   
midden, ekskrementene og bakterieinfiserte avfalls-
stoffer, slik at du kan sove i en virkelig ren, allergifri 
seng! 
Rengjøringsprosessen gjør vi hjemme hos deg. Den er 
uten kjemikalier og vi tilbyr en gratis hygiene test for å 
sjekke om rengjøringen er nødvendig! 

  www.hypo-allergenic.no

Besøk våre web-sider eller ring 92 81 00 83
■ tekst og foto - VIGDIS ASKJEM DAHL 

Barn og unge har nylig begynt et nytt 
skoleår, kanskje med spenning og 
forventning. Utendørs faller bladene 

og dagene blir kortere. Vi går inn i en tid 
av året hvor mange oppholder seg mye 

innendørs. For allergike-
re kan høsten oppleves 
som en særskilt trøtt 

tid.  

Samfunns-
problem
Allergi og trøtthet 
er et kjent problem 
for professor Sverre 
Steinsvåg ved øre- 
nese og halsavdelin-

gen, Sørlandet sykehus i 
Kristiansand. Han forteller 

at selv om enkelte elever 
kan se ut som et stort 

gjesp, behøver det 
ikke være fordi 

de kjeder seg 
eller kommer 
for sent i seng 
om kvelden. For 

allergikere, med 
for eksempel dyre- og 

middallergi, kan trøtthets-
følelsen slå til uten at de selv 

vet om det. 
– Trøtthet fører til at mange barn og 

unge lærer mindre, husker mindre og 
presterer mindre. Trøtthet og konsentra-
sjonsproblemene på grunn av allergi er 
et oversett problem i samfunnet, også i 
skolen, sier Steinsvåg. 

Prøv deg frem
Men tett nese, uregelmessig og dårlig 
nattesøvn behøver ikke være årsaken til 
trøtthet. Steinsvåg forteller at for allergi-
kere kan trøtthet også være en bivirkning 
ved bruk av allergimedisiner.

Spesielt kan førstegenerasjons antihis-
taminer, en allergimedisin som benyttes 
spesielt mot pollen-, midd- og dyreallergi, 
ha en temmelig søvndyssende bieffekt. 

– Dette gjelder særlig Polaramin, Valer-
gan og Phenergan, forteller Steinsvåg. 

– Hvorfor søvnig?
– For at vi skal oppnå ønsket effekt av 

medisiner er de sammensatt av mange 
ulike stoffer. Førstegenerasjons antihis-
taminer består av både virkestoffer og 
tilleggstoffer, som kan føre til både en 
virkning og en bivirkning. Ved inntak vil 
virkestoffene være allergidempende, 
mens noen av tilleggstoffene vil påvirke 
sentralnervesystemet, altså hjernen, som 
igjen vil utløse en trøtthetsfølelse, forkla-
rer Steinsvåg. 

Han forteller at førstegenerasjon anti-
histaminer også blir brukt som ren sove-
medisin, og til barn med kløende eksem. 
Barn som tar disse medikamentene kan 
bli trøtte hele dagen etter inntaket.  

Også andregenerasjons antihistaminer, 
som Kestine, Versal og Zyrtec, kan utløse 
trøtthet, men gir som regel et mye mindre 
trøtthetsproblem. På slutten av 90-tal-
let ble tredjegenerasjons antihistaminer 
utviklet. 

Allergimedisinene Aerius og Xycal 
består kun av rene virkestoffer, og påvirker 
sannsynligvis ikke sentralnervesystemet i 
det hele tatt. 

Steinsvåg mener at det er viktig å prøve 
seg frem med ulike medikamenter for å 
finne det som fungerer best. Ikke bare mot 
allergi, men også mot trøtthet.

– Noen  tåler preparatene bra, mens 
andre gjør det ikke, sier han.  ■

Professor dr. med Sverre Steinsvåg er leder av 
NAAFs legeråd.

Søvndyssende
skolegang

Igjen vil mange barn gå 
gjennom skoledagene med 
et stort gjesp om munnen. 
Det behøver ikke være fordi 
skolen er gørr kjedelig. 

Allergimedisiner 
kan være 

årsak til trøtte 
barn på skolen.

 Illustrasjonsfoto. 

AstmaKontrolltesten for astmatikere gir en god indikasjon på om astmatikere lever med for 
mange plager i det daglige. Kanskje er tiden inne til å stille flere krav om bedre astmakontroll, 
helse og livskvalitet?

www.astmakontrolltest.com

AstmaKontrollTest

Har du kontroll over astmaen din?
Ta astmakontrolltest!

www.naaf.no

Har ikke kontroll 
over astmaen

■ av Tonje Waaktaar Gamst

Astmakontrolltesten på nett viser at 
nær 60 % av de som har tatt testen 
ikke har en kontrollert astma – det vil 

si at de har hatt for mange symptomer i 
de siste fire ukene. Testen er meget enkelt 
og stiller fem spørsmål med fem mulige 
svaralternativer om symptomer, begrens-
ninger i hverdagen, bruk av anfallsmedisin 
og hvordan man selv vurderer at kon-
trollen er over egen sykdom. Testen tas 
anonymt.  

Nettresultatene viser videre at kun 10 % 
har full astmakontroll, mens 30 % har god 
astmakontroll. Dette bekrefter det man 
allerede mener å vite: Astmatikere går i 
det daglige med for mange symptomer 
og plager knyttet til egen sykdom. Trolig 
er det mer å hente for mange innen grup-
pene som havner på ”godt kontrollert” og 
”ikke-kontrollert astma”. 

Det er viktig at astmatikere gjøres opp-
merksom på dette og høyner ambisjons-
nivået på vegne av egen livskvalitet. Ta 
gjerne testen og resultatene med til legen, 
som et utgangspunkt for å snakke om det 
som kunne vært annerledes.

 Astmakontrolltesten som Norges 
Astma- og Allergiforbund har lansert i 
samarbeid med legemiddelprodusenten 
GlaxoSmithKline er blitt en suksess. Testen 
er lansert på nettet på www.naaf.no eller 
på www.astmakontrolltest.com og hittil 
har mer enn 8 000 personer vært innom 
og tatt testen her. Norge er helt i tet når 
det gjelder interesse for å gjennomføre 
testen, sammenlignet med en rekke andre 
land hvor den er lansert, og bare slått på 
deltakerantall i europeisk sammenheng 
av Finland.

Testen gir en poengsum, jo høyre score, 
jo større sannsynlighet for at man lever 
med en godt kontrollert astma. Mindre 
poengsum indikerer at det kanskje er mer 
å hente på å samarbeide med legen om 

å oppnå riktigere medisinbruk, kanskje 
bør dosering gjennomgås på ny. Kan det 
være oppstått misforståelser med hensyn 
til når, hvordan og i hvilke mengder og 
situasjoner medisin skal tas? Alt slikt kan 
redes ut og astmatikeren kan komme inn 
på et godt og riktig spor som gir bedre 
kontroll over egen sykdom og dermed 
bedre livskvalitet.

Mange leger og legesentre har bestilt 

den opptrykte varianten av testen. Hvor 
mange astmatikere som kan ha tatt denne 
og deretter lagt turen til egen lege vites 
ikke, men det er delt ut ferdig trykte tester 
i et svært betydelig antall. 

Testen har også fått mye medieopp-
merksomhet og vært annonsert på TV, 
radio og i trykte medier. 

Etter slike innslag har det vært en for-
nyet strøm av bestillinger av trykte tester 
og besøk på nett-testen. ■
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Fra hun var et knøtt har Ann-Mari Arne-
sen Morelle, konsulent i bydel Gamle 
Oslo, hatt astma og bronkitt. Siden 

hun er fra Narvik, der det var dårlig med 
lungespesialister den gangen hun ble 
født, bodde hun hos farmoren sin i Oslo et 
halvt år av gangen for å få behandling.

– Første gang var jeg halvannet år. Jeg 
husker det godt, for det var jul og veldig 

å lære teknikker for avspenning. Av type 
er jeg litt propell, jeg tenkte at yoga med 
sin vekt på ro, er en treningsform som 
passer meg. Datteren min hadde også lyst 
og et ekstra puff til å begynne fi kk jeg av 
en kiropraktor jeg oppsøkte på grunn av 
ryggproblemer. Han spurte om jeg ofte 
var trett, og da jeg svarte ja, sa han at 
det ikke var noe rart, muskelbeltet rundt 
brystet mitt var så stramt at kroppen fi kk 
for lite oksygen.

Klassisk yoga
Ann-Mari har fulgt kurs i klassisk yoga: 
Fysiske stillinger, pusteøvelser og medita-
sjon. De fysiske stillingene strekker og 
styrker muskler og ledd, gjør dem mykere 
og smidigere, samtidig blir pusten friere. 
Også pusteøvelsene virker på mange plan. 
De trener pustemusklene og øker oksyge-
net i blodet, gir mer energi, klarhet og ro i 
sinnet, over tid kan de også motvirke ned-
stemthet og angst. Meditasjonen samler 
sinnet og utvikler evne til konsentrasjon 
og oppmerksomhet.

– Men på sett og vis henger jo alle 
delene sammen, sier Ann-Mari. Uansett 
hvilken øvelse du gjør, har du pust og 
oppmerksomhet med deg, det gir en ro 
og avspenning i kroppen som jeg ikke 
har opplevd i andre treningsformer. Jeg er 
blitt mer bevegelig i musklene og kondi-
sjonen er bedret, selv om yoga er vennlig 
i formen. Og ikke minst er det blitt lettere 
å puste litt dypere. Det er som om det er 
blitt mer plass i brystet.

– Er selve astmaen blitt bedre også?
– Det er ikke godt å svare på. Før kunne 

jeg reagere på vegg- til vegg tepper i rom, 
på parfyme og tobakk, men det er blitt 
bedre. Nå merker jeg astmaen mest på 

spesielt ikke å feire den sammen med mor 
og far. Da sommeren kom, reiste farmor 
hjem med meg, og da hadde jeg fått en 
søster som var blitt seks måneder!

Som voksen har plagene fra astmaen 
variert i styrke. I perioder med stress 
har den blitt verre, da hun fl yttet inn til 
sentrum for noen år siden, rørte den også 
kraftig på seg. 

– Men da jeg begynte med yoga, var 
det ikke for å helbrede astmaen, men for 

rå og kalde vinterdager, særlig i helgene 
når folk fyrer mye. Men om forandringen 
skyldes yoga, tør jeg ikke si, det kan ha 
andre grunner også. Blant annet har jeg 
det personlig mye bedre i dag enn da ast-
maen var på det verste. Men at treningen 
og avspenningen jeg får gjennom yoga 
virker i riktig retning, er jeg ikke i tvil om. 
Det rare er at kroppen husker. Bare jeg set-
ter meg i meditasjonsstilling, kjenner jeg 
at spenninger slipper, at roen kommer.

Medisinsk forskning
På tross av medisinske framskritt i be-

Rustningen min, pleier jeg å kalle det, muskelpanseret jeg 
alltid har hatt rundt brystet og som gjør at jeg bare puster 
øverst oppe i lungene. Men etter at jeg begynte med yoga 
for tre–fi re år siden, er det som om rustningen er blitt litt 
løsere, pusten går lettere. 

■ tekst og foto - MARIANNE MONSEN

Økt livskvalitet og mindre medikamenter
En av de mest interessante studiene om 
astma og pusteteknikker er en såkalt 
meta-analyse, publisert i Respiratory 
Medicine i 2003: ”Breathing retraining for 
asthma”. En meta-analyse gjennomgår 
tidligere forskning på emnet, og denne 
studien omfatter forskning fram til 2001. 
Studien omfatter seks ulike forsøk.

