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INGEN MALINGSLUKT
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Sens er en ny serie interiørmaling fra Jotun uten skadelige 

avdampinger, løsemidler og ubehagelig malingslukt. Nå kan 

du male innendørs uten å bekymre deg for å sjenere verken 

deg selv eller andre.
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EN NYFØDT BABYS HUD ER FEM GANGER TYNNERE ENN DIN.
Huden er der for å beskytte oss. Men hos nyfødte er den ikke ferdig 
utviklet, og er opptil fem ganger tynnere enn hos voksne. Derfor er 

den mer følsom og blir lettere irritert. I Natusans sortiment finner du 
produkter som er garantert milde og spesielt utviklet for å pleie og 
beskytte ømtålig spedbarnshud – produkter laget på bakgrunn av 

60 års erfaring med hudpleie for de aller minste.

FOR LIVETS SMÅ UNDER 

Anbefalt av
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Hører du også til dem som kjenner trassen og uviljen murre i mageregionen ved 
ordet ”mestring”? Det smaker liksom litt av velment helsepedagogikk, optimistiske 
trykksaker fra direktorat og departement – og innestengt sykeværelse. 

Men, forleden hadde jeg en aha-opplevelse knyttet til begrepet. På Facebook. 
Og ta gjerne med Twitter og andre nettsamfunn i samme slengen. Mye av det som 
publiseres her kan leses gjennom ”mestringsbriller” – og det helt foruten kronisk 
sykdom i baklommen. For her er det inn å mestre, det fl agges vidt og bredt og man 
deler begeistret sine mestringsstrategier med omverden. 

På Facebook fant du før bare de som er tidligst ute med alt som er trendy, deretter 
alle ungdommer – og til slutt oss andre. De yngste brukerne har 100 profi lbilder 
og 25 videosnutter av seg selv lagt ut, og de fornyer eller legger til kontinuerlig. Vi 
voksne nøyer oss med ett, eller noen få, fl atterende bilder av oss selv – eller et pent 
ungdomsbilde dersom man ikke fi nner noe man synes egner seg for publisering av 
nyere dato. Man legger til alle man kjenner som ”venn”. Det høres unektelig ut som 
en ideell verden – men også her er det kvantitet og ikke kvalitet som teller. 

Med sivilstatusen på jakkeslaget renner meldingene ut – og her er det mestringen 
virkelig tar fart. Det er ikke ende på betroelser i denne enveiskommunikasjonen med 
verden der ute. Folk har vasket tøy, vasket hus, gått ned i vekt – noen må da ha gått 
opp også men jeg har ennå til gode å lese dette. Veldig mange har det travelt på job-
ben – men liker det!, forsikrer de. Det er malt hus, man skal ut å reise – og er senere 
kommet tilbake. Det er plukket bær og det trenes – masse! Noen har slitt lenge med 
et eller annet og er glad det er tilbakelagt – nå skal de dusje, får vi opplyst. Atter 
andre er syke og kjeder seg.

En uendelighet av budskap ut til et stort antall venner – virtuelle, reelle – forblir 
ubesvart eller høster en kommentar eller to, kanskje et tastetrykk fra en eller tre som 
således ”liker dette” som det heter. Noens venninner er veldig støttende – det hektes 
på klemmer og smile� es. Menn er mer ertende. Mange liker best å skrive på engelsk. 
Mye er riktig stavet også. 

Men det virker ikke som responsen, eller mangel på sådan, er så viktig. Det er vår 
personlige følelse av mestring som publiseres for middels interesserte omgivelser, 
men det gjør oss åpenbart godt – pussig nok. Så da er det bare å mestre i vei da – 
enten man mestrer jobben, engelsk, astma eller gulvvasken.

Klem <3 

       
tonje.waaktaar.gamst@naaf.no

Alt blir kult – på nettet...

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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a s t m a k o n t r o l l s t a f e t t e n

F or andre gang arrangerer NAAF, i 
samarbeid med GlaxoSmithKline og 
Apotek 1, denne informasjonsstafet-

ten. 2008 var en uforbeholden suksess og 
i år tar man med erfaringene og søker å nå 
enda flere. Over en periode på syv uker, fra 
8. august til 27. september drar man rundt i 
Norges land for å sette fokus på og opplyse 
om astmakontroll. NAAF ønsker å vise at man 
ved rett medisinering kan leve et tilnærmet 
normalt liv; at astma ikke behøver å være 
noen hindring.

Startskuddet gikk på Sandarcupen 8. 
august, og det er høy puls i Bugårdsparken 
da fotballcupen for ungdom i Sandefjord 
går av stabelen. Jenter og gutter prøver å 
gå på vannet i store gjennomsiktige baller 
som glinser i solen. Latter, blide fjes og kald 
sportsdrikke ligger dandert over sportsplas-
sen. NAAFs stand er lett synlig og tiltrekker 
seg både voksne og barn. 

Inne i teltet sitter Fredrik Skulstad på 10 år 
sammen med mor Bente Sandaunet for å ta 
en spirometrimåling, en sjekk av lungekapa-
siteten. Fredrik har astma og forteller at han 
blir sliten i gymmen, men at han er flink til 
å ta pauser og således ikke opplever store 
problemer så lenge han tar medisinene sine. 
Mor forteller at de går til kontroller på Hauke-
land Sykehus et par ganger i året for å følge 
opp sønnens diagnose. Neste uke skal han 
på Geilomo Barnesykehus, NAAFs rehabilite-
ringssenter på Geilo, og han gleder seg. 

Klar, ferdig, Sandefjord
Over halvparten av alle 
astmatikere i Norge har ikke 
kontroll over astmaen sin. 
Med det menes at man ikke 
utnytter medisinering mak-
simalt og lever med unødige 
plager. Startskuddet for årets 
Astmakontrollstafett gikk i 
august.

n tekst og foto – BO GLEDITSCH

Men Fredrik og hans gode kontroll på 
sykdommen er dessverre ikke representativ 
for hele befolkningen. 

– Alt for mange aksepterer hoste, slim 
og tette luftveier. De tenker at de har jo 
astma, så da blir vel livet litt annerledes, sier 
lungesykepleier Ranveig Trøstberget. Hun 
skal være med stafetten hele veien med 
sin erfaring og ekspertise. – Vi treffer for 
eksempel en del barn som har fått diagno-
sen og som har fått medisin som skal brukes 

ved anfall, men fordi verken barna eller de 
voksne merker så mye til det, forsvinner fo-
kus. Barnet aksepterer at det blir fortere sliten 
enn kameratene og man får en unødvendig 
negativ utvikling. Det er blant annet dette vi 
ønsker å belyse.

Martin-Tobias Folden, 11 år, og mor Marit 
Dahl har fått informasjon fra de frivillige ved 
standen og nå tar Martin-Tobias en spiro-
metrimåling. Han har både astma og allergi, 
men bruker ikke medisiner daglig. Mor sier 

Sebastian, Fredrik og Kristoffer er innom for en test selv om ingen av dem har astma.  
Men lagkameraten deres har det. Og han er bedre enn dem, – faktisk, konkluderer de unge spillerne.



Ustoppelig ballerina
fra side 21

å samarbeide med NAAF også i fremtiden 
for å nå ut med informasjon om astma 
og allergi. Vennegjengen fra Storebergan, 
Sebastian Vernang, 13, Fredrik Melby, 13, og 
Kristoffer Norli 12 (men veldig snart 13!) blir 
høydemålt før spirometrien. Kroppslengde 
påvirker også det totale regnestykket. De 
forteller at de kommer rett fra en kamp de 
vant 3–0. På spørsmål om noen av dem kom 
på scoringslisten innrømmer de imidlertid at 
seieren kom på walk-over. 

– Men vi måtte spille mot hverandre for 
ikke å være mer uthvilte til neste kamp enn 
dem vi skal møte, sier Fredrik. For å feire tre 
poeng tok de seg en liten tur rundt slet-
ten og da de så standen ble de nysgjerrige. 
Ingen av dem er plaget med symptomer, 
de føler seg friske og sunne, men vet likevel 
godt hva astma er. To av guttene på laget 
har det. Begge tar medisiner og er ikke noe 
dårligere enn resten. 

– Han ene er faktisk litt bedre, påpeker 
Sebastian og smiler. Vennene nikker etter-
tenksomt. 

– Ja, han er faktisk bedre. 
I teltet har trykket med besøkende roet 

seg litt og utstyret får hvile i fem minutter. 
– De aller fleste som er innom får jo 

beskjed om at alt er i orden. Likevel er det en 
del som får seg noen aha-opplevelser, sier 
sykepleier Trøstberget. – Astmatikere som 
synes de har kontroll på sykdommen blåser 
til rett under 100 prosent og tenker at da er 
det jo ikke stort mer å gjøre, mens sannheten 
er at man med riktig medisinering kanskje 
kunne blåst til 120.  I løpet av de fem timene 
standen er åpen blir 106 personer målt for 
lungekapasitet. Erfaring tilsier at mellom 
10–15 prosent av dem som har vært innom 
får beskjed om å konsultere lege. 

– Man burde ikke bare godta sin egen til-
stand, men aktivt søke å bedre den, avslutter 
Trøstberget. n

er fornuftig å ta med seg kontrollresultatet 
og ta kontakt med legen likevel. Mor Marit 
synes det er veldig fint å kunne få sjekk og 
informasjon på denne måten. 

– Nå kan vi gå til legen og begynne litt på 
nytt igjen. Det er bra for Martin-Tobias.

Bjørn Norstrand, Project- og Key Account 
Manager i GlaxoSmithKline, er også til stede 
på standen. Til besøkende som lurer, forteller 
han ivrig om medisinering og forskjellene 
mellom de enkelte typer medisin. 

– GSK ser hvor viktig det er at Apotek 1 og 
NAAFs informasjonsarbeid utøves med tanke 
på å bedre pasientenes sykdomsforståelse, 
og deres evne til å behandle seg riktig. Høyt 
forbruk av anfallsmedisin, mer enn to ganger 
i uken, er et signal om at ikke alle har kontroll. 
Dessverre er alt for få astmapasienter velkon-
trollerte, og det er mye feilbruk av astmain-
halatorer. Det er derfor denne informasjons-
stafetten er så viktig.

En gruppe i fargerike fotballdrakter stiller 
seg i kø utenfor teltet.

– Hva er det her for noe? 
– De måler om du har astma. 
Nummer 8 retter på trøyen og forsvinner 

inn. Fire minutter senere kommer han ut 
med resultatet i hånden.

– Hva fikk du? Jeg hadde 115 prosent!
– Hæ? Jeg fikk bare 95 prosent...
En far blander seg inn:
– 95 prosent, hva betyr det da?
– Det står Normal, svarer sønnen.
– Men det er jo strålende! Nå har du papi-

rer på at du er normal, gutt. Det kan komme 
godt med på livets vei!

Markedssjef i Apotek 1, Elisabeth Skofsrud, 
er veldig glad for at prosjektet gjennomføres 
nok en gang. 

– Når vi vet at det er omkring en halv mil-
lion astmatikere i Norge så blir dette et viktig 
tema å informere om. Gjennom samarbeidet 
med NAAF har vi lært mye om hvordan 
forbundet jobber og fått mer kunnskap om 
astma og astmatikere. Denne kunnskapen 
formidler vi så til våre ansatte som igjen 
kan rådgi kunder om for eksempel hvordan 
bruke astmamedisin på riktig måte, hvordan 
holde seg aktiv og så videre. Apotek 1 ønsker 
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a s t m a k o n t r o l l s t a f e t t e n

Klar, ferdig, Sandefjord

det føles vanskelig at sønnen fikk diagnose, 
men ikke ble fulgt opp av fastlegen. Etter-
som sønnen ikke har hatt så store problemer, 
går livet sånn noenlunde normalt. Han har 
anfallsmedisin, men den er gått ut på dato. 
Han sluttet på fotballen året før fordi han 
ikke orket så lang fysisk aktivitet av gangen 
som lagkameratene. Nå har han begynt med 
skihopping i stedet. 

Han blåser innenfor normalen på testen, 
men får beskjed av sykepleier Ranveig at det 

Astmakontrollstafetten 2009 besøker 14 byer og tettsteder i Norge. Sjekk reiseruten på www.naaf.no/astmakontrollstafetten2009

Martin-Tobias og mor skal ta med lungetestresul-
tatene og avlegge fastlegen et besøk. De har ikke 
vært der siden diagnosen ble stilt.
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s v i n e i n f l u e n s a

NAAF tatt grep
NAAF var tidlig ute med å samarbeide med 
helsemyndighetene om informasjonstiltak til egne 
grupper. På naaf.no/svineinfl uensa kan du lese 
informasjon tilrettelagt for deg med råd, forholds-
regler, reiser og fremgangsmåte ved eventuelle 
avbestillinger.  Du kan også kontakte vår rådgiv-
ningstjeneste med spørsmål om sykdommen alle 
dager unntatt onsdag, kl. 9–11 og 12–14 på 
tlf. 23 35 35 35.  Les mer: www.pandemi.no
www.fhi.no (folkehelseinstituttet)
www.naaf.no/svineinfl uensa 

F ordi vi ikke vet hvem som risikerer å bli 
alvorlig syke, anbefaler vi alle å ta vak-
sinen. Det ser ut til at yngre mennesker 

med astma, diabetes og andre med redusert 
motstandsdyktighet mot infeksjoner har 
større risiko for å utvikle alvorlige komplika-

Først i køen for vaksine mot infl uensa
Personer med astma og 
andre luftveissykdommer, er 
blant de første som vil få til-
bud om vaksine mot den nye 
infl uensaen, A (H1N1), bedre 
kjent som svineinfl uensa. 
De første dosene ventes i 
månedsskiftet september – 
oktober.

n tekst – SIDSEL VALUM

sjoner. De bør derfor i høyeste grad ta vak-
sinen, sier direktør Hanne Nøkleby i divisjon 
for smittevern i Folkehelseinstituttet.
    Produksjon av vaksinen er fremskyndet. 
EMEA (The European Medicines Agency) 
besluttet i juli at vaksinen mot A (H1N1) ikke 
skal testes på forsøkspersoner før den blir 
tatt i bruk. 