Forfatteren trekker fram spesielt det 
ene forsøket, det største, som omfatter 
halvparten av samtlige deltakere i de seks 
forsøkene. Her rapporterte deltakerne 
som har brukt pusteteknikker om økt 
livskvalitet og mindre bruk av inhalert 
kortison og bronkie-utvidende medika-
menter enn kontrollgruppa. De hadde 
også en klart bedret lungefunksjon. Men 

om dette skyldes yoga er usikkert, mener 
forfatterne, ettersom  pusten bare ble 
målt etter forsøket, ikke før, slik at det ikke 
kan utelukkes at det var ulikheter mellom 
gruppene også før forsøket. 

Også et annet, mindre forsøk viste at 
pusteøvelser har en klar effekt på astma i 
forhold til økt livskvalitet og mindre medi-
sinering. De andre fi re forsøkene i studien 
kunne også vise til lignende effekter, men 
ikke i like klar grad. Forfatterne av studien 
kommenterer at effektene ikke nødven-
digvis betyr en bedring i selve astmaen, 
men at pasientene opplevde å få større 
kontroll over sykdommen. De konkluderer 
med at det er et stort behov for videre 
forskning på emnet.

Vi vet at fysisk trening 
vil kunne bedre selve 

mestringen av ast-
maen, sier Kai Håkon 

Carlsen, professor ved 
Voksentoppen senter 

for astma og allergi.Hjelper yoga
mot astma?
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Yogaen har gjort Ann-Mari Arnesen Morelle mer bevegelig i musklene og ikke minst er det blitt lettere å puste.

Forts. side 35



NorMed AS, Solheimvn. 62, Postboks 410, 1471 Lørenskog
                    Tlf. 67 98 01 00, fax 67 98 01 01, www.normed.no, normed@normed.no

Nytt forstøverapparat!
... fordi ingen er like!

Ny teknologi - elektronisk mikropumpe!

•  liten, lett og lydløs
•  enkel å bruke
•  rask forstøvning
•  batteri og nettdrift
•  passer alle aldersgrupper

Batteripakke Nettadapter
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De nye Huntonit ferdigmalte veggplatene - Elegance gir deg 

det elegante utseende til de stilfulle og originale 

veggpanelene.  Platene har 5 bord som 

sammen med profilen er 120 mm 

brede. Huntonit Elegance 

leveres i fargene 

cafelatte og 

magnolia.

p r o d u k t e r  u t e n  g i f tp r o d u k t e r  u t e n  g i f t

www.naturmaling.no tlf: 64 94 60 69

Ta vare på helsen og miljøet rundt deg. Gi 
familien et bedre inneklima neste gang du skal 
behandle gulv, vegg og tak, ute eller inne.
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handlingen av astma er det verden over 
stor interesse for alternative behandlings-
former, blant annet for yoga og pustetek-
nikker. Men har det noen dokumentert 
virkning?

– I de siste årene er det blitt publisert 
flere artikler i kjente medisinske tidsskrift 
om astma og yoga, spesielt pusteteknik-
ker, men ingen av studiene trekker noen 
bastant konklusjon med hensyn til virk-
ningen, sier Kai Håkon Carlsen, professor 
ved Voksentoppen senter for astma og 
allergi. 

– Resultatene i undersøkelsene går 
begge veier – det virker som enkelte 
pasienter kan ha hjelp av slike teknik-
ker, andre ikke. Det vi imidlertid vet, er at 
fysisk trening vil kunne bedre mestringen 
av astma, selv om flere undersøkelser 
viser at trening ikke påvirker selve syk-
domsaktiviteten. 

Omvendt kan mangel på trening og 
fysisk aktivitet være med å utvikle og 
forverre astma, men heller ikke dette er 

en absolutt regel, toppidrettsutøvere kan 
som kjent bli astmatikere. Det virker som 
en gyllen middelvei er det beste.

– Kan avspenning på noen måte hjelpe 
mot astma?

– Astma skyldes jo en kronisk betennel-
se i luftveiene, og nervesystemet påvirker 
denne betennelsen. Vi vet at stress, eng-
stelse, depresjon kan forverre astmaen. 

Mot lungesykdommen kols brukes for 
eksempel medikamenter som motvir-
ker stimuleringen av nervus vagus, en 
av hovednervene i det parasympatiske 
nervesystemet som er ansvarlig for å 
opprettholde spenning i glatt bronkial 

muskulatur. Stimulering av nervus vagus 
kan fremkalle sammentrekning av denne 
muskulaturen og øke betennelsesreaksjo-
nen i luftveiene. 

Men det betyr ikke at det på noen som 
helst måte kan dokumenteres at selve ast-
maen blir bedret på grunn av pustetek-
nikker eller ulike former for avspenning.

– Blir pusteteknikker og yoga brukt i 
behandlingen i Norge?

– Ikke meg bekjent. Men internasjonalt 
foregår det overraskende mye forskning 
på emnet.  ■
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Lav overflatetemperatur og jevn spredning av 
varmen gjør den oljefylte LVI-ovnen til et sunt 
alternativ. Varmeelementet kommer ikke i 
kontakt med luften, og du slipper det brente 
støvet. Norges Astma- og Allergiforbund 
anbefaler LVI-ovnen. Det er derfor vi sier 
at LVI gir SUNN VARME.

� De vedlikeholdsfrie ovnene gir en jevn og lun 
varme i hele rommet slik at temperaturen 
ofte kan senkes noe.

� En senkning på 2 grader vil redusere 
oppvar mingskostnadene med 10%.

� Dag-, natt- og feriesenkning kan redusere 
kostnadene med opptil 25%.

� Ovnene er enkle å monter, kvilket gir lav 
innstallasjonskostnad.

www.lviprodukter.no
tlf. 67 58 33 11

et økonomisk 
alternativ

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund

Norges fl inkeste loddselger?
Kan Norges fl inkeste lodd-
selger være 
Lorang Kristen-
sen? – undrer 
Østfold fylkes-
lag av NAAF.

Lorang har 
gjort en su-
veren innsats 
for fylkeslaget 
i snart 13 år.

–  All ære til 
denne man-
nen, som reiser 
land og strand 
for å selge lodd 
for oss.

Fra desember 2005 til i 
august i år, har Lorang Kristen-
sen solgt nesten 5 000 lodd 
for Østfold fylkeslag. Hvor 
mange lodd han har solgt 
i løpet av de årene han har 
vært loddselger for Østfold 
fylkeslag, er vanskelig å si.

Østfold fylkeslag ønsker å gi 
en stor takk til Lorang Kristen-
sen for innsatsen.

 
Mona L. Marthinussen,

fylkessekretær

Glad Mat festival og organisasjonsutvikling

Årets Glad Mat festival i Sta-
vanger ble, som tidligere år, en 
stor suksess både for utstil-
lere og de mer enn 200 000 
besøkende. Takket være et 
samarbeid mellom Region 
Vests styre, ildsjeler i lokalfo-
reningen i Dalane i Rogaland 

og ikke minst Dalanes svært 
velvillig næringssjef Inger 
Christensen var NAAF repre-
sentert med egen stand. 

I løpet av de tre dagene 
festivalen varte ble det fra 
NAAFs stand solgt hele 50 
allergitilpassede kaker og 

informert om vår sak.  Spesielt 
hyggelig var det når foreldre 
kom innom og kjøpte kake til 
barn som ellers aldri smakte 
slikt. Publikums reaksjon kan 
illustreres ved moren som 
kjøpte et stykke av hver av de 
tre forskjellige kaketypene 
som ble tilbudt slik at sønnen 
skulle få smake. Det var fl ere år 
siden han sist hadde spist kake 
uten å bli syk. Nå ville hun at 
sønnen skulle få nyte stunden. 

Mange var også de som fi kk 
med seg oppskrifter på aller-
gitilpasset bakverk eller som la 
igjen sin epost adresse slik at 
de kunne få tilsendt informa-
sjon om matvareoverfølsom-
het (matallergi/-intoleranse) 
etter festivalen.

Hvordan får man til en slik 
profi lering av vår sak? Rett og 
slett ved samarbeid og stå på 
vilje. En stor takk til de tillits-
valgte som gjorde dette mulig 

og som til tross for lange slit-
somme dager beholdt smilet.

I forbindelse med festiva-
len ble det også arrangert et 
samarbeidsmøte omkring re-
gionalisering der Region Vests 
styre, representanter for det 
nystartede Prosjekt Nord og 
organisatorisk nestleder Nils 
Petter Næsset deltok. Prosjekt 
Nord der Finnmark og Troms 
deltar er etablert for å skape 
en region av de to fylkene. 
Region Vests erfaringer med 
regionalisering og Prosjekt 
Nords planer for det samme 
gav rammen for fruktbare 
samtaler om regionaliserings-
problematikk og et videre 
samarbeid i prosessen mot en 
Region Nord. Vi ønsker lykke til 
med det spennende arbeidet.

Nils Petter Næsset,
organisatorisk nestleder 

i NAAFs styre

(f.v.) Hans Kristian Sahlsten og Merethe Kronh fra Dalane AAF, Laila 
Stensletten ifra NAAF Region Vests styre og Anne Hamre som besøkte 
NAAFs stand.

Barne- og ungdomstur til Valle 

Hamar- og omegn astma 
og allergiforening inviterte 
medlemsfamilier med barn 
og unge på tur til Valle Marina 
5.–12. mai 2006. Valle Marina 
ligger på sydspissen av Gran 
Canaria i nærheten av Ar-
guineguin mellom de to store 
turiststedene Playa Ingles og 

Puerto Rico, og er den delen 
av Det norske Helsesenter 
som eies og drives av Norges 
Astma- og Allergiforbund. 

Kyststripen Barranco de la 
Verga har et såkalt mikroklima 
– tørt, varmt og minimalt 
med pollen og spesielt egnet 
for alle med allergi, eksem, 

psoriasis og lungesykdommer. 
Pålandsbrisen sørger for at 
luften ikke blir for varm eller 
trykkende – selv ikke midt på 
sommeren. 

Til sammen ble vi 12 barn 
og unge og 12 voksne som 
reiste i samlet fl okk. Hamarfo-
reningen hadde satt opp buss 

til og fra Gardermoen, og etter 
noen timer ”over skyene” var 
vi fremme på Gran Canaria. 
Her ble vi innkvartert på ett 
fl ott feriested med praktiske 
leiligheter, omkranset av et 
vakkert hageanlegg med to 
svømmebasseng hvorav det 
ene med sjøvann. Anlegget 
rommer dessuten et helsesen-
ter, en nærbutikk, en hyggelig 
restaurant og snackbar. 

Stranden var hvit og innby-
dende, og ideell for familier 
med barn.

Hamar- og omegn AAF invi-
terte til en felles frokost og en 
felles middag, samt en fellestur 
til Palmitos park. Utover dette 
sto den enkelte familie fritt til 
å disponere tiden som de selv 
ønsket. Vi kunne høre og se 
barn i glad lek og fri utfol-
delse både ved bassenget og 
stranda. Strålende fornøyde, 
smilende og sprudlende barn 
som fi kk oppleve en uke med 
minimale astma og allergipla-
ger. På nyhetene fra Norge fi kk 
vi høre om norgesrekord og 

ekstreme mengder pollen med 
store plager for de berørte 
– ekstra godt var det da å være 
på Valle Marina! 

Utover basseng og strandlek 
var det nok å fylle tiden med. 
I nærheten fantes vannparker, 
dyre – og fugleparker og hyg-
gelige småbyer med det meste 
av det hjertet, lommeboken og 
magen kan begjære. 

Hamar- og omegn AAF 
planlegger også neste år å 
få til en liknende tur for sine 
medlemsfamilier. Informasjon 
og påmelding vil bli annonsert 
i løpet av kommende vinter. 