– Innebærer det noen risiko?
– Jeg vil si at vaksinen mot A(H1N1) er 

svært lik en vanlig infl uensavaksine. Vi 
har i dag stor erfaring med produksjon av 
vaksiner mot infl uensa. EMEA besluttet å 
godkjenne vaksinen før resultater fra kliniske 
utprøvinger foreligger, fordi de har slik 
dokumentasjon fra en såkalt modellvaksine 
tidligere. Vaksinen lages på samme måte 
som denne modellpandemivaksinen. Det er 
bare viruset som er byttet ut. A (H1N1) er mer 
likt vanlige infl uensavirus enn pandemiviru-
set i modellvaksinen var, sier Hanne Nøkleby. 

Fordi viruset er nytt og få er immune mot 

det, ønsker helsemyndighetene at alle skal ta 
vaksinen. Det vil minske risiko for spredning, 
med fare for smitte av personer i risikogruppen 
for å få større komplikasjoner, og begrense stort 
sykefravær som kan lamme samfunnsmaskine-
riet.

I tiden frem til vaksinen kommer, regner 
helsemyndighetene med at antall smittede vil 
øke. I begynnelsen av august gikk Folkehelse-
instituttet og Helsedirektoratet ut med informa-
sjon om at det kan bli aktuelt å anbefale barn 
med astma og andre i risikogruppen å holde 
seg hjemme ved større utbrudd i skoler eller 
barnehager

Vaksine og eggallergi
Norge har bestilt 9,4 millioner doser vaksine fra 
legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline. Det 
skal dekke behovet for vaksine av hele den nor-
ske befolkning på cirka 4,7 millioner mennesker. 
Hver dose er på 0,5 milliliter, og bestillingen 
fra Norge vil gi to doser per person. Adminis-

Produksjon av vaksine 
mot infl uensa A (H1N1) 
foregår for fullt. Den 
ventes å være klar 
fra månedsskiftet 
september–oktober. 
(foto: GlaxoSmithKline)

Personer med astma er blant de første som får tilbud om vaksine. Fastlegen kan gi nærmere 
informasjon. (Illustrasjonsfoto)
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Fakta om svineinfl uensa

Først i køen for vaksine mot infl uensa
det, ønsker helsemyndighetene at alle skal ta 
vaksinen. Det vil minske risiko for spredning, 
med fare for smitte av personer i risikogruppen 
for å få større komplikasjoner, og begrense stort 
sykefravær som kan lamme samfunnsmaskine-
riet.

I tiden frem til vaksinen kommer, regner 
helsemyndighetene med at antall smittede vil 
øke. I begynnelsen av august gikk Folkehelse-
instituttet og Helsedirektoratet ut med informa-
sjon om at det kan bli aktuelt å anbefale barn 
med astma og andre i risikogruppen å holde 
seg hjemme ved større utbrudd i skoler eller 
barnehager

Vaksine og eggallergi
Norge har bestilt 9,4 millioner doser vaksine fra 
legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline. Det 
skal dekke behovet for vaksine av hele den nor-
ske befolkning på cirka 4,7 millioner mennesker. 
Hver dose er på 0,5 milliliter, og bestillingen 
fra Norge vil gi to doser per person. Adminis-

trerende direktør Åge Nærdal i GSK Norge 
understreker at vaksineproduksjon er en 
komplisert og tidkrevende prosess. Vaksinen 
dyrkes i befruktede hønseegg, som blir inji-
sert med en virusstamme av A (H1N1)-viruset 
levert av Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Amerikanske helsemyndigheter fraråder 
personer med eggallergi å ta vaksinen, fordi 
den kan inneholde fragmenter fra egg. 

– Fraråder norske helsemyndigheter personer 
med eggallergi å ta vaksinen?

– Det vi pleier å si er at personer som 
kan få alvorlige generelle symptomer, som 
anafylaktisk sjokk, ikke bør ta vaksine mot 
infl uensa. De bør heller ikke ta vaksinen mot 
A (H1N1). De som kan få mildere reaksjoner 
på egg i form av eksem eller andre immun-
symptomer, bør ta vaksinen, sier Hanne 
Nøkleby.

De første dosene med vaksine ventes å 
komme til Norge i månedsskiftet september 
– oktober. Da vil det komme fl ere trailerlass 
med vaksine i uken, som skal porsjoneres og 
distribueres ut i hele landet. Sårbare grupper 
og helsepersonell er blant de første som vil 
få tilbud om vaksinen.

Folkehelseinstituttet vil gi nærmere 
informasjon om massevaksinasjonen, som 
kommunehelsetjenesten har ansvar for å 
organisere.

Kontakt lege ved smitte
– De som har astma, diabetes eller av andre 
grunner har nedsatt motstandsdyktighet 
mot infeksjoner, får tilbud om behandling 
med Tamifl u dersom det blir påvist smitte. 
De vil også bli prioritert når vi får vaksine mot 
A (H1N1). Kontakt fastlege eller legevakt ved 
mistanke om smitte, er rådet fra overlege 
Karin Rønning ved avdeling for infeksjons-
overvåkning på Folkehelseinstituttet.

Symptomene har vært milde hos de aller 
fl este som er blitt smittet til nå, og ligner 
dem man får ved en vanlig infl uensa. I land 
som USA og Storbritannia, har det vist seg at 
personer med astma og andre luftveissyk-
dommer, hjerte- og karsykdommer, diabetes 
og gravide, er sårbare grupper som har 
større risiko for å utvikle komplikasjoner ved 
smitte av det nye viruset. 

– Bør folk med nedsatt motstandsdyktighet 
la være å reise utenlands?

– Risikoen for å bli smittet utenlands er 
større. Folk er tryggere her. Folkehelsein-

stituttet anbefaler i dag gravide å unngå 
unødvendige reiser. Hvis jeg selv tilhørte en 
risikogruppe, ville jeg nok tenke meg godt 
om, sier Karin Rønning. 

Det nye viruset oppfører seg omtrent som 
et vanlig infl uensavirus. Symptomene på at 
man kan være smittet er: Feber, hoste, sår 
hals, hodepine, muskelsmerter og nedsatt 
allmenntilstand. Ifølge Folkehelseinstituttet 
kan barn av og til klage over magesmerter, 
og en del av dem som er blitt smittet fått 
diaré. 

– Vi justerer informasjonen fortløpende. 
Det tar bare noen minutter fra vi oppdaterer 
informasjonen til vi legger ut nye råd og 
retningslinjer på internett på sidene til pan-
demi.no. – Jeg oppfordrer folk til å følge med 
på nettsidene våre, sier hun.

Frykt og fornuft
Det faktum at Verdens helseorganisasjon 
har erklært utbruddet av A (H1N1) som en 
pandemi, som betyr at det er en verdens-
omspennende epidemi, har skapt mye 
engstelse. 

Fordi viruset er nytt, er ekspertene i villre-
de om hvordan det vil utvikle seg. De frykter 
at det i verste fall kan endre seg (mutere). Det 
kan føre til at det vil gi mer alvorlig sykdom 
og høyere dødelighet.  

I USA er det dannet egne forum på inter-
nett hvor folk utveksler råd og erfaringer når 
det gjelder svineinfl uensa. På ett av nettste-
dene er mange opptatt av å forberede seg 
på isolasjon fra resten av samfunnet, hvis det 
viser seg at det nye viruset endrer seg og 
kommer tilbake i løpet av høsten og vinteren 
i en mer aggressiv form. Deltakerne utveks-
ler råd om hva man bør kjøpe inn av forråd 
med tanke på å isolere seg i hjemmet for en 
periode.

– Er det noe vi i Norge bør vurdere? 
– Hver enkelt må selv fortløpende vurdere 

hva som er hensiktsmessig, ut fra hvordan vi-
ruset utvikler seg, som om det for eksempel 
blir mer resistent mot dagens medisiner som 
Tamifl u, eller om det blir mer virulent (mer 
infeksjonsfremkallende). Denne pandemien 
kan komme til å vare lenge. Det er vanskelig 
å tenke seg at isolasjon på hytta er gjennom-
førbart. Når vaksinen kommer bør de med 
økt risiko for komplikasjoner få den satt raskt. 
Da vil behovet for enkle eller mer drastiske 
smitteverntiltak avta, sier Karin Rønning. n

Symptomer på in� uensa:
l feber l hoste l vond hals l kroppsverk 
l hodepine l frysninger l tretthet 
l diaré/oppkast 
Starter vanligvis med feber og sykdomsfølelse.  

Er du syk:
l Hold deg hjemme 7 dager etter at du ble syk 
l Hold syke barn hjemme fra skole og 
 barnehage like lenge 
l Ta imot hjelp og omsorg, men unngå mest  
 mulig nær kontakt med andre 
l Bruk eventuelt febernedsettende, hvil, drikk  
 mye. Husk god og hyppig håndvask. Nys og  
 host inn mot kroppen (arm/armhulen) i   
 samvær med andre.  

Kontakt helsetjenesten dersom:
l Du føler deg veldig syk 
l Ta kontakt via telefon så du ikke smitter andre 
l Du har symptomer og du, eller andre du bor  
 sammen med, tilhører en risikogruppe 

Oppfølging:
Følgende grupper vil få særlig oppmerksomhet 
med tanke på behandling ved sykdom, forebyg-
gende behandling dersom husstandsmedlem-
mer er syke, sykehusinnlegging ved behov og 
vaksinasjon:
l Personer som er 65 år eller eldre  
l Voksne og barn med alvorlige 
 luftveissykdommer, spesielt personer med  
 nedsatt lungekapasitet
l Voksne og barn med kroniske hjerte/
 karsykdommer, spesielt personer med 
 alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller  
 pulmonal hypertensjon  
l Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
l Voksne og barn med diabetes mellitus 
 (type 1 og 2)  
l Voksne og barn med kronisk nyresvikt 
l Beboere på alders- og sykehjem 
l Gravide
l Personer med nedsatt mekanisk 
 ventilasjonskapasitet pga ekstrem overvekt 
 eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom
De med astma/kols havner i gruppen ”alvorlige 
luftsveissykdommer”, mens de som har kraftige 
allergier/eksem etc. faller inn under ”nedsatt 
infeksjonsresistens”.

Tilhører du disse gruppene så husk at:
l Raskt legebesøk er viktig 
l Du også skal få medisin dersom noen i 
 husstanden får infl uensaen
l Du prioriteres for vaksine
l Særlig fokus på smitteverntiltak er viktig 
l Kronikere frarådes å samles til større 
 arrangementer samt å unngå reise til utsatte  
 områder før en har fått vaksine. 
Ellers skal livet leves som normalt, sjansen er størst 
for et mildt og relativt udramatisk sykdomsforløp 
dersom man skulle bli smittet. Dette gjelder også 
risikogruppene.
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Effektiv og mild for allergikere med tørr hud!

FÅ GRATIS 
PRØVER!

Decubal er helt fri for parfyme og fargestoffer og og kan brukes av hele 
familien. De milde produktene inneholder kun rene, enkle ingredienser som 
pleier og gjenoppbygger huden fra topp til tå. Decubal brukes også fore-
byggende eller som supplerende pleie i forbindelse med lett eksem eller 
psoriasis.

Gå inn på 
www.decubal.no
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B arnehagen er utrolig viktig for for-
eldrene til små barn med moderat 
eller alvorlig astma. Barnehagetiden 

er døgnets pause for dem som nesten sliter 
seg ut. Det blir mye astmaprat ved bringing 
og henting, det er ikke så bra for barnet. En 
time med informasjonsutveksling uten bar-
net ved semesterstart kan forbedre kommu-
nikasjonen mye, sier Ellen Margrethe Lund 
Reve, som har tatt mastergrad i psykologi på 
temaet ”Med astma hele døgnet”.

– Oppgaven min ble en hyllest til bar-
nehagepersonalet. De gjør så godt de kan 
med den kompetansen de har. Det gjøres en 
kjempeinnsats som avlaster familier med tre 
år eller yngre astmabarn. Det er særlig mor 
som har en tøff tid med krevende omsorgs-
arbeid, kanskje døgnet rundt. Fedrene er 
dessverre i langt mindre grad nært til stede i 
barnas dagligliv, det viser mine dybdeinter-
vjuer med syv foreldrepar.

Min undersøkelse tydeliggjør hvor viktig 
det er at barnehage og foreldre – både mor 
og far – ser helheten i barnets hverdag og 
tilegner seg nødvendige kunnskaper om 
hvordan astmaen kan holdes i sjakk for ak-
kurat dette barnet, sier Lund Reve. Hun er 

master i psykologi fra Universitetet i Oslo og 
arbeider nå i PP-tjenesten på Tveita i Oslo.