Foreldre og barn takker 
styret i lokalforeningen for en 
fl ott tur. Spesielt ønsker vi å 
takke initiativtakere og reisele-
dere Laila og Torunn.

Neste tur vil bli 1.– 8. mai 
2007 og vi håper at vi da kan 
dele denne fl otte uken med 
enda fl ere medlemmer!

Anita Silkoset  

Deltakere fra Hamar og omegn AAF fant stor glede i oppholdet på Det Norske Helsesenteret, Valle Marina 
som eies av NAAF. 

Vi takker hjerteligst for
minnegaven i forbindelse 

med 

LIV JACOBSENs 
 

bortgang

 

Forskningsfondet 
for Astma og Allergi

N Y T T  F R A  N A A F

  GRESK
LANDSKILPADDE 

Testudo hermanni boettgeri. 
hann. Gresk landskilpadde- av 
den østlige sorten. Klekket i 
norge 20.10.91.
Leveres med varmelampe, 
fødselsattest, og inneboks.

Tlf.  98 45 12 64

Loddelger Lorang driver en  utret-
telig innsats for Østfold fylkeslag.      



Nigaard Pharma AS, Postboks 1471 Lørenskog telefon 67 98 01 90 telefaks 67 98 01 91 post@nigaard.no www.nigaard.com

Merk: Ikke la barn leke med OptiChamber. Ta kontakt med legen din hvis du er usikker på hvordan apparatet skal 
brukes. Følg henvisningene for doseringsaerosolen (sprayen). OptiChamber og masker inneholder ikke lateks.

u Kan benyttes uten maske

u Kan vaskes i oppvaskmaskin

u Passer alle inhalasjonssprayer

u Refunderes på blå resept (§ 3.7)

ØVRE ROMERIKE

NEDRE ROMERIKE

FOLLO

ASKER / BÆRUM

NAAF-Akershus 
avdeling:

Forts. side 35En stortingsmelding om regionenes 
oppgaver vil bli lagt frem 25. oktober 
2006 og forslag til regionsinndeling 

kommer våren 2007. Erklæringen sier 
ikke noe om hvor mange regioner det 
skal være bare at noen av dagens fylker 
er for små for oppgavene, og at vi trenger 
større regioner. Kommunenes Sentralfor-
bund har utredet 5, 7, og 9 regioner. En 
demografisk deling av landet i regioner 
vil neppe følge nåværende fylkesgrenser, 
som er en levning fra dansketiden.

Regionslaget
NAAFs Landsmøte i 2005 vedtok 
prinsippet om regionalisering av 
forbundet.  Staten vil 
få 3 forvaltnings-
nivåer: Staten, 
statlige regioner 
og kommuner. 
Som staten må 
også forbundet ha 
3 nivåer: Forbun-
det, regionsla-
get (som kan 
omfatte flere 
fylkeslag/deler 
av fylkeslag) og 
et tredje folke-
valgt nivå mel-
lom regionslaget 
og medlemmene.  I 
motsatt fall blir avstan-
den mellom Regionslaget 
og medlemmene for stor.

Forbundet har i dag en stor 
gruppe unge tillitsvalgte hvor 
de fleste står i aktivt arbeid 
og har familie og barn. 
Utviklingen har ført til, og vil 

Avdelingssekretæren
Mari Katrine Andersen er nå i gang som 
avdelingssekretær for de fire avdelingene 
i Akershus: Follo, Asker/Bærum, Nedre 
Romerike og Øvre Romerike. Hun vil være 
å treffe på fylkeskontoret i Akershus på 
onsdager. 

Hennes bakgrunn er en bachelorgrad i 
markedskommunikasjon fra BI Lillestrøm, 
og en mastergrad i journalistikk og mas-
sekommunikasjon fra Griffith University 
(Gold Coast) i Australia. 

Mange medlemmer i Ullensaker kjen-
ner henne kanskje fra før som badevakt i 
forbindelse med svømmetilbud i tidligere 
Nordlys-Ullensaker AAF hvor hun i en 
periode også var medlem i styret. 

Hun er selv astmatiker og gleder seg til å 
ta tak i jobben.

Hennes arbeidsoppgaver vil i hovedsak 

bli å bistå avdelingene i deres adminis-
trative arbeid og være et bindeledd i den 
lokale virksomheten.

Fylkeskommunen vil bli nedlagt i løpet av inneværende 
stortingsperiode og Statlige Regioner opprettet fra  
1. januar 2010. En rekke sentrale oppgaver  
og funksjoner planlegges overført  
fra Staten til Statlige Regioner,  
bl.a.  forebyggende folkehelse. 

■ av Kaare Langlete, Akershus fylkeslag

Reorganisering av Akershus fylkeslag
som modellforsøk for regionalisering

føre til, færre med muligheter for organi-
sasjonsarbeid og som igjen har mindre 
tid til administrativ virksomhet. I vårt 
modellforsøk har vi organisert fylkeslaget 
som et regionslag med 4 store enheter: 
Avdelinger.  Med færre og større enheter 
kan fylkeslaget føre regnskapene for avde-
lingene og bistå avdelingene i den lokale 
virksomheten med en sekretær.

Det tredje ”folkevalgte” nivå
Det har vært naturlig for oss å dele fylket i 
4 områder, både ut fra næringsliv, geo-
grafi og politisk virksomhet, og da med 
følgende 4 avdelinger: Avd. Follo, Avd. 
Asker/Bærum, Avd. Nedre Romerike og 
Avd. Øvre Romerike.

I antall medlemmer per 31. desember i 
fjor var Avdelingene på samme størrelse 
som flere av våre fylkeslag: Avd. Follo 603 
medlemmer, avd. Asker/Bærum 774, avd. 
Nedre Romerike 958 og avd. Øvre Rome-
rike 455.

Med 4 store Avdelinger kan Fylkeslaget 
(Regionslaget) føre regnskapene for Avde-
lingene og bistå dem i den lokale virk-
somheten med en egen sekretær, men det 
er de tillitsvalgte i Avdelingene som skal 
styre virksomheten. De har det formelle 
ansvaret for økonomi og virksomhet – og 

er i det vesentlige fritatt for administrativt 
arbeid.

Formelt opprettholdes lokalforenin-
gene som nå, men har ikke egne styrer. 
Hver lokalforening er representert med et 
medlem i styret i den Avdeling foreningen 

tilhører for å ivareta lokale interesser.  
Det kan være lokale aktiviteter, forholdet 
til kommunene når det gjelder leie av  
svømmehaller m.v. og representanter  
til de kommunale råd for funksjonshem-
mede. ■
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Det var med stor sorg jeg mottok meldin-
gen om at Bjørg Engum Andersen har gått 
bort – min gode venninne og samtale-
partner gjennom mange år. Jeg visste 
at hun var alvorlig syk, men hadde ikke 
ventet at hun skulle falle bort så fort.

Jeg ble kjent med Bjørg for 15 år siden i 
forbindelse med et verv i Norges Astma- 
og Allergiforbund. Vi ville begge jobbe for 
at vår pasientgruppe skulle få et opphold 
i syden via  Statens Helsereiser. Vi reiste 
4 uker til Gran Canaria, Valle Marina, på 
et prøveprosjekt og der hadde vi mange 
flotte diskusjoner og tanker om hva vi ville 
gjøre for NAAF og våre medlemmer. Og 
ikke minst uttalige diskusjoner om livet, 
døden og evigheten.

Denne turen ble grunnlaget for et used-
vanlig godt vennskap. For 6 år siden flyttet 
jeg til Sandefjord og da tok Bjørg i mot 
meg med åpne armer og inkluderte meg 
i egen vennekrets og presenterte meg for 
foreningslivet i byen.

Bjørgs brennende engasjement og 
kunnskap om Norges Astma- og Allergi-
forbund imponerte.

Til minne om  
Bjørg Engum Andersen

Det er så mange ting en kan ønske seg her 
i verden, og vi som er allergiske, oversensi-
tive og har hyperreaktive slimhinner, vi kan 
trenge å ønske oss enda mer enn de fleste, 
ser det ut til. 

Som dere ser har jeg lært meg nesten 
alle måtene å si ”det tåler jeg ikke” på, fordi 
jeg har fått beskjed fra mattilsynet at det 
er så få som er allergiske mot E-330. Vet de 
det Mattilsynet? Men da er jeg vel over-
sensitiv, og ikke allergisk? Det vil si at jeg er 
begge deler, men de kaller det noe annet 
enn allergisk.      

Samme hva det heter, reaksjon får jeg 
i alle fall. Det at E-330 er sitronsyre og at 
jeg er godt gammeldags allergisk, IgE-ba-
sert sådan, mot alt i citrus-familien, det er 
sikkert. Histaminene flyr rundt i kroppen 
som gale og tror at jeg blir angrepet av en 
skarve appelsin? Så hjelper det jo ikke stort 
at det står ”A” ved E-330 i min E-nummer-
liste og at ”A” er lik ”er/kan være allergi-
fremkallende”.    

E-330, sitronsyre, finnes i nesten alt en 
kjøper av matvarer og drikke. Man kan til 
og med finne det i noen utgaver av den 
gode, gamle norske lompa! Samme for 
meg for så vidt, ettersom jeg ikke kan spise 
pølse heller. Ikke noe som er røkt, fordi det 
ikke er røkt mer. De har tilsatt noe i vannet 
de har sprøytet inn i pølsa eller i baconet, 

og dette noe smaker som om det er røkt. 
Det er det jeg ikke tåler. Men det hadde 
vært godt med en pølse eller noen skiver 
bacon.

Nå er det godkjent 100 nye kjemiske 
stoffer som de kan få lov til å bruke i EU. 
Det ble godkjent før de som skulle teste 
tryggheten ved det var ferdige, så det at 
allergi øker både her og i resten av Europa 
overrasker ikke meg. Vi har hatt tilsetnings-
stoffer i mat lenge, og heretter blir det bare 
enda mer. Det har de snakket om på et 
kjempedigert seminar et sted.

Far måtte skifte brød-type fordi han ble 
så allergisk. Han har allergisk astma. Jeg 
skulle skifte brød-type fordi det vi pleide 
å kjøpe var plutselig bare å få som ferdig 
oppskåret, og da ble det fryktelig tynne 
brødskiver og de ble veldig fort tørre. Alle 
innholdsfortegnelser på alt brød som er 
tilgjengelig ble saumfart, og det var ingen 
lett jobb.    

Da viser det seg at hvis det står ”vegeta-
bilsk fett” eller ”vegetabilske oljer” så kan 
det vegetabilske innholdet være en eller 
fler av seks forskjellige planter og tilgi meg 
for at jeg ikke husker dem alle sammen 
akkurat nå. Det jeg skjønte var at det jeg 
fikk prikker av var olivenolje, og hva far fikk 
astma av, det av har jeg rett og slett glemt.   

Vi kom oss helberget ut av den løypa der 
også. Etter megen møye og stort besvær 
fant vi nye brød og det er bra, for ingen av 
oss er friske nok til å bake våre egne brød. 

Jeg ønsker meg mange matvarer uten 
tilsetningsstoffer.  Og så skulle jeg ønske at 
noen kunne gjøre noe med avisene, fordi 
slik verden er i dag så kan verken far eller 
jeg lese aviser. Vi sier vi ikke tåler trykksver-
ten og da svarer folk som kunne skulle ha 
greie på slikt at det kan være avispapiret 
også. Det er ikke bare far og jeg som ikke 
tåler aviser, og jeg ønsker meg at noen 
kunne jobbe litt med det, slik at vi alle 
sammen kunne lese aviser.    

Parfyme er til å gråte av, bokstavelig 
talt, hyperreaktiv som jeg er. Det var så 
deilig å se at de er blitt enige om å slutte 
å bruke parfyme på jobb i Aftenposten. 
Ønsker meg at alle andre gjør som dem i 
Aftenposten. Mye mer ønsker jeg meg! For 
eksempel en side, en adresse, et forum på 
internett hvor alle allergikere, astmatikere, 
oversensitive og hyperreaktive kunne 
legge inn spørsmål og få svar, slik at vi 
kunne dele det vi til enhver til har funnet 
ut på egen hånd. 

Her kan jeg starte med å fortelle at når 
det står ”aromastoffer” så går det som regel 
galt for meg, fordi jeg tåler ikke løk. Ingen 
i hele Sepia-familien er velkommen i min 
kropp, og ”aromastoffer” inneholder som 
oftest løk.

Her er E-nummer-listen jeg har hatt stor 
glede og nytte av: 

http://www.e-nummer.no/alfa.htm
 

Wenche Tangerud

Hun kunne alt – hun kjente organisasjo-
nen på kryss og tvers og det medførte at 
hun ble valgt inn som medlem av Kon-
troll- og Klageutvalget på NAAFs lands-
møte i september 2005. Det var ingen 
andre i organisasjonen som kunne utføre 
et slikt verv på en bedre måte en henne. 
Sto jeg i beit i et spørsmål, ja så ringte jeg 
til Bjørg. Trengte jeg inspirasjon og kloke 
ord, var  Bjørg den rette å snakke med. 
Ofte kom hun til meg med dikt, essayas og 
gode fortellinger og sa: Dette må du lese 
– dette handler om livet. Bjørg var så raus 
med å dele egen kunnskap og viten med 
andre.

Det er så trist at Bjørg er borte og det 
blir et stort savn for meg. Vi hadde akkurat 
startet et prosjekt som skal handle om 
rehabilitering av lungesyke. Det blir tungt 
å fortsette i prosjektet uten Bjørg – det 
føles så tomt uten hennes engasjement, 
iver og gode råd..

Min dypeste medfølelse går til hen-
nes familie og jeg lyser fred over hennes 
minne.

Anne Stryken Nygaard

Ønskeliste
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lig hverdag for innbyggerne i Norges land, 
slik at våre barn får gode oppvekstvilkår, 
slik at pasienter med kronisk sykdom ikke 
påføres økte egenandeler på helsetjenes-
ter, og slik at alle får ren luft å puste i. 

Alle våre lokalforeninger, fylkeslag og 
regionslag oppfordres til å ta aktiv del i 
samfunnsdebatten og til å være synlige 
aktører i lokalmiljøet. Jeg ønsker at NAAF 
fortsatt skal være en ledende bruker- og 
miljøorganisasjon i Norge. NAAF skal 
være det naturlige valget for alle personer 

Da Erik Eide av personlige årsaker har 
valgt å fratre som leder i NAAF, har 
jeg som politisk nestleder fått styrets 

tillit til å overta ledervervet ut landsmøte-
perioden. Dette har jeg takket ja til.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å 
takke Erik for samarbeidet og ønske ham 
alt godt i fremtiden!

Å lede NAAF er en oppgave jeg tar tak 
i med stor ydmykhet. NAAF har mange 
flinke og dyktige tillitsvalgte, og jeg vet 
dere vil følge med. Jeg håper dere alle vil 
hjelpe meg, slik at jeg – til beste for oss 
alle – skal kunne lede organisasjonen på 
en verdig måte.

NAAF har i disse dager ansatt Geir 
Endregard som ny generalsekretær. Styret 
har store forventninger til Geir og ønsker 
ham hjertelig velkommen i organisasjo-
nen!

I en tid der media til stadighet setter 
dagsorden for samfunnsdebatten, er det 
viktig at NAAF er synlige i mediebildet. 
NAAF skal i årene fremover selvfølgelig 
påvirke samfunnsutviklingen. Vi må 
på vegne av alle med astma, allergi, 
kols og eksem arbeide for en bedre 
hverdag for dem. Dette skal vi klare 
sammen. Jeg oppfordrer alle til 
en felles dugnad, hvor vi aktivt 
jobber for å synliggjøre våre fel-
les saker og mål. Alle våre dyk-
tige og engasjerte tillitsvalgte 
og ansatte over det ganske land 
må dra lasset sammen, i samme 
retning og mot samme mål. Vi 
skal bidra til å skape en best mu-

Oppfordrer 
til dugnad

som er berørt av astma, allergi, kols og 
eksem. De skal være trygge på at NAAF 
er en organisasjon det lønner seg å være 
medlem i. 

Mange av våre medlemmer har vært 
gjennom en vanskelig pollensesong. Jeg 
vet mange har vært aktive med informa-
sjon i lokalsamfunnet sitt – for eksempel 
deltatt i burotaksjon – eller har stilt sin 
kunnskap og erfaring til rådighet for 
media.

I 2007 vil Barneastmaåret være det store 
satsningsområdet i NAAF. Jeg oppfordrer 
alle til å synliggjøre denne saken i sitt 
nærmiljø. Tenk hvis vi sammen kan klare 
å gjøre alle steder, der barn og ungdom 
oppholder seg, røykfrie! Det vil være den 
største seier noensinne i NAAFs historie. 
Skoler, idrettsanlegg og områdene rundt 
barnehager og skolefritidsordninger er 
eksempler på arenaer der tobakk overho-
det ikke hører hjemme.

Geilomo barnesykehus trenger sårt 
oppussing. NAAF har satt av betydelige 
midler til dette formålet. Geilomo eies av 
NAAF, men driftes av Rikshospitalet Radi-
umhospitalet HF som vi gjennom mange 

år har hatt et godt samarbeid med.
Til slutt vil jeg oppfordre alle til 

å ta kontakt med NAAF hvis dere 
trenger hjelp. Våre meget dyktige 
og hjelpsomme tillitsvalgte og 
ansatte står klare til å bidra med 
råd og veiledning. 

Vennlig hilsen
Pål Johansen

styreleder
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Etter en strabasiøs natt med 
Norsk Søvn Berøvelse (NSB) 
oppover dalom, ankom 
Oslofolket på torsdag for-
middag tett fulgt av de mer 
lokale. Noen tok bilen helt i fra 
Ålesund for å møte kjente og 
kjære, andre var heldige og et 
fi kk fl y som faktisk gikk. Og da 
Stefan dannet baktroppen lør-
dag formiddag med luftgevær, 
blink og leirduer i bagasjen 
– da var laget komplett!  Etter 
en lang sommer var det trivelig 
å treffes igjen. 

Vi ble velsignet med utsøkt 
sommervær i fi re dager til 
ende, og dem nøt vi i fulle 
drag! Vi padlet kanoer på 
Snåsavannet til vi fant en fi n 
plass å brune oss, badet, hadde 
piknik, vitset, skjøt på blink og 

på leirduer, sov godt (endelig) 
hadde vannkrig og disko – you 
name it! 

Sunnemåltider
Kirsti skal ha all ære for ar-
rangementet, stedet var topp 
med fl otte lokaler. Vi leide stor 
leilighet i et tidligere hybel-
kompleks fra den gang det 
var landbruksskole på stedet. 
Soverom til alle munnet ut i 
felles kjøkken og stue/opp-
holdsrom. Her koste vi frem en 
rekke sunne, gode måltider alle 
var fornøyd med, og her fi kk 
vi med oss fredagskrimen og 
jenteprat til langt uti de små 
timer…  

Lørdag kveld ble det vit-
sefortelling og kappeting av 
marshmallows rundt grillen. 
(For andre gikk det i melkefri 
sjokolade…) De tidlige nat-
tetimer sto i guttas regi, hvor vi 
ble opplært til å skyte på blikk-
bokser og blink med luftgevær 
– både i stående og liggende. 

Før vi dro hver til vårt 
søndag ettermiddag fant vi 
en trygg plass å bli instruert i 
leirdueskyting. Det var bråkete 
og spennende, skjønt det ble 
mye jeger bom-bom. Men det 
tok vi igjen på humøret! Vi gle-
der oss til neste gang vi treffes, 

Kanopadling på Snåsavannet med åpenbar høy trivselsfaktor.

Astma- og fysisk aktivitet
Kurshelg i Stavanger 
6.–8. oktober
Påmelding til: 
ssahlsten@hotmail.com

Matkurs og julebord
Kurshelg i Ålesund 
3.–5. november
Påmelding til: 
dalseth@gmail.com

Vi minner om: 

NAAFUs SOMMERLEIR 

EN SUKSESS!

og ønsker nye fjes hjertelig 
velkommen!

Flere bilder fra sommerlei-
ren fi nner du link til på vår 

hjemmeside. Gå inn på www.
naaf.no og trykk på fanen for 
NAAFU.  ■

Tidlig i august var vi en gjeng 
NAAFUere som kom sammen 
på Finsås leirsted på Snåsa i 
Trøndelag. Vi hadde en hyggelig 
og avslappende weekend med 
høy trivselsfaktor!
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Helse- og opplevelsestur til 
Tunisia
Forleng sommeren ved å bli med 
på vår høsttur til Tunisia 07.–21. 
oktober.
Vi bor på et elegant firestjerners 
hotell ved stranden, en kilometer 
nord for Hammamet sentrum. 
Erfaren reiseleder er med på turen 
og vil legge opp til sosialt samvær, 
samt minnerike utflukter. Pris for 
årets tur:  Kr. 7 900 per person.
Inkludert i prisen:
Flyreise med transfer Monastir/
Hammamet.
Innkvartering i dobbeltrom
Halvpensjon, dvs. frokost og  
middag. Bli kjent-tur i Hammamet 
og medinaen. Utflukt til nabobyen 
Nabeul (keramikkbyen).
Utflukt til Tunis/Kartago med Sidi 
Bou Said – dagstur inkl. lunsj.
Vi gjør oppmerksom på at de som 
ikke klarer seg selv må ha med 
egen ledsager.
Ta kontakt med fylkeslaget for 
nærmere info og påmelding sna-
rest da vi kun har få ledige plasser!  
Tlf.  63 95 95 35.

Kurs ”Diagnose astma”
Kurs for voksne astmatikere og 
pårørende. Kurset avholdes i 
lokalene til Lærings- og mestrings-
senteret på Akershus Universitets-
sykehus, går over 4 tirsdager, og 
vil veksle mellom faglige innlegg 
samt erfaringsutveksling i grup-
pen.  Flg. datoer og temaer gjelder:
10. oktober – Hva er astma?
17. oktober – Behandling av astma
24. oktober – Astma og fysisk 
aktivitet
31. oktober – Å leve med astma
Kurset ledes av et tverrfaglig team 
som inkluderer lege, sykepleier, 
fysioterapeut, bruker og represen-
tant fra Lærings- og mestringssen-
teret. Kurset er gratis.
For nærmere informasjon og 
påmelding ta kontakt med  
fylkeslaget på tlf. 63 95 95 35.

Dagskurs for foreldre/foresatte
Kurset holdes på Akershus 
Universitetssykehus – Ahus og er 
beregnet på foreldre/foresatte til 
barn med astma.
Av faglig innhold kan nevnes:
Hva er astma?
Forebyggende behandling
Astma og fysisk aktivitet
Medisinering
Livskvalitet for hele familien
Trygderettigheter
Kursdato er ikke fastsatt, men 
kurset vil avvikles i løpet av 

høsten. For nærmere informasjon 
og påmelding ta kontakt med 
fylkeslaget, tlf.  63 95 95 35

Dagsseminar matallergi 
Dato: Onsdag 8. november
Sted: Scandic Hotell, Asker
Dette er et kurs primært rettet 
mot ansatte i barnehager, skoler, 
helsestasjoner osv., men er også 
nyttig og lærerikt for den som 
selv er berørt av matallergi/-into-
leranse.
Flg. temaer blir berørt:
Allergi
Intoleranse
Ubalanse i tarm
Cøliaki
Erstatningsprodukter
Gode råd i hverdagen
Trygderett
Kursavgift kr 800,- inkl. kurs og 
kursmateriell samt lunsj.
Medlemmer tilbys 50 % rabatt.
Forelesere vil være:  Sissel Brustad, 
Medec AS – Sosionom Anne 
Marthinsen, Voksentoppen Senter 
for astma og allergi.
For nærmere informasjon og 
påmelding ta kontakt med  
fylkeslaget,  tlf. 63 95 35 35.