Små barn i Norge 
Masteroppgaven hennes ble ferdig i fjor 
og er en del av et større forskningsprosjekt 
i regi av NOVA, Norsk institutt for forskning 
om oppvekst, velferd og aldring. Forsknings-
prosjektet har temaet omsorgskarrierer og 
dagligliv for barn under tre år med midler fra 

Norges Forskningsråd og NOVA, og inngår 
i et samarbeid med Høgskolen i Oslo. Over-
ordnede spørsmål er hvordan mødre og 
fedre kombinerer lønnsarbeid og omsorg for 
egne barn og hvordan dagliglivet ser ut for 

Astma døgnet rundt

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

Barnehagen er ofte eneste 
avløser for slitne foreldre 
til små barn med astma. 
Men det blir fort for 
mye astmaprat 
ved henting 
og bringing…

Dybdeintervjuer med 
foreldre inngår i et 
forsk-ningsprosjekt 
som ser på lønnsar-
beid og omsorg for 
egne barn. Det viser at 
mor bærer den tyngste 
byrden når barn er 
kronisk syke. Det er sna-
rere barnehagen som 
avlaster mor – enn far.  
(illustrasjonsfoto: 
David Trood/Samfoto)
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små barn i dagens Norge. Prosjektleder og 
veileder har vært psykolog og forsker Agnes 
Andenæs.

– Mitt bidrag er en kvalitativ undersø-
kelse, dybdeintervjuer av foreldre med små 
barn med astma i barnehage. Vi kaller dette 
livsformsintervjuer. I to timer lange intervjuer 
med hver enkelt mor eller far alene gikk vi 
gjennom hvordan nærmeste hverdag forløp 
fra barnet sto opp til det sovnet. Men når 
små barn med astma er dårlige, er omsorgs-
tiden mer enn som så. Den kan gjelde hele 
døgnet med medisinering hver tredje time. 
Foreldre kan oppleve det som en kamp på 
liv og død når det er på det verste. Full mo-
bilisering døgnet rundt er ikke uvanlig. Dette 
vet jeg mye om gjennom egne erfaringer 
som mor, sier Ellen Margrethe Lund Reve. 
Hun har et barn med astma, men har ikke 
sykdommen selv.

Familiene som ble involvert hadde barn 
som har vært til astmabehandling på Riks-
hospitalet/Voksentoppen. I tillegg intervjuet 
hun barnets pedagogiske leder i barnehagen 
om hvordan den aktuelle dagen artet seg fra 
bringing til henting. Alle intervjuer fulgte en 
intervjuguide og ble tatt opp på bånd for å 
bli analysert senere.

Eneste avløser
– Erfaringene mine gjorde meg interessert 
i temaet barn med utvidet omsorgsbehov. 
Jeg var skeptisk til at egne erfaringer ville 
virke uheldig inn på undersøkelsen, men min 
veileder mente at astmaopplevelsene som 
mor var nyttige fordi jeg lettere kunne følge 
opp hva foreldrene fortalte. Jeg tror nok at 
jeg oppnådde ekstra god fortrolighet i inter-
vjuene nettopp fordi de skjønte at jeg forsto 
hvilke problemer de strevde med. 

Det ble veldig tydelig at foreldre og 
barnehageansatte er opptatt av forskjel-
lige aspekter ved det å være i barnehagen. 
Foreldre er opptatt av eget barns ve og vel, 
for personalet er barnet kanskje ett av en 
gruppe på 22 barn der 10 har spesielle om-
sorgsbehov. De må forholde seg til helheten. 
Dette oppstår også i mitt arbeid i skolens PP-
tjeneste. Evnen til å ta den andres perspektiv 
er viktig og krever kunnskap, for eksempel 
om hvor mange søvnløse netter det har vært 
og at barnehagen ofte er foreldrenes eneste 
avløser.

Jeg har fått veldig stor respekt for 
førskolelærernes innsats til beste for små 
barn med astma, de har en krevende jobb. 

Barn fra null til tre år snakker ikke ordentlig 
ennå, voksne er avhengige av å lese tegn og 
følge opp tett. Syke barn med astma får mer 
oppfølging av sine foreldre enn friske barn. 
Barnehagene gjør oftest sitt aller beste, men 
har jo mange å holde styr på.

Kjønnet meromsorg
– Det er mor og ikke far som tar støyten 
hjemme?

– Ja, det var store forskjeller på mors og 
fars versjoner av det aktuelle døgnets forløp. 
Det viste seg at bidragene til omsorgen for 
syke barn med astma hjemme er svært kjøn-
net, med ett unntak er det først og fremst 
mor som strever og nærmest må være som 
en ansatt sykepleier uten fritid og ferie. Små 
barn som stritter imot, ofte høylytt. Alvor-
lig astma og kanskje halsbrann i tillegg, blir 
mors ansvar. Det er altså ofte slik at det er 
barnehagen og ikke far som avlaster mor. 

Mennene tok ikke mer permisjon enn den 
tilmålte, jobben kan være en unnskyldning. 
Kvinnene tok ekstrabyrdene, og omgivelsene 
forsto ikke hvor ille de hadde det. Det er 
mødrene som ser på klokken hele døgnet 
og følger med, ofte med barnet i sengen. 
Bare en av pappaene i de syv familiene var 
med om natten. Alle mødrene syntes det var 
vanskelig å finne barnevakt. Besteforeldre var 
redde for anfall og medisinering. Småbarns-
familiene er nok mer tradisjonelle enn vi liker 
å tro, og utvidet omsorgsbehov gjør dem 
enda mer tradisjonelle, i hvert fall i denne 
undersøkelsen. Dette til tross for at det er en 
stor fordel at både mor og far er helt med og 
klarer å lese barnets signaler. Mor og far kan 
føle seg likestilte, men ofte er det ikke riktig. 
Alle astmamødre leser seg opp på astma. 
Her kan jeg jo plusse på med et hjertesukk: 
Når foreldre deltar på sykehusopphold 

sammen med barnet, er det plass til en, ikke 
til begge. Da oppstår det et informasjonsfor-
sprang, en skjevfordeling.

Mor må!
Virkeligheten er at mor må! Nettopp 

derfor er barnehagen så viktig, og nettopp 
derfor er det så smertefullt hvis mødre tviler 
på barnehagens kompetanse. To av fem 
barnehager i min undersøkelse hadde fått 
opplæring på Voksentoppen og hadde godt 
kunnskapsnivå. Jeg skulle ønske at langt 
flere førskolelærere får slik kompetanse. Når 
barnehagen får opplæring, da går det best. 
Ikke minst gjelder dette i kommunikasjonen 
med foreldrene. Mer opplæring om astma 
er viktig når vi vet at hvert femte barn i Oslo 
får sykdommen i en eller annen form. Dette 
gjelder veldig mange barn. Det er viktig at 
helsemyndighetene kommer på banen med 
tilbud om kurs som hever kunnskapsnivået 
i barnehagene. Jeg tror at dette kan spare 
samfunnet for mange sykehusinnleggelser 
og andre utgifter. Foreldrene blir tryggere, 
mange små barn får det bedre 

To timer i året!
- For mye sykdomsprat når barn med astma 
leveres og hentes?

– Ja, altfor mye fokus på sykdommen. Det 
kan ikke være særlig bra for barnet som hører 
på dette. Når et friskt barn hentes, er det fo-
kus på alt mulig annet som tegninger, lek og 
utflukter. Da handler det om mestring og ros, 
noe som selvsagt er like viktig for et lite barn 
med astma. Derfor er mitt forslag en times 
voksensamtale ved semesterstart i august 
og i januar. Da kan ”partene” snakke ut i ro og 
dele sine kunnskaper. Informasjonsutvekslin-
gen blir mer bevisst, man forstår hverandre 
bedre. Systemet blir smidigere. Det betyr ikke 
at man ikke trenger jevnlige utvekslinger. 
Behovet for daglig sykdomsprat når alle barn 
hentes og bringes omtrent samtidig, kan gjø-
res vesentlig mindre. Men det skjer ikke. Det 
er litt rart: Diskresjonen er stor når det gjelde 
psykiske lidelser blant barnehagebarn, men 
astma er det ikke så farlig å snakke høyt om. 
Det er vanskelig å si noe om skadevirkninger, 
men å snakke så mye om astma med barnet 
til stede kan ikke være positivt, mener Ellen 
Margrethe Lund Reve.

– Å få sin identitet så mye knyttet til astma 
istedenfor skryt for mestring og smil og 
latter, er uheldig, tror hun. Ikke gjør barna 
sykere enn de føler seg!

– Undersøkelsen viser hvor viktig barne-
hagen er for foreldre som trenger avlastning. 
Når de avlastes av noen de stoler på, er 
hjelpen de får uvurderlig. n

Ellen Margrethe Lund Reve hyller barnehagenes 
innsats for familier med små barn med astma.

Vårmykeste New Baby noensinne

Inspirert av barn. 
Følesansen er din nyfødtes viktigste sans. Derfor har 
Pampers New Baby og Sensitive vaskeservietter nå 
Comfort Soft som kjærtegner og innsvøper barnet 

ditt i mykhet som aldri før. 

Den eneste bleie til nyfødte som er blitt vurdert og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

NB annons 210x297 No.indd   1 2009-05-27   10.55
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D et er svært sjelden fare for liv eller 
helse. Men hvis et barn med unormal 
hud er tydelig plaget, mistrives og 

virker sykt: Dra til fastlegen, sier hudspesialist, 
dr. med. Claus Lützow-Holm.

– Mange småbarnsforeldre kan bli for-
skrekket når de plutselig en dag ser et hissig 
utslett, vorter eller noe annet. Det er ytterst 
sjelden noen grunn til å sette himmel og 
jord i bevegelse. Og det er sjelden grunn 
til engstelse når barnet får bleieutslett. Slikt 
forsvinner oftest ganske fort med krem eller 
pudder. Å gå over til et annet bleiemerke 
kan være smart, sier Lützow-Holm, som 
er hudeksperten i NAAFs legeråd. Mange 
problemer er heldigvis av kort varighet og 
gir lite plager, huden har selv evner til å bli 
fin igjen.

– Generelt er det slik at barn gjennomgå-
ende er svært hudfriske fram til puberteten 
hvis det ikke har oppstått noe galt tidlig, 
understreker han. For eksempel forekommer 
hudsykdommen psoriasis relativt sjelden før 
puberteten.  

– Den første forskrekkelsen kan foreldrene 
få rett etter fødselen. Nyfødte kan ha rød 
hud uten at det dreier seg om sykdom, og 
det vet selvsagt sykehuspersonalet. Huden 
er bare umoden, den har ikke tilpasset seg 
verden ennå. Kviser er heller ikke uvanlig og 
skyldes påvirkning fra mors hormonelle for-
andring under svangerskapet. Det er relativt 
uvanlig med alvorlige hudsykdommer hos 

De fleste hudplager går over av seg selv

n tekst og foto– OLA HESSTVEDT

- Mitt generelle 
råd til foreldre 
som oppdager 
noe flammende 
rødt eller mystisk 
på spedbarnets 
hud, er at de bør 
ta det litt rolig. 
Lav puls! Huden 
er robust, og det 
meste går over 
av seg selv.

spedbarn, og de få tilfellene 
blir oppdaget på sykehuset 
og tatt hånd om. Det er 
først etter to–tre måneder at 
noe bekymringsfullt kan ma-
nifestere seg, og da gjerne 
i form av barneeksem, sier 
Claus Lützow-Holm til Ast-
maAllergi.

Krevende eksem
– Atopisk barneeksem kan 
bli utfordrende for foreldre-
ne. Det kan bli mye utslett 
på relativt store arealer, i an-
sikt, hodebunn og på selve 
kroppen. Eksemet kan være 
plagsomt, det kan klø og 

redusere barnets søvnkvalitet. En lege eller 
helsestasjon kan gi råd om enkle tiltak, men 
noen ganger trengs det legemidler som kre-
ver opplæring av mor og far hos hudspesia-
list. Som oftest avtar barneeksemet. Arealene 
blir mindre og mindre til det er over, men 
det kan henge igjen i kroppens bøyefurer, 
for eksempel i knehaser og albueregionen. 
Noen med barneeksem kan ha astma eller 
allergi i tillegg, noe som kan kreve sammen-
hengende behandling. Kronikere trenger 
oppfølging over lengre tid, så da snakker vi 
om omfattende og kompliserte regimer som 
krever mye av foreldrene.

Men det er altså sjelden at barn har alvor-

lige hudlidelser før de når barnehagealder, 
understreker hudspesialisten.

Mye kan skje
– Men i barnehagen kan det begynne å skje 
ting?

– Ja, da dominerer barnesykdommene. 
Impetigo, brennkopper, kan se ille ut. Bakteri-
ene gir hissige, røde utslett som behandles 
med kremer eller antibiotika. Det kan oppstå 
problemer også i familien fordi impetigo er 
smittsomt. Uansett, dette går over med riktig 
behandling.

Smittsomme barnevorter – mollusker – 
kan også melde seg. Da er det snakk om fra 
én til mange små vorter hvor som helst på 
kroppen. Stort sett forsvinner de spontant, 
80 prosent av barn som får mollusker er bra 
igjen i løpet av åtte måneder. Eksemplager 
kan komme og gå som hos spedbarn.