Kveldskurs 
Kveldskurs for voksne astmatikere 
i Follo og Asker/Bærum.
Kursene er beregnet på voksne 
astmatikere og deres ektefeller/
samboere av faglig innhold kan 
nevnes: Hva er astma?
Behandling og årsaker
Riktig bruk av medisiner - Inhala-
sjonsteknikk og egenkontroll.

Ski Sykehus
Dato: Tirsdag 14. november
Kl. 18.00–20.00
Enkel bevertning.
Foreleser:  Lungespesialist Heidi 
Randfeldt.

Sykehuset Asker og Bærum HF
Dato: Onsdag 22. november
Kl. 16.30–19.00
Enkel bevertning.
Forelesere: Lungespesialist Erling 
Dag Udjus og lungesykepleier 
Hildegunn Thuestad.
For nærmere informasjon og på-
melding (gjelder begge kursene) 
ta kontakt med fylkeslaget på  
tlf. 63 95 95 35

Dans deg glad” 
Fylkeslagets prosjekt ”Dans deg 
glad” starter opp igjen med utvi-
det høsttermin.
Vi vil nå også kunne tilby danse-
kvelder i Follo i tillegg til Romerike. 
Prosjektet som er støttet med 

midler fra stiftelsen Helse og 
Rehabilitering tar sikte på å tilby 
hyggelig sosialt samvær med 
levende musikk, enkel bevertning 
og sist, men ikke minst, en flott 
anledning til å få fysisk aktivitet 
under trygge forhold. Vi har egen 
dansepedagog/fysioterapeut med 
som veileder. Dansekveldene er 
gratis for medlemmer og man 
binder seg ikke til å delta på alle 
kveldene for å være med.
Dansekvelder på Skedsmo  
Samfunnshus, Skedsmokorset:
27. sept., 11. okt., 25. okt., 08. nov., 
22. nov., 06. des., 13., des.
Alle kvelder fra kl. 18.30–21.30.
Dansekvelder på Ski – Folkets Hus
28. sept., 05. okt., 19. okt., 02. nov., 
16. nov., 30. nov., 07. des., 14. des.
Alle kvelder fra kl. 18.30–21.30.
Kontaktperson for dansekveldene:  
Prosjektleder Tove Eggestad –  
tlf. 63 80 33 10 / 908 76 810.

AVDELINGENES PROGRAM 
– HØST 2006
Vi gjør oppmerksom på at 
avdelingssekretær vil sende ut 
nærmere informasjon til den 
enkelte avdelings medlemmer når 
det gjelder aktiviteter som ikke er 
tidfestet.

Avd. Follo
14. nov. Kurs for voksne astmati-
kere–Ski Sykehus kl. 18.00–20.00 
25. nov. Juleverksted –  
Servicesenteret, Ski,  
kl. 13.00–16.00.

Svømming
Svømming hver onsdag på Høyås 
Bo- og Rehabiliteringssenter, 
Valhallavn. 74, Tårnåsen
1. pulje:  18.15–19.00
2. pulje:  19.00–19.45
Oppstart høstsesong 23. august.  
Pris: Voksen kr 40 /med klippekort 
kr 30. Barn kr 20 /med klippekort 
kr 15. Klippekort kr 300.
Svømming på Sunnås Sykehus, 
Nesodden er under utredning, 
nærmere informasjon kommer.  
Vi vil kunne tilby svømming for 
medlemmer på Landøya. Oppstart 
1. oktober, nærmere informasjon 
kommer. Svømming hver fredag 
på Sørum Sykehjem.
Kontaktperson:   
Ellen Margrete Graarud 
tlf. 63 82 48 35 / 480 56 848.
Svømming på Gjestad, Jessheim. 
Hver lørdag kl. 12.00 –14.00.  Føl-
ger skolens ferier.  Mulighet til å ta 
svømmemerke.  
Kontaktperson:  Espen Mørk –  
Tlf: 63 90 40 43 / 988 18 892.
Badeland, Clarion Hotell Oslo 

Airport Gardermoen 50 % rabatt 
for medlemmer.

Avd. Asker/Bærum
medio aug. Oppstart lungetrim på 
Fysio Aktiv – kontakt Inger Hagen 
Dæhlin på tlf. 66 76 65 40.
Sept./okt. Stands på apotek i Asker 
og Bærum med lungefunksjons-
måling – nærmere info kommer.
Oktober Busstur til Sverige.  Båt 
Sandefjord/Strømstad.
08. nov. Dagsseminar matallergi 
– Scandic Hotell, Asker 
22. nov. Kurs for voksne  
astmatikere – Bærum Sykehus  
kl. 16.30–19.00. 
I november/desember planleg-
ges teatertur for voksne samt 
juleforestilling for barn.  Her vil det 
komme nærmere informasjon til 
medlemmene.

Avd. Nedre Romerike
23. sept. Medlemstur m/buss til 
Sverige.  Båt Sandefjord/Strøm-
stad. Handlestopp på Nordby 
kjøpesenter.
18. nov. Juleverksted for hele fami-
lien – Skedsmo Samfunnshus,
kl. 12.00–15.00
primo des. Teaterforestilling på  
Lillestrøm Kultursenter for barn.

Avd. Øvre Romerike 
Oktober Teater-/revytur for 
voksne.  Nærmere info kommer.
November Teatertur for barn.  
Nærmere info kommer.
02. des. Juleverksted på Søndre 
Samfunn, Råholt, kl. 11.00–14.00
Medlemmer gratis. Andre delta-
kere kr 60.

Hordaland – Rogaland –  
Sogn og Fjordane

Bergen AAF
Tonje for mer innfor til notisen se 
epost fra Gilja 25.8

Åpent medlemsmøte
Bergen astma og allergi forening 
inviterer til medlemsmøte for alle 
våre medlemmer og andre som 
har lyst til å høre eller få kontakt 
med oss, torsdag 28/9 kl. 18.30 i 
LHL sine lokaler, Sandbrogt. 5/7.
Tema for kvelden: Astma og 
informasjon om astmaskolen ved 
Dr. Eirunn Wåtevik Saure. Enkel 
servering og sosialt samvær. 

Ungdomstur til Voss
27.–29. oktober vil vi invitere alle 
våre ungdommer mellom 13–18 
år på helgetur til Voss.  

Alle vil få tilsendt en skriftlig  
invitasjon innen uke 36.
Er det noe du som medlem lurer 
på, så ta kontakt med oss.

Vennlig hilsen 
Elin Brodahl, leder i BAAF 

elin@naaf.no - Mob. 92613889. 

Astmaskolen i Bergen
Jeg hendvender meg til deg fra 
astmaskolen i Bergen etter å ha 
snakket med Elin Brodal,leder for 
NAAF i Bergen.
Vet at dere har frist i dag til å 
sette inn diverse informasjon til 
medlemsbladet.
Det var da jeg plutselg tenkte at 
dere kanskje kunne ta  inn infor-
masjon om astmaskolen i Bergen 
og datoene for høsten.(se nederst)
Har sendt deg malen for brosjyren 
vi har laget for astmaskolen. Kan 
den  i så fall brukes  tro?
Kanskje er det vanskelig å rekke å 
få det inn i  denne omgang-  
kanskje i neste?
Fint om du ringer meg på  
tlf. 55974047/ mob 90931103.
 
Astmaskolens datoer for høsten 
2006: 28.september, 26.oktober
16.november

Vennlig hilsen may Elisabeth Gilja
Astmasykepleier Astmaskolen 

Haukeland sykehus

Sjå kva som skjer...

Mosjon, meistring, trivsel –  
mosjonsgrupper i fylket
Bli med på turar i vakker natur i 
Møre og Romsdal ! Her kan alle 
delta i sitt eige tempo. Særleg 
ønskjer vil personar med hjarte-
lungelidingar velkomne til å delta, 
men alle andre er også velkomne 
til å bli med ! 
NAAF og LHL lokalt samarbeider 
om dette tilbodet.
Nokre grupper har no starta opp 
og fleire kjem til etter kvart.
For meir informasjon, ta kontakt 
med fylkeskontoret.

Meir Mosjon, meistring,  
trivsel – 3 årig prosjekt
Heilskapleg tilbod – overordna 
målsetting
Overordna målsetting er å skape 
eit heilskapleg tilbod 
som legg til rette for fysisk aktivi-
tet, og som skaper ein læringsa-
rena der ein både kan utvikle 
kunnskapane om eigen sjukdom 
og auke evna til å handtere sjuk-
dommen i kvardagen. 
Tilbodet skal i løpet av 3 år 
spreiast til heile Helse Midt-Noreg.  
Dette er eit samarbeidsprosjekt 
der følgjande aktørar er med:

l Norges Astma- og Allergifor-
bund Møre og Romsdal Fylkeslag
l Landsforeningen for Hjerte og 
Lungesyke – Volda/Ørsta lokallag
l Volda kommune 
l Kompetansesenteret for Pasi-
entopplæring og Informasjon for 
Helse Midt-Norge
l Lærings- og meistringssenteret 
Helse Sunnmøre HF
Eiga nettside: Prosjektet har fått 
eiga nettside. I skrivande stund 
er den ikkje heilt klar, men snart  
vil div. informasjon vere på plass.  
Adressa er: www.medandre.no

Meir aktiv i Volda
”Aktiv i Volda” er eit tilbod for 
personar som tykkjer det er tungt 
å kome i gang, og som ønskjer å 
fremje eiga helse i lag med andre. 
Mange tilbod er godt etablert 
i kommunen og mange lag og 
organisasjonar er aktørar.  Med 
prosjektet ”Meir Mosjon Meist-
ring Trivsel” ønskjer vi å gi  god 
skulering til dei som allereie leiar 
eksisterande lavterskeltilbod i 
kommunen og til ev. nye som 
måtte kome til. Dette for at dei 
skal føle seg trygg i møte med 
personar med  m.a. hjarte-lunge-
lidingar. Målet er at 200 personar 
med hjarte- lungelidingar i Volda 
og Ørsta skal bli motivert til å 
delta på ein rekkje av dei eksiste-
rande lavterskeltilboda, og ev. nye 
tilbod-  innan utgangen av 2006. I 
2007 skal tilbodet spreiast  til 1000 
personar i Helse-Sunnmøre og 
i 2008 til 5000 personar i Helse-
Midt Norge.
For meir informasjon om kva 
aktivitetar som finst i Volda kom-
mune, ring servicekontoret  på 
telefon 70 05 88 80 ,  
e-post: postmottak@volda.kom-
mune.no eller gå inn på nettsida 
til Volda kommune :  
www.volda.kommune.no   
Der går du inn på Tenestetilbod 
og vidare på Aktiv i Volda

Aktivitetsdag på Aasen-tunet
Aktivitetsdag på Aasen-tunet 
søndag 1. oktober. Langrennslø-
par/toppidrettsutøvar Erling Jevne 
i lag med kona Inger Lise vil delta. 
Foredrag der Erling Jevne vilfoku-
sere på meistring, mosjon, trivsel 
– som toppidrettsutøvar og i høve 
til eigen livserfaring.
Det vert lagt opp til tur i området 
rundt Hovdeåsen. Nøyaktige tider 
vert annonsert i avisa i god tid før 
arrangemenetet.  Set av dagen 
allereie no.

Kurs for mosjonsleiarar
Kurs i Volda/Ørsta. Likar du å 
mosjonere – ute eller inne? Kan 
du tenke deg å vera leiar for ei 
mosjonsgrupper eller leier du ei 
frå før?

Via prosjektet ”Meir Mosjon, 
meistring, trivsel” tilbyr vi gratis 
kurs til hausten. Kurset er to-delt 
og inneheld m.a. hjarte/lungered-
ningskurs..

Teoretisk/praktisk matlagings-
kurs for ungdom
I Ålsesund 3.–5. november.
Svein Magnus Gjønvik kjem 
tilbake til vårt fylke i november og 
tar då med kona Britt Randi som 
også er kokk med lang erfaring. 
Dette for å halde foredrag og lære 
ungdom korleis ein kan lage god 
og næringsrik mat tilrettelagt for 
allergikarar. Kurset vil m.a. fokusere 
på allergitilpassa julemat. 
Tid og stad: Opphald på hotell i 
Ålesund 3.–5.november 
Målgruppe: Ungdom i alderen 
15–35 år.
Pris: Kr. 400 pr. person i d.rom for 
full pensjon frå fredag til søndag 
inkl. kursmateriell
Påmeldingsfrist: 15. september 
2006

Likemenn klare for oppdrag
Treng du råd og hjelp? Vil du 
kome i kontakt med likesinna? 
Ein likemann er ein person som 
har god erfaring innan sjukdoms-
feltet og som ønskjer å dele sin 
kunnskap med andre. Ein like-
mann kan vere pårørande eller har 
plager sjølv. 
Oversikt over skulerte likemenn:
Gunn Torill Vollset, Austefjorden 
Tlf. 70 05 00 86 
Voksne og barn med astma, allergi. 
Ikkje tirsdag og torsdag. 
Oddrun Dale, Volda. 
Tlf. 70 07 66 16. 
Voksne og barn med allergi, 
matallergi og intoleranse. 
Monica Dalseth, Ålesund. 
Tlf. 92 04 76 01. 
Ungdom med astma, allergi og 
matintoleranse. Kvardagar etter 
kl.1600. 
Solveig Giske, Ålesund. 
Tlf. 70 13 17 19 / 45 03 56 17. 
Voksne  med astma,  allergi. 
Tove Lyngen, Halsa. 
Tlf. 90 12 05 63. 
Voksne og barn med astma, allergi. 
Audhild Taftø, Stranda. 
Tlf. 91 82 38 77.  
Astma, allergi Foreldrekontakt. 
Inger Ludviksen, Sykkylven. 
Tlf. 70 25 12 49. 
Voksne med astma,  allergi. 
Karen Præsttun Helgheim, 
Sykkylven. Tlf. 70 25 16 77. 
Voksne med astma.

Vi skulerer fleire likemenn
Det vert arrangert eit kombinert 
veileder/likemannskurs i Oslo  
20.-22. oktober 
Påmeldingsfrist: Snarast.
Fylkeslaget dekker eigendelen 
for deltakarane. Ta kontakt om du 

meiner at dette kan vere noko for 
deg ! 

Litt av kvart:
Gruppereise til Det Norske  
Helsesenter på Gran Canaria  
20. okt. – 3. nov:
Påmeldingsfristen er no utgått, 
men om nokon vil vere med no på 
tampen , skal vi gjere vårt beste 
for å få det til. Ta snarleg kontakt 
om du er interessert!  

Lærings- og meistringssentera 
(LMS) – Lungerehabiliterings-
kurs: 
Volda sjukehus har arrangert  
Lungerehabiliteringskurs i 6 år.  
Ålesund sjukehus startar no i 
haust med Lungerehabilitering 
Kols-skole. Målet er at personar 
med pustevanskar skal lære å 
meistre sjukdomen og kvardagen 
betre. Opplegget går ut på under-
visning, trening, samtalegruppe, 
individuelle samtalar, lungefunk-
sjonstesting og oppfylgjing.  
For meir informasjon ta kontakt 
med Volda Sjukehus på  
tlf. 70 05 83 46 eller  
Ålesund Sjukehus  
Tlf. 70 10 54 11/12.

Formiddagstreff
Den 18. september kl. 12.00 er 
det formiddagstreff på P-hotels i 
Grensen 19. Servering av formid-
dagsmat, hyggelig samtaler rundt 
bordet. Pris: Kr. 50 inkl. formid-
dagsmat.

Teaterforestilling for barn.
Fylkeslaget har reservert billetter 
for våre medlemmer som er 15 år 
eller yngre, til teaterforestillingen: 
”Folk og røvere i Kardemomme 
by” på Nationaltheateret.
Dette gjelder forestillingen den  
1. desember kl. 16.00.  
Brev sendes til medlemmene i 
aktuell aldersgruppe med  
nærmere opplysninger.  
Pris: Kr. 255 for voksne, gratis for 
barn. Det er maks tre billetter per 
bestilling, en voksen og to barn. 
Alle barn må ha følge med en 
voksen.  
Frist for bindende påmelding er  
1. oktober til Oslo fylkeslagskontor. 
Begrenset antall billetter.

Kols-kurs
Oslo fylkeslag holder kols-kurs, 
med tema som kosthold og 
ernæring, livskvalitet og fysiske 
aktiviteter for kols-pasienter. Kur-
set passer for de som selv har kols, 
eller for pårørende. Kurset går  
over tre kvelder, og sannsynligvis 
være i Teknologiparken, Aker-
sveien 24 C.

fylkeslagene informerer        KURS ● REISER ● TILBUD ● MEDELELSER
Opplysninger om fylkeslagene: Kontaktpersoner, adresser, telefon, faks og åpningstider finner du på side 49.
Mange fylkeslag legger ut sine kurstilbud og annen informasjon på nettet: www.naaf.no/fylkeslag

46 ASTMAALLERGI 4 2006 47ASTMAALLERGI 4 2006

  AKERSHUS FYLKESLAG

  REGION VEST

  MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG

  OSLO FYLKESLAG



Tirsdag den 24. okt: Kols og fysisk 
aktivitet. Tirsdag den 31. okt: Kols 
og livskvalitet. Tirsdag den   
7. nov: Kols og ernæring
Alle kvelder kl. 18–20.
Kursavgift: Kr. 100.
Påmelding senest den 15. oktober 
til fylkeslagskontoret.

Inneklima og astma
Tirsdag 10. okt. kl. 18–21 holdes 
det organisasjonskurs med tema 
om astma og inneklima. Innleder: 
Leder av NAAFs inneklimakontor, 
Ellen Strand.  
Kurset passer for tillitsvalgte i 
fylkeslag og lokalforeninger, og 
medlemmer, som ønsker å vite 
mer om inneklima.  
Sted: Sannsynligvis Teknologipar-
ken, Akersveien 24 C.  
Kurset er gratis, påmelding til 
fylkeslagskontoret senest den 1. 
oktober. 

Bli med til fjells!
Tid: 22.–24. september 2006
Sted: Dovrefjell Hotell på Dombås.
Arrangør: Fylkeslagene i Møre og 
Romsdal og Sør-Trøndelag.
Pris: ca. kr 2 000 pr. familie
Frist for påmelding: snarest
Hovedtema: Astma - fysisk 
aktivitet - ernæring. Hverdags-
håndtering. Andre tema: Ung med 
astma fysisk aktivitet - ernæring 
- teori og praksis. I tillegg vil du 
finne fagpersoner som kan både 
eksem og matallergi. Matskolen er 
selvfølgelig tilstede. 
Vi har også med oss trygdeek-
sperten Erik Eide, fysioterapeuten 
Gøril Aas, skolefagmannen Tore 
Knut Meland, spesialpedagogen 
Torunn Ones Narvestad, astma og 
Kols-spesialisten Rolf A. Walstad 
og våre dyktige likemenn.
Forelesere: Vi lover deg et fami-
lieseminar du ikke finner maken 
til og vi henter de aller beste 
forelesere til deg!
Det vil bli mulighet for enesamta-
ler med noen av foreleserne, våre 
dyktige fagpersoner og likemenn. 
Send gjerne inn dine spørsmål på 
forhånd.
Seminarhelgen er en fin måte å 
treffe andre familier med astma/ 
allergi/eksem – og vi lover dere 
en trivelig helg med aktiviteter 
for store og små. Her blir det mini-
gruppe, midigruppe og ungdoms-
gruppe, tryllekunstner m.m. 
Besteforeldre, tanter, onkler m.m. 
er også velkommen. Her er ingen 
for ung eller for gammel til å være 
med! 
Vi leier hele hotellet for å få det 
røyk-, dyre- og parfymefritt. Vi har 
Matskolen med oss så det blir mat 
tilrettelagt for allergikere. Vi har 
lege med.

Likemannskurs
Likemannskurs del 2 avholdes i 
Tromsø 30.–31. sept. 2006 på SAS 
Radisson hotell. Oppstart lørdag 
30 sept kl 10.00. Kursleder er Anne 
Stryken. 
For info kontakt: Gry S. Hegsbro  
tlf. 77 63 06 09 / 93 22 26 95.

Inviterer til ungdomshelg
Vi inviterer til ungdomshelg 
22.–24. september 2006 i Kåfjord.
Målgruppe er NAAF-medlemmer i 
alderen 15–25 år.
Sted: Manndalen sjøbuer.
Tema: Fysiske utfordringer for ast-
matikere og allergikere/atopikere.
Frammøte fredag 22.09.  
kl 18.00-19.00.
Avslutning søndag 24.09 kl 13.00.
Aktiviteter: Kjøring på crossbane, 
terrengsykling, kanopadling og 
mye mer.
Alle aktiviteter er med instruktør. 
Det er begrenset antall plasser 
– først til mølla…
Egenandel: 250 kr.
Husk å oppgi allergier ved påmel-
ding.
Påmelding/ informasjon: Tom 
Gunnar Isaksen før 7. september.
Tlf. 77 71 84 41 / 92 05 39 14.

Kurstilbud
Informatørkurs 14.09.06  
kl. 18.00–21.30 på Hvidtgården. 
Likemannskurs del 1 v/Anne 
Stryken Nygaard.
28.–29. oktober på Grand Hotell 
Farris i Larvik. Andre fylker kan 
også melde seg på.
Organisasjonskurs på Grand Hotell 

Farris i Larvik 17.–18. november. 
Andre fylker kan også melde seg 
på. Påmelding til fylkeskontoret  
tlf. 33 06 39 50  
naafvest@online.no

Sandefjord AAF
Badingen starter opp igjen 7.9.06 
på Kysthospitalet i varmt saltvann 
34 grader.
Avreise med minibuss kl. 17.00 fra 
Hvidtgården. Påmelding til Hilde 
tlf. 33 46 12 87.
Møt andre med astma / allergi på 
Hvidtgården hver torsdag  
kl. 10.00 – 12.00 til en hyggelig 
prat. Medlemsmøte 26.09.06 kl. 
18.30 på Forsmannsenteret.
Sandefjord AAF trenger flere frivil-
lige likemenn.  Kursing vil bli gitt.

Larvik AAF
Bading på Kysthospitalet for 
voksne og barn hver torsdag kl. 
18.00–20.00. Det er bare å møte 
opp. Medlemmer betaler ½ pris. 
Gratis for barn.
Veiledningskontoret i Bryggeri-
kvartalet er betjent hver tirsdag 
kl. 10.00–14.00. Møt opp og snakk 
med våre likemenn.
4. oktober. Medlemsmøte på 
Bøkeskogen Eldresenter kl. 18.30. 
Tema: Matvareallergi v/ernærings-
fysiolog.
Vårt mål er å få hjemmesykeplei-
ere røykfrie i arbeidstiden. Det er 
svært plagsomt å få besøk av en 
person som nettopp har røkt.