Elveblest er ikke uvanlig fra barnehageal-
deren og oppover, 15 prosent av befolknin-
gen får voldsom og hoven rødme og vabler 
som klør. 

Elveblest kan virke dramatisk, men er 
ikke farlig, så lenge barnet ikke har tegn på 
allergisk sjokk, noe som er ganske sjeldent. 
Utslettet flytter på seg og er flyktig. Lidelsen 
kan oppstå ved allergi og barnesykdommer 
eller komme helt av seg selv. Det varer fra 
noen få dager til noen uker, sjelden lengre.

Barn i denne aldersgruppen kan få vanlige 
vorter på hender eller føtter. Vortene kan 

De ”nest sykeste” barna har dessver-
re et for dårlig behandlingstilbud 
mange steder i landet, beklager 
hudspesialist Claus Lützow-Holm.

NAAFs logo veileder mange
Når NAAF anbefaler et pro-
dukt med logoen på embal-
lasjen, skal varen være trygg. 
Sensitivprodukter er bra for 
barn med eksem og allergi, 
men gode også for alle hus-
holdninger som vil unngå 
å kjøpe varer med tvilsomt 
innhold. 

– Merkeavtalen med Norges Astma- og 
Allergiforbund har stor betydning. Nordmenn 

flest er opptatt av å velge sensitive produkter. 
Forbundets logo på en vare gir folk et viktig 
signal, at varen er parfymefri, sier marke-
tingdirektør Per Olav Ramstad i Lilleborg AS. 
Bedriften har en rekke tøyvaskemidler og 
rengjøringsprodukter med NAAFs logo og 
anbefaling godt synlig.

– Det er åpenbart at mange flere enn de 
som er nødt til å bruke sensitive vaskemidler 
og hudpleiemidler ser på denne merkingen 
som en veileder som gjør dem bedre i stand 
til å navigere i jungelen av produkter. Svært 
mange forbrukere uten spesielle problemer 
ønsker å velge sensitive produkter for å fore-
bygge mot lidelser. Ikke minst er veldig mange 

småbarnsforeldre opptatt av slikt, sier Ramstad.
Lilleborg kjenner norske forbrukere godt og 

er en av flere produsenter som har satset kraftig 
på babymarkedet i mange år. Bedriften produ-
serer blant annet en parfymefri og NAAF-merket 
hudpleieserie og håndsåpe. 

– En rekke andre rengjøringsprodukter også, 
som Jif og Blenda Sensitiv. Stadig flere blir klar 
over at tørrmopp er bedre enn støvsuger som 
sprer mye ut i inneluften. NAAF-avtalen bidrar 
til at folk gjør bedre valg i butikken, sier Per Olav 
Ramstad.

– En ting vi i Pampers har lært av foreldre opp 
gjennom årene er at det aller viktigste for dem 
er at barna er trygge og friske. Da må bleier ha 

Les mer om NAAFs produktanbefaling og  
produkter på www.naaf.no/produktguiden.  
(foto: Torbjørn Tandberg/Samfoto)
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De fleste hudplager går over av seg selv
forsvinne av seg selv. Føflekker kan bekymre 
foreldre i denne tidsfasen, men det er unød-
vendig. De velkjente, vanlige brune dukker 
opp her og der, men er veldig sjelden ondar-
tede. Det er høyst normalt med mellom 
50 og 150 føflekker på kroppen hos voksne 

– og de oppstår nettopp i barneårene og 
tidlig voksenliv, understreker Claus Lützow-
Holm, som har egen hudspesialist-praksis på 
Majorstua. Fra barna er seks år og begynner 
på skolen, fortsetter de samme tingene. 
Noen får eksem, noen får vorter. Noen får 

noe annet. Mange får ingenting.
– Puberteten kan kalles den store utfor-

dringen i livet når det gjelder huden, sier 
hudspesialisten.

– Denne perioden er utfordrende fordi 
ungdommene blir langt mer opptatt av 

utseendet i overgangen fra barn 
til voksne. Det er viktig med 
perfekt hud, reklamen er full 
av glansbilder. Det er vanske-
lig å skille seg ut. Endringene i 
kroppen fremkaller akne, altså 
kviser, både hos gutter og jenter 
og kan være svært problematisk 
for enkelte. Det er viktig at akne 
behandles tidlig. Noen får akne 
med høygradig betennelse i 
puberteten. Riktig behandling 
forhindrer arrdannelser, arr kan bli 
livsvarige.

Hud er lavt prioritert
– Tilbake til babyhud – får foreldre 
til barn med atopisk eksem god nok 
hjelp?

– Det kan jeg dessverre ikke 
svare ja på. Det er et stort behov 
for opplæring av foreldre som har 
småbarn med atopisk dermatitt, 
barneeksem. Det kreves ofte mer 
enn fastlegen kan stille opp på. 

flest er opptatt av å velge sensitive produkter. 
Forbundets logo på en vare gir folk et viktig 
signal, at varen er parfymefri, sier marke-
tingdirektør Per Olav Ramstad i Lilleborg AS. 
Bedriften har en rekke tøyvaskemidler og 
rengjøringsprodukter med NAAFs logo og 
anbefaling godt synlig.

– Det er åpenbart at mange flere enn de 
som er nødt til å bruke sensitive vaskemidler 
og hudpleiemidler ser på denne merkingen 
som en veileder som gjør dem bedre i stand 
til å navigere i jungelen av produkter. Svært 
mange forbrukere uten spesielle problemer 
ønsker å velge sensitive produkter for å fore-
bygge mot lidelser. Ikke minst er veldig mange 

småbarnsforeldre opptatt av slikt, sier Ramstad.
Lilleborg kjenner norske forbrukere godt og 

er en av flere produsenter som har satset kraftig 
på babymarkedet i mange år. Bedriften produ-
serer blant annet en parfymefri og NAAF-merket 
hudpleieserie og håndsåpe. 

– En rekke andre rengjøringsprodukter også, 
som Jif og Blenda Sensitiv. Stadig flere blir klar 
over at tørrmopp er bedre enn støvsuger som 
sprer mye ut i inneluften. NAAF-avtalen bidrar 
til at folk gjør bedre valg i butikken, sier Per Olav 
Ramstad.

– En ting vi i Pampers har lært av foreldre opp 
gjennom årene er at det aller viktigste for dem 
er at barna er trygge og friske. Da må bleier ha 

de beste egenskapene. NAAF er en av de 
absolutt viktigste samarbeidspartnerne våre, 
sier Kathrine Mehlin, kommunikasjonsansvarlig 
i Procter&Gamble Norge AS.

– NAAF er en profesjonell organisasjon med 
gode vurderinger som norske foreldre stoler 
på. Samarbeidet er også en mulighet for oss til 
kontinuerlig læring, sier Mehlin.

Product Manager Marianne Grøn hos våt-
serviettprodusenten Unil AS er også fornøyd 
med avtalen og NAAFs logo på emballasjen.

– Med tanke på at det er en god del 
forbrukere som har allergier eller sensitiv hud, 
synes vi det er positivt å kunne bidra med et 
produkt som er testet gjennom NAAF. Avtalen 

vår med forbundet er en forsikring om at Unik 
våtservietter ikke inneholder stoffer som fremkaller 
allergier eller andre reaksjoner, sier Grøn.

NAAF anbefaler en rekke produkter etter en 
grundig gjennomgang av fagpersoner. Les mer 
om ordningene og se produktoversikt på www.
naaf.no/produktguiden eller kontakt oss og be om 
en utskrift. 

– Våre Natusan-produkter testes av oss selv og 
skal være like milde som vann. Trygge produkter 
er viktig. Egne tester i kombinasjon med NAAFs 
anbefaling gir foreldre god grunn til å velge det 
tryggeste, produkter så milde at det ikke gjør noe 
om man får det i øynene, sier informasjonsansvar-
lig Carina Kardell i Johnson&Johnson AB.

Les mer om NAAFs produktanbefaling og  
produkter på www.naaf.no/produktguiden.  
(foto: Torbjørn Tandberg/Samfoto)
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1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17

TM

Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan

 hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får

SENGETREKK 
MOT MIDD

Barn og unge med eksem:
l Eksem er ikke smittsomt. Barn med ansiktseksem trenger også en klem! Kjærlighet og et   
 godt selvbilde er viktig – for alle!  
l Les NAAFs brosjyre Behandling av atopisk eksem og kontakteksem på nettet eller ring oss  
 å få brosjyren tilsendt. Her kan du lese om ulike eksemtyper, behandlingsmetoder, 
 hvordan du går frem og forebyggende råd. 
l NAAFs Rådgivningstjeneste svarer på spørsmål hver dag unntatt onsdager mellom 9–11   
 og 12–14, på tlf. 23 35 35 35. 
l Du fi nner mye nyttig informasjon på www.naaf.no/eksem og på www.allergiviten.no
l På allergiviten.no kan du som medlem stille spørsmål til dr. Kjell Aas
l På www.naaf.no/foreldreogbarn svarer barnelege Thor-Øystein Endsjø på spørsmål.
l Trygderettigheter – les på www.naaf.no/eksem/trygderettigheter. Du kan ha rett til 
 hjelpe- og/eller grunnstønad, bidrag til utlegg for reseptfrie legemidler.
l Sensitiv hud krever sensitive løsninger. Se NAAFs produktguide for produkter anbefalt for  
 allergikere på www.naaf.no/produktguiden.
l Behandlingsreiser til utlandet for barn og unge med eksem på Gran Canaria. Søknad går   
 gjennom legespesialist. Søknadskjema på nettet og på alle nav-kontor. Svineinfl uensaen   
 har forrykket oppsatte reiser – les mer på  www.naaf.no/svineinfl uensa. 
l Eksemskole – på www.eksemskolen.no fi nner du mye informasjon og fi lmer om 
 behandling, spørsmål og svar.  

Kronisk sykdom krever lang tid, og kronikere 
får kanskje for dårlig hjelp fordi mange har 
så lang vei til spesialist. Det er stor geogra-
fi sk skjevfordeling. Jo lenger nord man bor 
i landet, desto dårligere er dekningen. Det 
utdannes for få hudleger, og myndighetene 
oppretter ikke nye stillinger utenfor syke-
husene. Det betyr lang vei for mange, men 
også lang ventetid. 

Det er slik at de akutt syke barna alltid 
blir tatt hånd om. Det er verre for de ”nest 
sykeste” som har plager til å leve med, men 
som gir lav livskvalitet og like fullt trenger 
god behandling. Denne gruppen har nok 
et for dårlig tilbud mange steder i landet. At 
det bare er 10–12 spesialister som meg selv 
i Oslo og omegn utenfor sykehus, er heller 
ikke godt nok.

– Hvorfor er det slik?
– Hudsykdommer er ikke dødelige. Det 

kreves ikke high tech, oftest bare lavtekno-
log. Kronikere betyr langvarig behandling og 
mye kunnskapsformidling. Følgelig har fag-
området lav status i det medisinske hierarkiet 

sammen med psykiatriske lidelser og geriatri, 
vil jeg påstå. Man blir ikke veldig premiert 
for å behandle kronikere, akkurat. Det er mer 
stas med hjerne- og hjertekirurgi der det står 
om liv eller død. Mye dyr teknologi. Pasiente-

ne kommer raskt ut igjen. Tempo og volum! 
Slikt har høystatus.  

Å få orden på huden er ikke så spektaku-
lært som å redde liv, derfor prioriteres ikke 
fagfeltet, sier Claus Lützow-Holm. n
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S ilvia Camastral fra Sveits forteller 
om perioden som ble et vende-
punkt i livet. – Det var en svært 

vanskelig tid, forteller hun, og jeg 
søkte desperat etter noen som kunne 
hjelpe meg. 

I min søken via alternative behandlings-
metoder traff  jeg den amerikanske initiativ-
takeren til prosessorientert psykologi, Arnold 
Mindell, som akkurat da bodde i Zürich. 
Møtet med ham ble et vendepunkt i mitt 
liv. Han hjalp meg til å tro mer på min egen 
opplevelse, på at det fi nnes en mening og 
et budskap i mine symptomer som jeg kan 
kanalisere på et kreativt vis. 

Dypdykk
i kløens verden
28 år gammel gjennomgikk hun en dyp 
krise i livet, relatert til atopisk eksem. 
Kløen var verre enn noensinne og hun 
mistet kontrollen over tilværelsen. 
Hun mistet jobben, mistet kjæresten 
og havnet på sykehus. 

n tekst og foto – ANN-BRITT STERNFELDT

Tilværelsen var sterkt preget av eksemet og til 
slutt toppet det seg helt. Silvia Camastral tok 
sykdommens forverring som en oppfordring til 
å forandre sitt liv.

1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17

TM

SENGETREKK 
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– Jeg hadde endelig funnet et verktøy for 
å kunne håndtere min egen sykdom. 

Kløe som budskap
I følge prosessorientert psykologi bærer våre 
sykdomssymptomer på et budskap og de 
inneholder også sin egen løsning. Sympto-
mene kan fortone seg like men de innehol-
der likevel ulike budskap for ulike mennesker, 
ettersom alle er unike individer med forskjel-
lig oppvekstmiljø og familiebakgrunn. 

Derfor må man, i følge Mindell, ta ut-
gangspunkt i og stole på egen personlige 
opplevelse. Hva er det kløen forteller akkurat 
meg? Og hva forteller den meg i dag, som er 
annerledes enn for fem år siden? Og hvordan 
kan jeg benytte den underliggende ener-
gien på en konstruktiv måte?

– Nå er dette selvsagt lettere sagt enn 
gjort, fastslår Silvia, og det er en kontinuerlig 
læreprosess. Men utgangspunktet er å se 
på kløen som et budskap man kan lytte til 
og agere i forhold til, istedenfor å fornekte 
at det finnes en mening.   Silvia forteller om 
sin egen oppvekst i et strengt kalvinistisk 
og puritansk religiøst miljø der hardt arbeid 
var idealet og fornøyelser ble sett ned på. Å 
uttrykke følelser ble det ikke oppmuntret til, 
man skulle bite tennene sammen og aksep-
tere sitt lodd i livet. Alle ønsker om forand-
ring, så vel personlig som politisk, var stikk i 
strid med den kultur hun vokste opp i. 

– Hele min oppvekst handlet om å under-
trykke og stenge inne, men det man trykker 
ned forsvinner ikke. Det finnes der og finner 
sin egen form for uttrykk, mener Silvia. – Det 
er slik jeg ser på mine symptomer i dag. Og 
jeg er ikke den eneste i min familie som har 
hudproblemer.    

    
Undertrykte følelser
Silvia mener hun har arvet en viss psykolo-
gisk disposisjon som har lagt lokk på hennes 

”jeg” og muligheter for personlig forandring, 
og at det å bruke kortison for å lindre kløen 
bare følger et tidligere mønster med å un-
dertrykke det som vil ut. 

– Vi har mye å takke den vestlige me-
disinen for men når det gjelder kroniske 
sykdommer står den seg ofte dårlig, og vi må 
søke løsninger innen andre områder.   

I arbeidet med sine symptomer har Silvia 
forsøkt å være aktive istedenfor å la seg 
oppsluke av kløen. Hun har benyttet mye 
bevegelse, mosjon og dans for å kanalisere 
sin undertrykte energi. Hun har også oppda-
get at hun har en vill og gal energi, og den 
hjelper henne til å bli mer uttrykksfull, mer 
kreativ – hun både tegner og skriver. Hun har 
også benyttet denne energien til studier.  

– Men jeg må tilføye at jeg må roe ned 
denne lille energien når det blir vel mye av 
den og ved disse anledningene bruker jeg 
kortison. 

En tid etter Silvia traff Arnold Mindell 
begynte hun selv å studere prosessorientert 
psykologi, og da Mindell og hans kone Amy 
etablerte ”The Process Work Institute of 
Portland” i USA, flyttet Silvia dit for å fortsette 
sine studier. Hun ønsket å gjennomføre en 
doktoravhandling innen emnet og helst 
hadde hun villet undersøke ulike personers 
liv med atopisk eksem, men det var kompli-
sert å få dette etisk godkjent i USA. Dermed 
ble hennes avhandling noe så uvanlig som 
en biografi. Hennes eget liv ble pasientbes-
krivelsen for avhandlingen om atopisk eksem 
– et personlig dypdykk i kløens verden.  

Har du eksem?
l Eksem: Samlebetegnelse for ulike kløende hudsykdommer. Atopi betyr annerledes. Atopisk  
 eksem: Betegnelse for arvelig betinget allergisk eksem. Eksem kan være kronisk, dvs. lang
 varig eller akutt. Ofte bedring om sommeren og forverring om vinteren. Kronisk karakteri- 
 seres av kløende utslett, områder med fortykket hud som lett sprekker. Akutt eksem er   
 preget av rød, hoven og kløende hud evt med væskefylte blemmer i huden. Ved eksem er  
 forsvaret mot infeksjon svekket og det oppstår lett betennelser.
l Du finner mye nyttig informasjon på: www.naaf.no/eksem og www.eksemskolen.no.  
 Her kan du lese om eksemtyper, behandling, trygderettigheter med mer. Eksembrosjyren   
 kan leses på nettsidene eller du kan få den tilsendt, tlf. 23 35 35 35 eller naaf@naaf.no. 
l Du kan snakke med våre sykepleiere i NAAFs rådgivningstjeneste, kl. 9–11 og 12–14 alle   
 dager unntatt onsdag, tlf. 23 35 35 35 og stille spørsmål på e-post til lege  
 på www.naaf.no/allergiviten.
l Det arrangeres eksemskoler enkelte steder i landet, hør med NAAF i din region eller med   
 lokale helsemyndigheter. 
l Har du eksemplager og ønsker hjelp utover det fastlegen kan gi, må du be om henvisning  
 til hudlege. 
l Litteratur: ”Atopisk eksem: årsaker, forløp og behandling” av Ole Fyrand,  
 Gyldendal akademisk forlag. 
l Avhandlingen ”The constant itch to self development: A personal journey with Atopic   
 Dermatitis” kan du få tilsendt som pdf-fil på e-post fra silvia@silviacamastral.com 

Silvia Camastral valgte å flytte til Australia. Et klima med sol og saltvann er gunstig for atopisk hud. 
Men den idylliske stranden er ikke noe badested. Her er krokodiller og livsfarlige maneter.
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Hudlegens kommentar:

Hudlege Claus Lützow-Holm I NAAFs Legeråd har lest Silvias 
historie og gir følgende kommentar: 
Silvia Camastral forteller en veldig interessant, og hyggelig historie. 
Først og fremst beskriver hun hvordan en sykdom, som vi har lett 
for å utelukkende definere negativt som vi må bekjempe, kan føre 
til noe positivt. Hun omdefinerte seg fra et passivt sykdomsoffer, til 
en aktiv aktør i eget liv. Sykdommen blir brukt som et springbrett 
til å endre retning i livet, skaffe seg en karriere – og kanskje dermed 
også sette søkelys på en sykdoms muligheter. Et annet poeng er at 
hennes historie ikke fokuserer på en vidunderkur, men på en per-
sonlig erfaring – med utgangspunkt i seg selv – som kan vise seg å 
være nyttig for andre. 

Mange vil oppleve atopisk eksem som en straff, der de har trukket 
et dårlig lodd i et genetisk lotteri, der det er lett å plassere dette 
problemet ”utenfor seg selv”, slik vi ofte opplever sykdom. Sykdom 
blir da samfunnets problem, det er legenes, eller alle de alternative 
hjelpernes problem, å ”bare å finne ut av det”. I siste instans, vil 
pasienten likevel ofte gi seg selv skylden for at de har brutt en eller 
annen regel i behandlingen eller gjort noe galt som forverrer kløen. 
Vi som leger er kanskje for mye bundet opp i forstillinger om at vi 
skal ha medisinske løsninger på problemene, ettersom de flest jo 
etterspør våre mer praktiske løsninger: ”Finn ut hva jeg ikke tåler, 
doktor!” Mange vil kanskje tro legen er gal om hun forsøker å spørre 
om sykdommen kan gi en annen mening enn å være en plage. 
Å omdefinere sykdommen som noe positivt vil nok for mange 
oppleves å være ganske utfordrende og fremmed, om man ikke 
setter dette inn en større ramme. Silvia har for øvrig også et annet 
poeng – sykdom ikke bør dominere og prege hele livet, men av og 
til må man tilpasse seg til sykdommen (eks. flytte til Australia, bruke 
litt kortison). 
Dette er en fantastisk historie der sykdom og lidelse er utgangs-
punkt for å ta fatt i eget liv og yrke, som kan være til ettertanke for 
oss alle, pasient eller behandler. 

Anbefalt av 

- alltid en mildere løsning

uten parfyme

uten konserveringsmiddel

for tørr og sensitiv hud

reduserer risikoen for hudallergi

Mer enn hver femte person i Norge har tørr eller sensitiv hud. 
Blant de vanligste årsakene til allergier er kontakt med 
konserveringsmiddel og parfyme.

Sterisol har utviklet en komplett hår- og hudpleieserie uten
konserveringsmiddel og parfyme. Tørr eller sensitiv hud
trenger milde og pleiende produkter. Daglig bruk av Sterisol
Sensitiv System styrker hudens naturlige egenskaper og
reduserer risikoen for hudirritasjoner og kontaktallergi.
Serien er bra for alle, men spesielt tilpasset svært sensitiv hud.

9 av 10 norske sykehus
bruker Sterisol,

nå er Sensitive serien tilgjengelig for alle

Produktene kan kjøpes hos:

Markedsføres av: 
Puls as, Tel: +47 23323000 

www.puls-norge.no

I sin avhandling beskriver 
Silvia ulike teorier om hudpro-
blemer som utgangspunkt for 
sin undersøkelse og hun forteller 
om sin bakgrunn og oppvekst. 
Hun vever inn minner og drøm-
mer fra barndommen som har 
fulgt henne i livet og som hun 
mener er informasjonsbærere 
av de mønstre vi stadig gjentar. 
Hun intervjuer sin mor, bror og 
de to mennene hun har vært i 
forhold med for å forstå mer om 
så vel sykdommens opprinnelse 
og dens betydning i nære rela-
sjoner med andre mennesker. 
Ved å eksponere seg åpent og 
skrive denne avhandlingen ville 
Silvia oppmuntre seg selv og 
andre mennesker med hudsyk-
dommer til å snakke om sine 
opplevelser og lette på smerten 
av ensomhet og følelsen av å 
være utenfor. 

– Jeg vil også oppmuntre 

mennesker til å leve ut den 
smerten som er låst inne i 
huden.     

Egen praksis
Etter at Silvia avsluttet sine 
studier i 1995 arbeidet hun 
noen år i Sveits men flyttet så til 
Australia. Det varme klimaet, sol 
og saltvann var bedre for huden 
hennes. Vel på plass i sitt nye 
hjemland åpnet hun sin egen 
praksis som prosessorientert 
psykoterapeut. Hun ser tilbake 
på tiden hvor sykdommen ble 
forverret som en sterk oppfor-
dring til forandring.

– Til tross for at det har vært 
svært smertefullt og utfordrende 
så er jeg svært takknemmelig for 
å ha fått denne muligheten til å 
endre livet mitt og utvikles som 
menneske. Og gjennom dette 
kunne hjelpe andre. n
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Nye Voksentoppen i Rikshospitalets lokaler. Medisinsk ansvarlig Morten Pettersen og avdelingssyke-
pleier Randi Vikebø tar i mot i resepsjonen.
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Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund

N avnet var med på flyttelasset fra 
markagrensen høyt oppe over Oslo 
til kjempesykehuset på Gaustad. Skilt 

med Voksentoppen i moderne sykehusloka-
ler viser at historien ikke er glemt. Etter 39 års 
drift i Røde Kors’ lokaler ovenfor Holmenkol-
len startet institusjonen et nytt liv 17. august. 
Flytteinnstillingen kom i juni i fjor, og forbe-
redelsene til flytting ble innledet i februar.

AstmaAllergi var på Voksentoppen da de 
siste eskene var klare til avgang og på besøk i 
nye lokaliteter dagen etter oppstarten. Stem-
ningen var utmerket selv om håndverkere 
var i arbeid i en del rom fremdeles. Man var i 
gang, men ikke i full sving.

– Navnet Voksentoppen beholdes. Vok-
sentoppen har vært en del av Rikshospitalet 
siden 2002 og har hatt sin faglige forankring 
her. Å drive en avdeling lokalisert på flere 
områder er kostbart sier Morten Pettersen. 
Han kan berolige alle skeptikere med at like 
mange barn med astma og allergi skal få 
behandling og at det medisinske tilbudet 
opprettholdes.

– Det er selvsagt store faglige fordeler 
med å bli lokalisert sammen på Rikshospita-
let der det finnes betydelig annen fagkom-
petanse. Tett samarbeid med spesialister på 
hjerte, mage/tarm, voksen lungeavdeling 
og hudleger er viktig for behandling av 
komplekse pasienter. På Rikshospitalet har 
personalet lang erfaring med behandling av 
alvorlig syke barn, slik sett vil den helhetlige 
behandlingen av kronisk syke barn kunne 
bedres, det er jo ikke bare på Voksentop-
pen at kronisk syke barn ble tatt i mot! Mens 
Voksentoppen lå isolert, får virksomheten 

Voksentoppen har flyttet:

– Minst like bra!

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

– Hovedutfordringen er at vi 
flytter til et betydelig mindre 
areal på Rikshospitalet. Men 
”Voksentoppen” inkorporert i 
Barneklinikken skal bli minst 
like bra som Voksentoppen, 
sier Morten Pettersen, medi-
sinsk ansvarlig for det faglige 
i flytteprosessen.

den beste faglige forankring her, sier Morten 
Pettersen.

Mer sykehustilpasset
– Men vi mister jo noe, det store innearealet 
og naturen utenfor. Vi får færre heldøgnsinn-
lagte barn her enn vi hadde, sykehotellet 

hundre meter unna tar i mot mange dagpa-
sienter og deres foreldre. Før hadde vi gjen-
nomsnittlig 10–11 barn innlagt på døgnbasis, 
det maksimale var 16. Nå har vi seks senger. 
Barn bør være kortest mulig på sykehus. Vi 



En av de siste flytteeskene på vei ut døren fra Voksentoppen etter 39 år i 
Ullveien – medisinsk ansvarlig Morten Pettersen og sekretær Marte Hennie. 