Tønsberg og omegn AAF
reningsgruppe for voksne med 
lungelidelser.   
Tlf. 33 32 36 70.
11. oktober. Foredrag om astma 
v/lege.  Midtløkken kl. 19.00.

Horten og omegn AAF
Vårt mål er å få det røykfritt også 
om kvelden i og utenfor alle skoler, 
barnehager, SFO, idrettsarenaer 
og andre steder der barn og unge 
samles. Personalet skal ikke ha lov 
til å røyke i arbeidstiden.

Nordre Vestfold AAF
Det vil bli stands i matbutikkene 
utover høsten om matallergi og 
–intoleranse.
Det blir også stands på apotekene.   

Konferanse på Quality Resort 
Hotell Sarpsborg
Det inviteres til konferanse  
11.–12. nov. 2006.
Tema: Matallergi og trening og 
fysioterapi.
Tid og sted: Quality Resort Hotell 
11.–12. nov.
Målgruppe: Helsepersonell 
innenfor primærhelsetjenesten 
og sykehus, Mattilsynet i kommu-

nen, SFO–personell, helsesøstere, 
medlemmer, pårørende som selv 
har plager, tillitsvalgte/kontaktper-
soner i lokallag i NAAF, kokker og 
andre interesserte.
Pris: For helsepersonell kr. 700 per 
person inkl. servering/kursmateri-
ell (Dagskurspakke).
Medlemspris kr. 450 per person 
inkl. servering/kursmateriell, 
overnatting med julebord, frokost 
og lunsj. 
Pris for ikke medlemmer kr. 1 500. 
Arrangør: NAAF Østfold fylkeslag.
Påmeldingsfrist: Snarest 
Program: 11. nov.
Kl. 09.30 - 09.45 Åpning v/ fylkesle-
der Jane Lisbeth Bergerud
Kl. 09.45 - 10.45 Kostbehandling v/ 
matallergi /-intoleranse og NAAFs 
arbeid med matvareoverfølsom-
het v/ sykepleier Helle Stordrage 
Grøttum.  Kl. 10.45 - 11.00    Pause
Kl. 11.00 - 11.45 Praktiske råd om 
matlaging v/ kostøkonom Hege 
Olsen. Kl. 11.45 - 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 - 13.15 Årsak/symptom 
og forekomst av matvareallergi/in-
toleranse ved overlege/allergolog 
Roald Bolle - universitetssjukehu-
set i Nord-Norge 
Kl. 13.15 - 13.45 Diagnose v/ 
matvareallergi/intoleranse v/Roald 
Bolle forts.
Kl. 13.45 - 14.15 Forebygging av 
matvareallergi/intoleranse v/Roald 
Bolle forts.
Kl. 14.15 - 15.00 Diskusjon/  
oppsummering 
Kl. 15.00 - 15.15 Pause 
KL.15.15 - 16.00 Diskusjon/  
oppsummering.
Program: 12. nov.
Kl. 10.00 – 10.15 Åpning v/ fylkes-
leder Jane Lisbeth Bergerud
Kl. 10.15 - 11.30 Trening og fysio-
terapi v/ fysioterapeut Anne Marie 
Nordmann 
Kl. 11.30- 11.45 Pause
Kl. 11.45 - 13.00 Trening og fysiote-
rapi v/ fysioterapeut Anne – Marie 
Nordmann forts.
Kl. 13.00 - 14.00.  
Lunsj og utsjekking 
Kl. 14.15 - 15.00 Dr. Bente Kvens-
hagen, ved barneavdelingen 
Sykehuset Østfold HF legger frem 
resultatene fra forskningspro-
sjektet: REN – PEN OG ALLERGISK. 
Østfold fylkeslag har bidratt med 
150 000 kroner til dette prosjektet.
NB: Kurset er godkjent med 6 
timer i Norsk Sykepleierforbund 
som meritterende for godkjenning 
til klinisk spesialist i sykepleie/spe-
sialsykepleie og Fagforbundets 
program for klinisk fagstige for 
hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. 
Påmelding til: NAAF Østfold fylkes-
lag SNAREST.
Ilaveien.97 1605 Fredrikstad  
Tlf. 69 31 83 62 / 90 11 58 91  
Faks: 69 31 85 80 
epost: loui-ma@online.no.
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v i g n e t t

  SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG

  TROMS STORLAG AV NAAF

  NAAF VESTFOLD FYLKESLAG

  ØSTFOLD FYLKESLAG

Aktiviteter
Lungerehabilitering Vi fortsetter vår 
Lungerehabilitering på Selli Rehabi-
literingssenter i Klæbu. Dette gjelder 
både nye grupper og oppfrisknings-
grupper. 
Matskolen vil ha mange aktiviteter 
i 2006.  Matskolen vil i tillegg til den 
ordinære Matskolen også ha tema-
kurs som Søndagsmat, Selskapsmat, 
brød/kaker og Bursdagsmat. Mat-
skolen lager julemat 21. november.
Eksemskoler / Astmaskoler / kols-
skoler. Vi har tilbudene – ta kontakt. 
Eksemskole 17. november. Astma-
skole for ungdom i høst.
Astmaskole for foreldre
Endelig - nå blir det Astmaskole for 
foreldre på Selli i Klæbu.
Samtalekvelder for foreldre til barn 
med eksem, astma og Matallergi. 
Høstens samtalekvelder blir 4. sep-
tember og 7. november.
Internundervisning. Vi fortsetter 
skoleringen av våre kontaktperso-
ner, informatører og likemenn i hele 
2006. Neste samling er 28. oktober. 
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SEKRETARIATET
Geir Endregard, 
generalsekretær
Tlf. 23 35 35 35
Tlf. 23 35 35 15 

Stab
Atle Kristiansen, 
markedssjef
Tlf. 23 35 35 17  
epost: atle@naaf.no
Kontaktes vedr. NAAFs 
landslotteri, 
innsamlingsaksjoner 
og sponsoravtaler.

Hallvard Ramfjord, 
forsker med ansvar for 
pollenvarslingen
Tlf. 73 59 60 76  
epost: hallvard.ramfjord
@chembio. ntnu.no
Kontaktes vedr. pollen.

Ingrid Middelthon,
daglig leder for forskningsfondet/
forskningskoordinator
Tlf. 23 35 35 13
epost: ingrid@naaf.no
Kontaktes vedr. forskning 
og Helse og 
rehabilitering

Seksjon for fellestjenester
Jorunn K. Brubak, 
fagsjef og økonomisjef
Tlf. 23 35 35 16  
epost: jorunn@naaf.no
Stedfortreder for 
generalsekretær.

Heidi Ellefsen, 
sekretær
Tlf. 23 35 35 14  
epost: heidie@naaf.no
Kontaktes vedr. Jonasmaske. 

Gro-Lisbeth Ness, 
adm. og lønnsmedarbeider
epost: gron@naaf.no
Kontaktes vedr. adr. endring.

Seksjon for 
informasjon og media
Tonje Waaktaar Gamst, 
fagsjef og redaktør for 
AstmaAllergi

Tlf. 23 35 35 12  
epost: tonje@naaf.no
Kontaktes vedr. AstmaAllergi 
– medlemsbladet. 
Kontaktperson for media. 

Informasjonssjef
Kontaktperson for media
vakant

Nina Brun,  
redaktør for Allergi i Praksis og 
nettredaktør 
www.naaf.no 
Tlf. 23 35 35 11   
epost: nina@naaf.no
Kontaktes vedr. Allergi i Praksis 
fagblad til helsepersonell,  
NAAFs hjemmesider.

Rose Lyngra,
informasjonskonsulent
Tlf. 23 35 35 13 
epost: rose@naaf.no
Kontaktes vedr. astma, allergi, 
eksem, overømfintlighet og 
trygderettigheter.

Seksjon for samfunnspolitikk
Anne Elisabeth Eriksrud, 
fagsjef 
Tlf. 23 35 35 22   
epost: anne@naaf.no
Kontaktes vedr. helse, 
miljø- og sosialpolitiske 
spørsmål. 

Helle Stordrange Grøttum, 
rådgiver
Tlf. 23 35 35 23  
epost: helleg@naaf.no
Kontaktes vedr. 
matoverfølsomhet

Rådgiver, vakant

Randi Aase, 
opplæringskonsulent
Tlf. 23 35 35 19  
epost: randi@naaf.no

NAAFs inneklimakontor
Ellen Strand, 
leder
Tlf. 75 52 60 35
epost: ellens@naaf.no
Kontaktes. vedr. 
inneklimaspørsmål.

Tove Strand
Tlf. 75 52 60 35
Kontaktes vedr.  
inneklimaspørsmål
epost: toves@naaf.no

FYLKESLAGENE I NAAF
Akershus fylkeslag
Myhrer, 
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 95 95 35.  
Faks. 63 95 95 30
Mobil: 91 81 39 09
epost: post@naaf-akershus.no
Man-tor: 09.00-15.00
Berit Moen, 
kontormedarbeider
Grete Øvretveit, 
fylkessekretær

Aust-Agder fylkeslag
Sørlandet Sykehus Arendal,
Serviceboks 605,
4809 ARENDAL
Har ikke fylkessekretær

Buskerud fylkeslag
Tollbugt. 29, 3044 Drammen
Tlf. 32 83 45 10  
Faks. 32 83 45 11
epost: busk-n@online.no
Tirs. ons. tors.: 08.00-15.30

Finnmark fylkeslag
Nina Danielsen,  
fylkesleder
Lisadellvn. 2, 9900 Kirkenes
epost: post@ninadanielsen.no
Tlf. 41 69 77 82
Faks. 78 99 20 51
Har ikke fylkessekretær

Hedmark fylkeslag
Postboks. 349, 2403 ELVERUM
Tlf. 62 42 61 62  
Faks. 62 42 61 62
epost: post@naaf-hedmark.no
Man., tirs., tors.: 09.00-15.00
Gunn Rauken, 
fylkessekretær

Møre og Romsdal fylkeslag
Webjørn Svendsensgt 14,
6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 85 70 
Faks. 70 06 92 29

epost: naafmr@online.no
Kvardager: 09.00-16.00.
Lisbeth Svendsen Søvik, 
fylkessekretær

Nordland fylkeslag
Dronningensgt. 57, 8006 BODØ
Tlf. 75 52 37 10  
Faks. 75 52 18 55
Man.-fre.: 09.00-15.00
Ons.: 09.00-12.00
Heidi Nilsen, 
fylkessekretær

Nord-Trøndelag fylkeslag
Ogndalsvn. 2, 7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 99 86  
Faks. 74 16 30 18
epost: ntnaaf@start.no
Man, ons, fre oddetallsuker, 
Man, ons, partalsuker: 
08.00-15.30
Sigrid Westrum, 
fylkessekretær

Oppland fylkeslag
Norges Astma- og  
Allergiforbund
Oppland fylkeslag
c/o Kjell B. Madsen
Storgata 35, 2750 GRAN
Tlf. 61 32 83 79

Oslo fylkeslag
PB 2603 St.Hanshaugen,
0131 OSLO
Besøksadr.: Akersveien 24C
Tlf. 22 99 24 80 
Faks. 22 99 24 85
post@naaf-oslofylkeslag.no
May Holen,  
fylkessekretær

Region Vest:
Hordaland, Rogaland og Sogn 
og Fjordane fylkeslag
Vestre Strømkaien 9, 
5008 BERGEN
Tlf. 55 32 52 08  
Faks 55 32 07 65
epost: post@naafvest.no
Man.  fre. kl. 08.30 –14.30.
Maren S. Tveit,  
regionssekretær

NAAFs adresseoversikt
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MIDD...

...DELER DU 
SENG MED 
HVER
ENESTE NATT! 

Middens avføring er en av  
de viktigste årsakene til allergi  

utenom pollensesongen. 

Avføring/allergenene  
kan også forverre astma  

og atopisk eksem. 

Allergy Control sengetrekk  
gir nær 100% beskyttelse mot  

allergener fra sengen. 

Et vaskbart kvalitetsprodukt  
med 10 års garanti mot

fabrikasjonsfeil.

NB! Barn og ungdom under 16 år med 
dokumentert middallergi får ifølge §5-22 
dekket utgiftene til madrass- og puteovertrekk. 

Kontakt oss for å få tilsendt  
mer informasjon 

�
Vennligst send informasjon om Allergy Control pute-, dyne- og madrasstrekk. 
Navn:   

Adresse:  

Poststed:    

Telefon:     

NORMED AS 
Solheimveien 62 
Boks 410 
1471 Lørenskog 
Tlf.:  67980100 
Fax: 67980101 
www.normed.no 

Sør-Trøndelag fylkeslag
PB 89, 7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 10 04  Faks 72 83 17 90
Man-fre: 08.00-15.30
E-post: naafstrl@online.no 
Anne-Mari Brekk Nilsen, 
kontormedarbeider
Marianne Bjerke, 
fylkessekretær

Telemark fylkeslag
Blekebakkvegen 1, 3725 SKIEN
Tlf. 35 51 96 68  
Faks  35 51 96 61
Man. og tors., : 09.00-15.00 
epost: naaf.
telemark@blekebakken.no
Mona H. Larsen, 
fylkessekretær
Troms fylkeslag
Bjørg Molander,  
fylkesleder
Tlf. 77 07 08 72 / 90 96 91 23 
epost: bmoland@broadpark.no
Har ikke fylkessekretær

Vest-Agder fylkeslag
Pb. 118, 4662 Kristiansand
Tlf. 38 02 74 72 Faks: 38 02 04 35
Tirs. og tors.: 09.00-14.00

epost: vafl @online.no
Cecilie Saur Haukvik, 
fylkessekretær

Vestfold fylkeslag
Næringsbygget, PB 208, 
3164 REVETAL
Tlf. 33 06 39 50  Faks: 33 06 39 51
epost: naafvest@online.no 
Tir-ons: 08.00-15.30
Ellen Sørby, 
fylkessekretær

Østfold fylkeslag
Ilaveien 95 1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 83 62  Faks 69 31 85 80
Man-ons: 10.00-13.00
epost: loui-ma@online.no
Mona L. Marthinnssen

NAAF Gran Canaria
Colegio Noruegio
Bco. De la Verga
E-35120 Arguineguin
Gran Canaria
Tlf. 00 34 928 15 09 81
Faks 00 34 928 15 10 75 
epost:  naaf–gc@hotmail.com
Tove Selsø, 
leder

NAAFS STYRE 2005 - 2007
Leder:
Pål Johansen 
Politisk nestleder:
Organisatorisk nestleder:
Nils Petter Næsset 
Styremedlemmer:
Jan Ivar Rønning
Elisabeth Bjørheim Salte
Anne Stryken Nygaard
Anne Ombye
Torunn Ones Narvestad
Ottar Drågen
Hege Sande, NAAFU 

Varamedlemmer:
Einar Anders Holte
Tore Andersen
Camilla Therese Roos Bjerke, 
NAAFU

NAAFU
NAAFs ungdomsorganisasjon
Hege Sande, 
leder
epost: hege.sande@itk.ntu.no

På www.naaf.no fi nner du det meste av 

det du lurer på om NAAF og relatert 

til sykdomskategoriene, forbundets 

virksomhet og tilbud. 

Velkommen!



Neutral serien er helt uten parfyme, farge og
andre unødvendige tilsetningsstoffer. Målet
har vært å skape produkter som gir minst
mulig risiko for å fremkalle kløe og allergi

– både for barn og voksne. Alle produktene
blir godkjent av Norges Astma- og Allergi-
forbund før de kommer på markedet. Pro-
duktene har en hudnøytral pH-verdi.

Besøk gjerne våre hjemmesider: www.neutral.no
For mer informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund, besøk: www.naaf.no

Vaskeproduktene kan kjøpes i dagligvareforretninger over hele landet.
Hygieneproduktene kan kjøpes i Vitus Apotek, Ditt Apotek, Vita og i velassorterte dagligvarebutikker.

Ekstra milde barne-
produkter til  både store

og små barn

1446 Annonse A4  15-04-05  14:04  Side 1

Ekstra fet krem som pleier og behandler tørr og irritert hud, atopisk eksem og psoriasis. Kremen er meget behagelig i bruk 
og trekker raskt inn i huden. Inneholder ceramider, frie fettsyrer og kolesterol – hudidentiske fettstoffer (intercellulære 
lipider).  Vitamin B3* øker biosyntesen av de intercellulære lipidene, og hjelper dermed huden til å pleie seg selv innenfra. 
Anbefales som supplement til steroidebehandling. Decubal Intensive Cream egner seg utmerket som kuldekrem. 
Inneholder 70% fett.

Kremen er uten parfyme og inneholder ikke parabener eller andre konserveringsmidler.
Decubal selges på apotek.  Les mer på www.decubal.no

DECUBAL Intensive Cream

NYHET!

FARVEL TIL TØRR HUD

* Bri t ish Journal of Dermatology 2000; 143: 524-531

3882_Tidsskrift_A4.indd   1 23-08-06   14:09:21
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Matoppskrifter
� tekst og foto – SISSEL BRUSTAD

Pannekaker uten egg og melkPannekaker uten egg og melk
4 dl vann eller melkeerstatning
60 g maismel
125 g hvetemel 
1 ts eggeerstatningspulver ( blandes i melet)
1 krm. salt
melange, uten melk til steking

Fremgangsmåte:
� Ha melet i bollen og 

tilsett væsken. Rør til 
en glatt, klumpfri røre.

� Tilsett smeltet margarin.
� La røren svelle 

ca. 1/2 time.
� Stekes i med margarin 

(melkefri) i stekepanne.

BlomkålsuppeBlomkålsuppe
350 g blomkål
2 ss melange uten melk
10 g løk. Gir god smak, men kan droppes
3 ss TORO Glutenfri lys melblanding
8 dl hønse- eller grønsakskraft 
1/2 dl soyamelk eller Odense erlet, for fyldig

Fremgangsmåte:
� Blomkålen renses og deles i små buketter (+ stilk) og kokes møre i 

grønnsaksbuljong.
� Ca. halvparten av blomkålen. moses (bruk stilkene og 

noen buketter). Resten av blomkålen 
has i suppen like før servering.

� Smelt margarinen og fres løken, ha i melet og spe med 
høns/kjøtt- eller grønnsaksbuljongen.

� Ha i den mosete blomkålen og kok opp, la småkoke i ca. 15 min.
� Smak til med salt og pepper.
� Det kan også tilsettes litt melkeerstatning eller 

Odense erlet like før servering.

Tips!
Suppen smaker like godt fra  god termos (må holde 60 garder) på en skitur som inne foran peisen.
Den er enkel å lage og kan tilbredes dagen før den skal serveres.
Suppen serveres sammen med godt brød, gjerne grovt.
For en fyldigere suppe kan du tilsette 100 g linser eller 150 g tofu, eller skinke.
Sprøstek gjerne litt bacon og server i suppen. Tilsett på “toppen” av suppen eller i porsjonsboller.

100 g puffet bokhvete 
100 g Hirseflak
100 g soyaflak
100 g solsikkekjerner
100 g nøtter eller mandler, hvis det tåles
150 g rosiner eller annet tørket frukt
1/2 dl brunt sukker

Glutenfri musliGlutenfri musli

Fremgangsmåte:
� Bland de tørre ingrediensen sammen 

i en lufttett boks.
� Brukes etter ønske.
� Lag gjerne også din egen variant og varier 

gjerne andre glutenfrie kornslag,
nøtter eller frø også.

Fremgangsmåte:
� Kok opp fisken i lettsaltet vann.
� Rens fisken mens den enda er varm. Del den litt opp, men ikke i for små biter.
� Smelt margarin og tilsett melet.
� Rør inn melken (kanskje du trenger litt mer enn oppskriften sier) raskt og 

tilsett salt. Avkjøl sausen.
� Bland inn fisken og smak til med salt og krydder.
� Hell fiskegratengen over i en ildfast form og stø over tørket brød.

Tips!
Stekes i 3/4 - 1 time ved 200 grader. Prøv om gratengen er ferdig stekt ved å stikke en tynn pinne eller 

lignende ned i gratengen. Henger det ikke noe på pinnen er gratengen ferdig stekt.

Gratengen kan fryses rå i aluminiumfolie. For opptining: 1 døgn i kjøleskap. Ferdig stekt grateng 

kan også fryses. Server gjerne med glutenfrimakaroni eller potet med en råkostsalat ved siden av.

Fiskegrateng er en god rett av rester av kokt fisk.
ca. 1 1/2 kg hyse (kolje), torsk, sei eller lignende
(ca. halvparten når fisken er kokt og renset) eller ca. 600 g filet.
2 ss margarin uten melk
4-5 ss TORO Glutenfri lys melblanding
5 dl soyamelk
salt
1 krm. muskat
litt tørket brød (la et par skiver brød ligge i stekeovnene i ca. 45 minutter 
på 150 grader. Smuldre opp brødet som har tørket, finmal brødet hvis du vil 
ha det mer finkornet).

Fiskegrateng (4 pers)Fiskegrateng (4 pers)



Nå kan du bruke Blenda
Sensitive til hele tøy-
vasken. Blenda Sensitive
Tøymykner er en parfyme-
fri og skånsom tøymykner
som alle trygt kan bruke,
også de med sensitiv
hud. 

Blenda Sensitive 
Tøymykner, en 
kosemyk og parfy-
mefri venn for 
sensitiv barnehud
som anbefales av
Norges Astma- og
Allergiforbund.

www.blenda.no

Blenda Sensitive 
Tøymykner

BBlleennddaa  SSeennssiittiivvee  
TTøøyymmyykknneerr  
––uutteenn  ppaarrffyymmee  oogg  

ffaarrggeessttooffffeerr!!

NORGES
ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

� trygt og skånsomt for 
sensitiv hodebunn

� 7 rene basisprodukter av høy kvalitet
� utviklet i tett samarbeid med det finske

astma og allergiforbundet 
� selges kun hos frisøren

Mer info

www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00
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Saftige og næringsrike surdeigsbrød bakt 
av 100% ferskmalt speltfullkorn

Fri for hvete � Fri for melk � Fri for sukker.
Ekstra grovt � Økologisk

Les mer på: www.brynildsen.no/spelt

Siemens dynapower
Valgt til Norges 
beste støvsuger 
- igjen!

www.siemens-hvitevarer.com    
Tlf. 22 66 06 00

Siemens Husholdningsapparater

Forbrukerrapporten

04/2005. 

TV2 Hjelper Deg

Ekstra myke vaskeservietter til praktisk og
skånsom rengjøring av sensitiv barnehud.

Uten parfyme, parabener og alkohol.
Kommer i 72 og 25 pk.

FÅS PÅ APOTEK

Vaskeservietter 
uten parfyme og parabener



  Interaktive kurs
 Test din astma
 Spør legen 
 Å leve med astma; møt Mina, Jon og Magnus

Du kan også score mål 
selv om du har astma!

www.astma.no

Kjedelig å være keeper?

Lær mer om astma:

B-BLAD
Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til:
Norges Astma- og Allergiforbund, Pb. 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo med opplysninger om den nye adressen.