Voksentoppen
fra side 21
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Noen dager skulle du gjerne 
hatt en bedre bilforsikring
Det finnes dager der du skjønner at det meste kan gå galt. Da er det bra med en bilforsikring som dekker usedvanlig 
mye. Med If Superforsikring på bil kan du føle deg trygg på rask og god hjelp om uflaksen skulle ramme deg. Du får 
leiebil så lenge bilen står på verksted. Vi erstatter plutselige skader på motor og girkasse. Blir bilen din vraket før  
den er 3 år gammel, får du en helt ny bil. Du får også  veihhjelp i Norge og Europa hele døgnet, året rundt.

Og som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne og de fleste andre skadeforsikringer i If. 
Husk og oppgi avtalenummer 639.

les mer på if.no eller ring oss på telefon 02400

kan ha små barn her i tre–fire 
døgn som før, og som tidligere 
er det mulighet for re-innleggel-
se. Men det blir selvsagt en mer 
sykehustilpasset virksomhet. Vi 
håper å kunne skille mer, i den 
forstand at vi prioriterer barn 
med størst behov for innleg-
gelse. 

– Forandringen blir egentlig 
ikke så stor, barna har ikke hatt 
lange opphold på Voksentoppen 
de senere årene, 2,5 døgn lig-
getid i snitt det siste året. Vi har 
i tillegg Geilomo barnesykehus 
som fortsatt har tilbud om lang-
tidsopphold, og slik har det vært 
lenge, understreker Pettersen.

Matoverfølsomhet
Han kan skryte av mye i de nye 
lokalene. Et helt nytt kjøkken S om lokallag av Norges 

Astma- og Allergiforbund 
(NAAFGC) har vi i løpet 

våre åtte år, fått bred erfaring 
i hvor man kan bo med sine 
plager. 

Flere blir syke fordi de velger 
feil bosted. For deg som kom-
mer til Gran Canaria med vår 
gruppes plager, er jo hovedmå-
let å bli bedre. Ta derfor hensyn 
til følgende:

Bosted og muggsopp
I den senere tid, har problema-
tikken rundt muggsopp økt. På 
grunn av mye fukt mellom fjell 
og baksiden av leilighetene, 
blomstrer muggsoppen og 
problemene kommer. En del 
leiligheter er nyoppusset og 
fine når man ankommer, men 
hvorfor må noen leiligheter 
pusses opp hvert år? Jo, fordi i 
løpet av vinteren, danner det 
seg fukt, malingen flasser av og 
muggsoppen et faktum. Hu-
sene blir eldre og vedlikeholdet 
er dessverre ikke slik vi kunne 
ønske det.

Katter
De er overalt, men prøv å bo 
på steder hvor det ikke kryr av 
dem, dersom dette er et pro-

blem for deg. Ta forholdsregler: 
Skift sko når du går inn i huset 
og enhver som ikke vasker 
bena før de legger seg, har en 
kvart katt med seg i sengen. 
La ikke putene på utestolene 
ligge ute om natten. Spyling og 
vasking av terrasse og utearea-
let er viktig.

Kakerlakker og midd
Vær obs på allergi mot kakerlak-
ker. De er i slekt med midd. Og 
spesielt i de gamle områdene 
er de et problem. Hold boligen 
ren og ryddig og kast søppelet 
i beholderne ute hver dag.

I sengene hvor midden koser 
seg, som de gjør i Norge, tas de 
samme forholdsreglene. Luft 
sengetøyet ofte, skifte hver 
eller annen hver uke og bruke 
middtrekk dersom man har 
gjort det i Norge.  n

Velge riktig bosted  
på Gran Canaria
Mange kommer til Gran Canaria av helse-
messige årsaker og bostedet er en viktig 
faktor for å oppnå et godt helseresultat.

Kontakt lokallaget NAAFGC 
dersom du har spørsmål: 
E-post: naaf_gc@hotmail.com,  
tlf. 00 34 626 740 313 eller 
628 100 368
Vi kan gi deg gode råd for  et 
godt opphold på Gran Canaria.

Tove Selsø,
lokalforeningsleder

– diettkjøkken og provokasjons-
kjøkken – for utredning av barn 
med symptomer på matva-
reoverfølsomhet. Kjøkkenet er 
bygget etter samme modell 
som på Voksentoppen, men mer 
kompakt og med helt nytt utstyr.

– En vanskelig omstilling for 
personalet?

– Det vil det alltid være en del 
uro knyttet til en slik flyttepro-
sess, men vi må understreke at 
det fra hele personalets side har 
vært gjort en stor innsats for å få 
dette vel i havn slik at vi nå kan 
ta i mot pasienter på vanlig måte. 
Ingen av personalet på ca. 30 er 
sagt opp

Vårt klare mål er at pasientene 
ikke skal merke noen forskjell og 
at det medisinske tilbudet skal 
være minst like godt som tidli-
gere, sier Morten Pettersen. n
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Noen dager skulle du gjerne 
hatt en bedre bilforsikring
Det finnes dager der du skjønner at det meste kan gå galt. Da er det bra med en bilforsikring som dekker usedvanlig 
mye. Med If Superforsikring på bil kan du føle deg trygg på rask og god hjelp om uflaksen skulle ramme deg. Du får 
leiebil så lenge bilen står på verksted. Vi erstatter plutselige skader på motor og girkasse. Blir bilen din vraket før  
den er 3 år gammel, får du en helt ny bil. Du får også  veihhjelp i Norge og Europa hele døgnet, året rundt.

Og som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne og de fleste andre skadeforsikringer i If. 
Husk og oppgi avtalenummer 639.

les mer på if.no eller ring oss på telefon 02400

Velge riktig bosted  
på Gran Canaria
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Gøteborg kommune har på 
grunn av allergier blant elever 
innført forbud mot alle typer 
nøtter på skoler i kommunen. 
Forbudet gjelder alle skolenes 
lokaler, hele døgnet, alle dager. 
Kommunen påpeker i et skriv at 
dette spesielt gjelder nøtter som 
peanøtter, mandler, hasselnøtter, 
valnøtter, paranøtter, cashew, 
pecan og pistasj. Det omhand-
ler imidlertid ikke muskat og 
kokos da dette egentlig ikke er 
nøtter annet enn i navnet. De 
to sistnevnte var dessverre ikke 
tilgjenglig for kommentar da 
dette gikk i trykken.

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Risdrikk brukes av både voksne og barn med mel-
keallegi. Det advares nå mot å gi store mengder 
risdrikk til barn under 3 år / 10 kilo. 

Ny kunnskap om dyrkningsforholdene til ris 
viser at grunnvannet kan inneholde arsen (arse-
nikk) og at denne overføres til risen. Innholdet av 
arsen i risdrikk er ikke på et nivå som kan ha gitt / 
gir noen umiddelbar helserisiko for barn som har 
drukket risdrikken, men ut fra et forsiktighetsprin-
sipp fraråder mattilsynet i enkelte land at drikken 
gis i store mengder til små barn. EU jobber med 
å få fastsatt en grenseverdi for arsen / arsenikk i 
risdrikker. 

Risdrikk er ingen fullverdig melkeerstatning. 
Den er langt fra så næringsrik som morsmelk, 
kumelk eller morsmelkserstatning og anbefales i 
ingen tilfeller som melkerstatning. Barn under 10 
år med melkeallergi kan få fullverdig melkeerstat-
ning på blå resept.   

Risdrikk, havredrikk, kokosmelk og lignende 
brukes gjerne i matlaging som erstatning for 
melkeprodukter.

Advarselen gjelder drikke fremstilt av konsen-
trert ris da innholdet av tungmetaller således 
også blir høyere. Det er ikke advart mot ris gene-
relt eller andre risprodukter som risgrøt eller mel-
keprodukter tilsatt rispulver. Advarselen er ikke 
knyttet til noe spesifikt produkt eller produsent 
og risdrikk på markedet fins for både store og 
små. Ta direkte kontakt med produsenten dersom 
du har spørsmål om et bestemt produkt. 

Det finnes flere alternativ til risdrikk, f.eks kan 
noen benytte havredrikk eller soyadrikk i stedet, 
men denne er heller ikke en fullverdig melkeer-
statning til små barn.

www.matportalen.no  
norske helsemyndigheters side om mat

www.foedevarestyrelsen.dk  
danske helsemyndigheters side om mat

Nøtteforbud hos söta bror

Unngå store mengder ris-
drikk til barn under tre år

Spormerkingen ble innført for noen år 
siden for å være til hjelp for allergikere 
som reagerte svært alvorlig på ørsmå 
mengder av et allergen. Ganske snart 
gikk det en farsott av denne formen 
for merking over markedet. Stadig 
flere produkter dukket opp med 
”kan innholde spor av” på merkelap-
pene. Mange kontaktet NAAF og var 
bekymret. Var innholdet i en matvare 
de hadde benyttet lenge nå endret og 
ikke lenger mulig for dem å spise? Bare 
unntaksvis var dette tilfelle. Det var kun 
merkelappen som var ny. 

Stadig flere produsenter benytter 
denne formen for merking av spor-
mengder. Trolig er det flere årsaker til 
dette. De ønsker å beskytte forbruker-
ne, men også frita seg selv for ansvar 
for evt. innhold i maten som kan skape 
problemer heller enn å legge opp til 
mer kostbare produksjonsmetoder 
som utelukker sporforekomster. 

I tillegg mangler definisjonen av en 
spormengde, hvilket gjør det vanske-
lig for den enkelte produsent å gjøre 
denne vurderingen på egenhånd. Den 
må fastsettes med ulike verdier for 
ulike allergener, da noen allergener er 
hissigere enn andre og vil gi raskere 
og sterkere reaksjoner ved bitte små 
mengder. Man vet heller ikke hvor små 

spormengder det er mulig å reagere på 
for en som er allergisk.

 Å fastsette slike grenseverdier er 
et ansvar og en oppgave for landets 
tilsynsmyndigheter. I EU diskuterer man 
nå for alvor hvordan dette bør gripes 
an – både av hensyn til de som har 
allergier og matprodusentene.

Mange med matallergier får beskjed 
av lege og annet helsepersonell om å 
unngå mat som ”kan inneholde spor 
av” for å være på den sikre siden, mens 
faktum er at ca 95 prosent av mataller-
gikere tåler spormengder. 

– Slike feilaktige råd skyldes trolig 
mangel på kunnskap, sier Helle Stor-
drange Grøttum, rådgiver på matal-
lergi i NAAF, og mistenker at flommen 
av spormerking er overmerking. Hun 
råder den som har en kjent matallergi 
til på ny å ta det opp med legen sin om 
denne allergien er så alvorlig at de bør 
unngå mat merket ”kan innholde spor 
av” dersom de har fått dette rådet. 

NAAF har lenge arbeidet for å få på 
plass grenseverdien i spormerkingen. 
Per i dag finnes det knapt kjeks eller 
sjokolade som ikke er merket med ”kan 
inneholde spor av nøtter” og da er ikke 
lenger forbrukeren hjulpet av merking, 
men gjort forvirret og usikker.  

Spormerking – mer skade enn gavn?
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Høie Allergo er en serie dyner og puter som er fylt med en antibakteriell fi ber, som hindrer støvmidd, muggsopp og bakterier 
i å formere seg. Putene er fylt med spenstig Comforel® Allerban® kulefi ber og dynene med Quallofi l® Air Allerban® hulfi ber, 
og begge har de trekk i myk 100% bomullscambric. Produktene har gjennomgått en streng kvalitetskontroll, er testet mot 
helseskadelige stoffer, og Øko-Tex sertifi sert. De anbefales derfor til alle som setter pris på en sunn søvn i et frisk sovemiljø.

Høie Allergo dyner og puter får du til både voksen og barn, og forhandlere fi nner du på våre nettsider: www.hoie.no

Høie Allergo - antimidd og antibakteriell dyne og pute

Du kjenner det med en gang. Dyner, puter, pledd og sengetøy. Fra Høie.                                  
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Astmatikere mer følsom 
for muggsoppsporer
Personer med astma er sær-
lig utsatt for inneklimarela-
terte plager, men man 
vet ikke hvorfor. En stu-
die av muggsopp-
gifter har ført oss 
et steg nærmere 
svaret. 

n tekst og foto – 
     ANNE-LISE AAKERVIK

Lene N. Johannessen 
har i sitt doktorgradsarbeid 

ved NTNU funnet ut at astmati-
kere reagerer raskere og sterkere 

på muggsoppgifter. Myko-
toksiner støtter opp om 

cellene som allerede 
har en infl am-
masjonsreak-

sjon. 

Forts. side 28

M uggsopp fi nnes over 
alt og er viktig ute 
i naturen, men blir 

man eksponert for muggs-
oppsporer innendørs kan de 
forårsake fl ere ulike symptomer. 

Nå har Lene N. Johannessen 
i sin doktorgradsavhandling 
fra NTNU dokumentert at visse 
mykotoksiner (giftstoff er) fra 
muggsopp utløser betennel-
sesreaksjoner i celler hos både 
astmatikere og ikke-astmatikere.  

Hun har sett på hvilken virkning 
spesielt muggsoppkomponenter 
har på immunforsvaret hos mennes-
ker, ved å se på reaksjoner fra lunge- og 
blodceller. 

Det vi ofte ser er at folk med astma får 
verre symptomer i hus med muggsopp, enn 
de som ikke plages fra før. Derfor var et av 
hovedmomentene å fi nne ut om det var 
forskjell i responsen hos en med astma og en 
som ikke har det.

Celler reagerer
Allergi er en spesiell type reaksjon fra im-
munforsvaret. Det er viktig å understreke at 
det er svært sjelden at muggsopp i seg selv 
utløser allergi, men at forskjellige stoff er i 
muggsoppgiften kan være den utløsende 

27ASTMAALLERGI 4 2009

f o r s k n i n g
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faktor for andre typer reaksjoner 
som ligner mer på betennelse. 

Doktorgradsarbeidet har i 
hovedsak fokusert på hvordan 
celler i immunforsvaret reagerer 
når de blir utsatt for små doser 
av mykotoksiner, noe som kan 
være situasjonen ved forurensing 
av muggsopp innendørs. 

– Jeg så også på hvordan flere 
typer stoffer som muggsoppen 
produserer virker sammen for å 
utløse reaksjoner fra immunfor-
svaret. 

I avhandlingen har Johannes-
sen påvist at muggstoffgifter 
spesielt bidrar til å forstyrre celle-
nes produksjon av ikke-allergiske 
signalstoffer relatert til inflam-
masjon (betennelsesreaksjoner). 
Slik kan det oppstå en ubalanse 
i immunforsvaret, som gjør at 
sjansen for betennelsesreaksjo-
ner kan øke. 

– Jeg fant også ut at kom-
ponenter fra muggsopp 
kan være med å frembringe 
spesielle reaksjonsmønstre hos 
astmatikere sammenlignet med 
ikke-astmatiere, og dette kan 
dokumentere at betennelsesre-
aksjoner hos astmatikere faktisk 
er forskjellig sammenlignet med 
ikke-astmatikere.  Selv om begge 
gruppene kan oppleve reaksjo-
ner vil astmatikere reagere med 
lavere nivå av sporer i lufte enn 
friske. 

Forsterker betennelse
I store doser kan mykotoksiner 
ta livet av celler, men dette er 
ikke tilfellet ved inneklimaplager 
forårsaket av muggsopp, da 
mengdene aldri vil bli så store. 
Her støtter muggsoppgiften 
opp om de cellene som allerede 
har en inflammasjonsreaksjon. 
Dette er også noe av årsaken til 
at astmatikere reagerer raskere 
og sterkere når det er muggsopp 
i inneklimaet.

Alle kan reagere og symp-
tomene er mange og ofte 
diffuse. Det kan være hodepine, 
uvelhet, kvalme og eksem etter 

eksponering. Alle kan ha en 
dårlig dag, men ikke hver dag. 
Frem til nå har personer som 
har vært rammet av slike plager 
vært stemoderlig behandlet, 
sier Johannessen, det er derfor 
viktig å dokumentere hvordan 
ting henger sammen biologisk.  
Da kan man også lettere slå fast 
at muggsoppgifter er årsaken til 
helseplagene. Dette kan være 
viktig når man for eksempel skal 
vurdere yrkesskadeerstatning. 

Ta muggsopp på alvor
Lene Johannessen sier man må 
ta muggsopp på alvor. Det er 
viktig å finne årsaken og da er 
det gjerne fuktinntregning eller 
andre bygningsmessige ting. 
Har man en skog av planter kan 
det være lurt å sjekke jorda, da 
den ofte har muggsopp. Det er 
vanskelig å si noe om hvor høy 
konsentrasjonen av sporer i lufta 
kan være, fordi folk reagerer så 
forskjellig. Astmatikere kan altså 
reagere på et lavt nivå.

Men når dette er sagt så må 
vi også legge til at muggsopp er 
overalt i naturen, som er viktig 
brikke i naturens renovasjons-
vesen. – Det er en fantastisk 
mikrobe, som er spesielt viktig 
når det kommer til nedbryting 
av organisk materiale i naturen. 
Det er på mange måter naturens 
gjenvinningsanlegg, og er blant 
annet viktig for komposten, 
avslutter Johannessen. 

Studien er blant annet støttet 
av Stiftelsen Helse og Rehabi-
litering via Norges Astma- og 
Allergiforbund. n

Astmatikere...
fra side 27
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Utetemperatur

Eneste varmepumpe som er garantert drift ned til -25 grader!

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund

FD-Heat Kirigamine er den nye modellen til
Mitsubishi Electric. Den er garantert drift til -25°,
og har en teknologi som gjør at den leverer like mye
nominell varmeeffekt ved -15 grader som ved +7 grader. 
Dette er en patentert teknologi hos Mitsubishi Electric,
og du får den kun hos oss.

www.miba.no

Markedets mest stillegående: Kun 20 desibel!

Mest effektiv: Du får igjen 5,33 ganger tilført effekt!

FD-Heat Kirigamine er den
eneste varmepumpen på
markedet som garanterer drift
i denne temperatursonen!
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Spørsmål om 
inneklima?
 

Vi hjelper deg med dine 
inneklimaspørsmål. Ring 
vår rådgivningstjeneste alle 
dager (unntatt onsdag) kl. 
9–11 og 12–14 på tlf. 23 35 35 
35. Vi har inneklimaeksper-
tise og leder som besvarer 
spørsmål på e-post på våre 
hjemmesider www.naaf.no/  
rådgivningstjenesten    



Inneklima blir  
ikke tatt på alvor
NAAF-advokaten, Thomas 
Benestad ser tendensen til 
at inneklima ikke blir tatt 
på alvor; verken av arbeids-
giver eller av leger. 

n av  ANNE-LISE AAKERVIK
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P å spisebordet ligger to sprekkfulle per-
mer og vitner om en lang kamp. Kvin-
nen fra Sør-Trøndelag er i 50-årene. 

Hun har et langt arbeidsliv bak seg som 
lærer. Etter til sammen ti år ved to forskjellige 
skoler, startet hun i 1998 på skolen som skulle 
gi henne helseplager. – Jeg hadde forming 
som fag, og var mye i et spesielt lagerrom. 
Men jeg elsket å jobbe med ungene og 
hadde mange planer for utvikling av faget 
etter hvert. Hun ser ut av vinduet og blikket 
møter grønne enger og blått hav. 

I sine tidligere jobber var hun aldri plaget. 
Etter to år på den nye skolen begynte 
hun å kjenne seg dårlig. Hun fikk nedsatt 
allmenntilstand, tilbakevendende forkjølelser 
og bronkitt. De friske periodene var korte. 
Fastlegen sendte henne på utredning hos 
arbeidsmedisinsk senter og lungeavdelin-
gen på St Olavs Hospital. Det ble konstatert 
astma bronkalie. 

Dårlig lagerrom
Hun lurte på hva årsaken var. Hjemme fin-
gerte hun bra, men på skolen ble hun straks 
dårlig. Hun mistet stemmen, fikk hosteanfall 
og var generelt dårlig. Etter endt arbeidsdag 
var hun utslått og lå hjemme på sofaen. – 
Så snakket verneombudet på skolen om at 
lagerrommet var fuktig. Her lå alt formings-
materialet lagret og hun var ofte her. Etter en 
sjekk av spesialister viste det seg at det var 
muggsopp overalt i store mengder. Rom-
met ble totalrehabilitert og store mengder 
muggsopp ble avdekket. 

– Etterpå skulle alt være bra, men jeg rea-

Fikk erstatning  
for ødelagt helse
En muggsoppbefengt skole 
ødela helsa. Etter tre års 
kamp fikk hun utbetalt yrkes-
skadeerstatning. – Jeg hadde 
ikke klart det uten støtte og 
hjelp fra NAAF og advokaten 
deres.

n tekst og foto – ANNE-LISE AAKERVIK

gerte like mye som før. Etter nok en inspek-
sjon fra Mattilsynet ble rommet helt stengt. 
På den tiden var jeg sykemeldt og ikke i 
stand til å jobbe. To andre kolleger viste seg 
også å være syke, men hadde ikke reagert før 
jeg gjorde det. 

For å kunne fortsette i jobben, noe hun 
ville, ble hun omplassert andre steder på 
skolen. – Men jeg vil jobbe med barn, det har 
jeg gjort i 30 år. 

Etter hvert utviklet sykdommen seg videre, 
og mange ting kan nå utløse anfallene, fra 
skyllemidler i klærne til eksos i tunneler. Hun 
ble sykemeldt i 100 prosent. I perioder har 
hun opplevd å bli mistrodd, men for det 
meste har hun fått godt støtte. – Fastlegen 
min har vært fantastisk, og jeg har også fått 
støtte av rektor på skolen. Etter et opphold 
på Selli Rehabiliteringssenter i Selbu i Sør-
Trøndelag ville hun forsøke å finne en annen 
jobb, men på grunn av økte plager var det 
vanskelig. – I 2007 ble jeg uføretrygdet i 60 
prosent, men året etter gikk vi opp til 100 
prosent etter samråd med lege, arbeidsgiver 
og Nav. Jeg syntes det var blodig urettferdig, 
men rektor så hvordan jeg plagdes. Nå ser 
jeg at han hadde rett. Hun tar en slurk av 
kaffekoppen. 

Oppmuntret av artikkel
I 2006 kom hun over en artikkel i AstmaAl-
lergi som advokat Thomas Benestad hadde 
skrevet om yrkesskadeerstatning. – Da tenkte 
jeg at det vil jeg prøve. Stemmen er fast.  

Hun tok en telefon til Benestad og for-
klarte situasjonen. Etter at Benestad hadde 
sett alle papirene mente han at dette var 
en god sak. – Jeg har sendt alle papirene til 
ham, og han har dermed ordnet det meste. 
Men jeg har skrevet søknadene til Nav og 
pensjonskassen selv. 

Etter tre år vant de endelig frem, og i vår 
fikk hun tilkjent yrkesskadeerstatning. – Det 
største problemet er at de ikke ville godkjen-
ne inneklimaet som årsaken til min sykdom. 
Men vi ga oss ikke. Jeg har fått god støtte 
fra Nav lokalt også, mens Nav sentralt ikke 

B enestad jobber med denne typen 
saker og har hatt flere medlem-
mer av Norges Astma- og Aller-

giforbundet som klienter. – Det vi vet er 
at arbeidsulykker som regel skyldes fall, 
klemskader etc. Mens det er lite fokus på 
hvilke skader inneklima kan føre til. Men 
den faktiske situasjonen er slik at vi ser 
flere og flere av lærere, barnehageansatte 
og folk som er ansatt på universiteter med 
plager som kan relateres til dårlige bygg. 
Mange av de offentlige byggene er i svært 
dårlig stand og har ikke blitt vedlikeholdt. 
Det er også eksempler på helt nye bygg 
som gjør folk syke. 

Benestad mener det er viktig at folk er 
bevisste på dette, hvis de opplever plager 
som er vanskelige å klassifisere. 

– Hva kan dere advokater hjelpe til med i 
slike saker?

Juridisk kan lovverket til en viss grad 
hjelpe. Det kommer an på type sykdom. 
For noen typer gjelder egne regler. I noen 
tilfeller er det nok å bevise at sykdommen 
kommer av noe man er eksponert for på 
jobben. Det gjelder i høyeste grad for 
astma. Disse sykdomssakene bør få bedre 
vern, mener Benestad.  – Det er også en 
stor underrapportering av yrkesrelaterte 
lidelser. Undersøkelser viser at 9 av 10 går 
glipp av rettighetene sine, og eventuelt 
erstatninger. 

Det mener advokat Thomas Benestad at 
de ikke trenger å gjøre. Hans råd til de som 
lurer på om de kan søke yrkesskadeerstat-
ning er følgende: Ta en telefon til advokat 
og send et brev med saksopplysningene. 
I tillegg må man gi advokaten fullmakt til 
å innhente alle opplysninger fra partene. 
Finner advokaten ut at her er det god 
grunn til å gå videre gjør han jobben. n
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Hvis du vil vitemer omAirWellness™Power5Pro™ eller ønsker å finne enuavhengigNikken-konsulent, kan du ringe 800 62015 eller sende en
e-post til norsupport@nikken.co.uk.

Lesmer omNikkens velværeprodukter påwww.nikkenwellbeing.no

NikkensAirWellness™Power5Pro™ fyller husetmed frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler.

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs,
i luft somofte er verre enndenute.MedNikkens patenterte
luftfiltersystemkandunå imidlertid få både renere og friskere
luft hjemme.

• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av sammeavanserte
teknologi sombenyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" somvirker
beroligendeog avslappende.

• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper til å
holde luften ren.

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennomblant annet HEPA-filter fjerner
99,97 prosent av svevestøv somkan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av EuropeanCentre forAllergyResearch Foundation,
BritishAllergy Foundation ogNorgesAstma- ogAllergiforbund.

• Tildelt EnergyStar fraUnitedStatesEnviromental Protection
Agency (EPA), en utmerkelse somkungis til luftrensere som
erminst 35 prosentmer effektive enn en standardmodell.



Fikk erstatning...
fra side 29 Arbeidsrelatert astma på vei opp

Arbeidsrelatert astma er 
den hyppigste lungesyk-
dommen i den industria-
liserte verden.  Her fjerde 
voksne astmatiker har 
arbeidsrelatert astma, men 
alt for få tar konsekvensene 
av det. 

n av ANNE-LISE AAKERVIK
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har gjort jobben sin godt nok. I dag er det 
fire lærere ved skolen som alle har astma og 
lungeproblemer. Det er ikke mulig å avskrive 
inneklimaet lengre, sier hun opprørt. 

Min bøyg nå er å godta at jeg ikke skal på 
jobb igjen. Jeg forsøker å fungere best mulig 
i hverdagen. Jeg har det bra, men har få 
framtidsplaner. 

Kvinnen roser rehabiliteringsopphold 
på Selli og Røros. – Der har jeg lært å takle 
sykdommen og kjenne på egne grenser. Jeg 
har også jobbet med å akseptere at jeg ikke 
skal tilbake i jobb igjen. 

 – Vil du anbefale andre å gå på en slik kamp?
Hun tenker seg om mens hun ser utover 

fjorden. 
– Det er verdt det, når resultatet forelig-

ger, sier hun. Det har vært veldig tøft, og jeg 
hadde ikke klart det uten støtten og hjelpen 
fra Thomas Benestad.  I tillegg hadde jeg 
ikke klart denne kampen uten den enorme 
støtten jeg har fått fra mannen min, sier hun 
og sender et varmt blikk til den milde man-
nen som sitter i sofaen. Han følger samtalen 
og hjelper til med kronologien. Det er mye 
å huske. 

– Men det mest slitsomme har vært ikke  
å bli trodd på at dette er en sykdom man kan 
få på jobb via de lokalene man arbeider i. 
Etter hvert har jeg blitt hardhudet, nå er  
det viktig å legge tingene bak seg, og  
gå videre. n 

L egene fokuserer i for liten grad på 
årsaken til astma når pasienten opp-
søker dem, sier overlege Håkon Lasse 

Leira, ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St 
Olavs Hospital. – Dermed avdekkes heller 
ikke arbeidsrelatert astma. Hvis pasienten 
fjerner seg fra miljøet som forårsaker astma 
blir man stort sett frisk av denne typen 
astma. Isteden opplever vi at folk fortsetter 
å jobbe i samme miljø med medisinering. 
Da blir som regel sykdommen kronisk og 

mange blir uføretrygdet og må slutte i job-
ben. 

– Vi ser en klar underrapportering når det 
gjelder arbeidsrelatert astma, sier Leira. Har 
du en astma som utløses av jobben du gjør, 
bør du ganske enkelt slutte. Bare slik kan du 
unngå å bli kroniker. I tillegg vil forebygging gi 
mange et bedre liv.

Utstøting
Astmatikere som trenger sykemelding over 
16 dager står i fare for å falle ut av arbeids-
livet i løpet av noen år. Det viser en studie 
av voksne astmatikere i Midt-Norge. Mange 
med arbeidsrelatert astma opplever ofte å bli 
uføretrygdet fordi tiltak bli satt i gang for sent. 
Dette fører til en unødvendig utstøting av 
folk.  Hvis det isteden hadde blitt satt i gang 
tiltak, som å skifte jobb, komme seg vekk fra 
eksponeringen, tidlig, kan disse blir friske av 
astmaen og komme seg i jobb i andre yrker. 

– Relevante tiltak fungerer bedre jo 
tidligere de blir satt i verk, sier sosionom og 
prosjektleder for studien, Unni Bratt, ved sek-
sjon arbeidsmiljø, St Olavs hospital. n

Etter tre års kamp vant kvinnen frem. Hun får nå yrkesskadeerstatning etter at en muggsoppbe-
fengt skole ødela helsa. 

Har du en mulig yrkesskade?
Kontakt NAAFs rådgivningstjeneste for en vurdering og kontakt med NAAF-advokaten. 
Vi har åpent alle dager unntatt onsdag fra 9–11 og 12–14. Kun for NAAF-medlemmer.

Hvis du vil vitemer omAirWellness™Power5Pro™ eller ønsker å finne enuavhengigNikken-konsulent, kan du ringe 800 62015 eller sende en
e-post til norsupport@nikken.co.uk.

Lesmer omNikkens velværeprodukter påwww.nikkenwellbeing.no

NikkensAirWellness™Power5Pro™ fyller husetmed frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler.

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs,
i luft somofte er verre enndenute.MedNikkens patenterte
luftfiltersystemkandunå imidlertid få både renere og friskere
luft hjemme.

• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av sammeavanserte
teknologi sombenyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" somvirker
beroligendeog avslappende.

• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper til å
holde luften ren.

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennomblant annet HEPA-filter fjerner
99,97 prosent av svevestøv somkan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av EuropeanCentre forAllergyResearch Foundation,
BritishAllergy Foundation ogNorgesAstma- ogAllergiforbund.

• Tildelt EnergyStar fraUnitedStatesEnviromental Protection
Agency (EPA), en utmerkelse somkungis til luftrensere som
erminst 35 prosentmer effektive enn en standardmodell.
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Princess har et stort og flott sortiment til barn, se www.princessbutikken.no 
for din nærmeste butikk og nettbutikk.

Andungen gåsedundyne og dunpute  
– kun hos Princess!

Våre dunprodukter til barn er laget av en 
fantastisk dunkvalitet, og har et mykt og godt 
bomullstrekk. 
Dun er et naturprodukt som har den egenskapen 
at den puster godt, slik at dynen føles behagelig 
for barnet.
Andungen dundyne er en lett og lun dyne som 
egner seg godt hele året. 
Barn skal ikke ligge høyt med hodet, derfor har 
vi utviklet en lett og myk hodepute til barnet ditt.

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 298,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 349,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 569,-

DUNPUTE Andungen 
Dunpute 35 x 40 cm   129,- 
Dunpute 40 x 60 cm   169,-

Som foreldre er vi opptatt at av barnet vårt sovet trygt og godt. 
Princess har tatt dette på alvor, og våre dunprodukter til barn er 
vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Hos oss 
kan du trygt velge Andungen dunprodukter til barnet ditt!

Trygge dunprodukter 
til barnet ditt!



Ustoppelig ballerina
fra side 21
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TORO har både glutenfrie spesialprodukter og 
mange produkter som er glutenfrie uten at de 
er spesielt merket. Se etter brosjyre i butik-
ken, eller besøk våre nettsider www.toro.no

Smakfulle 
måltider 

for store folk og småfolk

God mat er viktig. Uansett.

TORO har både glutenfrie spesialprodukter og 

Kun hos Princess!

Dundyne og dunpute Andungen®

er vurdert og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund

GÅSEDUNDYNE Andungen

En lett og lun helårsdyne til baby/barn/junior. 
Barn har generelt en høy kroppstemperatur 
og har et mindre isoleringsbehov enn voksne.

Varm/sval
Str.    65x80 cm/80x100 cm/100x140 cm
Vekt     120 gram/190 gram/370 gram
Bæreevne  10-12
Innhold     Hvit europeisk gåsedun, klasse I, 
                  90% dun og 10% fjær
Trekk    100% bomull

65 x 80  cm veil. pris 298,-    nå kun 208,-
80 x 100 cm veil. pris 349,-    nå kun 244,- 

100 x 140 cm veil. pris  569,- nå kun 398,- 

DUNPUTE Andungen

En lett og myk dunpute for baby/barn/junior. 
Tradisjonelt skal barnet ligge lavt med hodet. 
Puten er trukket med et svært mykt bomullslerret.

Fast/myk
Str.     35x40 cm/40x60 cm
Vekt     35 gram/100 gram
Bæreevne  10-12
Innhold     Hvit europeisk gåsedun, klasse I, 
                   90% dun og 10% fjær
Trekk     100% bomull

35 x 40 cm veil. pris 129,-   nå kun 90,-
40 x 60 cm veil. pris 169,-   nå kun 118,-  

Varene får du også kjøpt på www.princessbutikken.no

-30%
Alle dundyner og 

dunputer til barn

tilbudet gjelder av veil.pris

Nyhet!

Ikke nøtter fra Tyrkiareiser

Visste du at...

Tyrkiareiser as og Sun Express 
tok henvendelsen fra en av sine 
reisende alvorlig. Vedkommen-
de hadde hatt en opplevelse 
med nøttespising om bord og 

lurte på om dette kunne forbys 
for fremtiden. Selskapet har 

lenge avstått fra å selge 
nøtter om bord av hen-
syn til allergikere, men 
ville gå et skritt lenger. 
Også de som kunne ten-

kes å medbringe nøtter får 
over høyttaleren beskjed om 

at dette ikke kan nytes ombord. 
Selskapet ber om at passasjerer 
med allergi informerer beset-
ningen ved ombordstigning, 
slik at man er forberedt. 
Da gjenstår vel bare å ønske 
god tur!

... solsikkefrø seiler opp på allergentop-
pen. Tidligere var dette ikke så mye 
benyttet i mat, men nå fi nnes 
det i en rekke brødprodukter og 
i salater med mer. Og det er et 
hissig allergen.  

... kryssreaksjoner er kroppens 
reaksjon på et protein som 
er svært likt det man egent-
lig reagerer allergisk på. Rekeallergi 
kryssreagerer med husstøvmidd-ekskrementer. 
Muggsopp-pollen kryssreagerer med 
gulrot, selleri og solsikkefrø.  

Mens det tidligere var opplest og vedtatt at peanøtter var 
matallergikeres hovedfi ende i alle land tegnes nå et annet 
bilde, viser et stort europeisk forskningsprosjekt. Hvor du 
bor er utslagsgivende for hvilke matallergier du utvikler, 
noe som igjen må henge sammen med de matkulturer 
som hører til de ulike landene eller bostedene. I Hellas er 
peanøttallergi sjelden kost, mens reaksjoner på melon er 
utbredt. I Italia er det eple som skaper problemer, dog bare 
sør, mens det i Sveits er sellerireaksjoner som gir de fl este 
plager. Fersken- og melonallergi er vanlig i Spania og Hellas, 
mens på Island er det, ikke overraskende, fi sk. I Norge reage-
rer de fl este matallergikere på egg, fi sk, og melk. 

Det europeisk forskningsprosjektet, EuroPrevall, viser 
imidlertid at Europa generelt har epler og hasselnøtter som 
den vanligste matallergitriggeren for voksne og barn over 
tre år. Prosjektet ser på matallergier i en rekke ulike land og 
leter etter årsaker til likheter og forskjeller.

for store folk og småfolk

... solsikkefrø seiler opp på allergentop-
pen. Tidligere var dette ikke så mye 
benyttet i mat, men nå fi nnes 
det i en rekke brødprodukter og 
i salater med mer. Og det er et 

... kryssreaksjoner er kroppens 

lig reagerer allergisk på. Rekeallergi 
kryssreagerer med husstøvmidd-ekskrementer. 
Muggsopp-pollen kryssreagerer med 

Tyrkiareiser as og Sun Express 
tok henvendelsen fra en av sine 
reisende alvorlig. Vedkommen-

lurte på om dette kunne forbys 
for fremtiden. Selskapet har 

lenge avstått fra å selge 
nøtter om bord av hen-
syn til allergikere, men 
ville gå et skritt lenger. 
Også de som kunne ten-

kes å medbringe nøtter får 
over høyttaleren beskjed om 

at dette ikke kan nytes ombord. 
Selskapet ber om at passasjerer 
med allergi informerer beset-
ningen ved ombordstigning, 
slik at man er forberedt. 
Da gjenstår vel bare å ønske 

Matkulturen påvirker matallergi
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D et er forskere ved Karolinska Institutet 
som kommer med nok en motiva-
sjonsfaktor for å overøse barna med 

kjærlighet. 
– Foreldre kan med fordel kysse og klem-

me sine barn så ofte som mulig, Caroline 
Nilsson forsker ved Karolinska Institutet og 
barnelege og barneallergolog ved Sachsska 
barnesykehuset i Stockholm. Noen av de 
vanligste virusinfeksjonene i Sverige synes 
å beskytte barn mot å utvikle allergi. Hun 
anbefaler kyss og klem.

– Ja, mitt råd er å kysse og klemme sine 
barn. Det er den beste måten og overføre 
disse virusene som smitter via spytt, sier 
Caroline Nilsson.

Nilsson har fulgt 250 barn fra nyfødtstadiet 
frem til to års alder. Ved hjelp av blodprøver 
og hudprøver, samt at man har tatt hensyn 
til allergi i familien, har hun undersøkt fore-
komsten av 13 vanlig forekommende virus 
samt antistoffer (IgE) hos barn. Barn med 
antistoffer har øket risiko for å utvikle allergi 
enn andre barn. Virusinfeksjoner kunne ko-
bles til minsket risiko for å utvikle antistoffer, 
i følge Nilssons studie. Det gjaldt infeksjoner 
med virus som heter Epstein Barr virus (EBV) 
og cytomegalovirus (CMV). 

Hos 24 prosent av barna i studien fant man 
forekomst av antistoffer. 

– Av de barna i studien som hadde hatt 
EBV, hadde kun 13 prosent utviklet antistoffer 
og blant dem som i tillegg hadde hatt CMV 
var det kun 4 prosent som hadde utviklet 
antistoffer.  Eldre barn, tenåringer og voksne 

Kyss kan beskytte
mot allergi

Kyssing styrker barnets im-
munforsvar og minsker 
risikoen for å utvikle allergi i 
følge svensk forskning. Her 
kan man altså slå to gode 
fluer i en smekk – utvist kjær-
lighet og styrket helse.

n tekst – ANNA OLSSON

Kyss kan styrke immunforsvaret, hevder svenske 
forskere. Via spytt overføres vanlige virus som ser 

ut til å kunne beskytte mot utvikling av antistoff – 
som igjen øker sjansen for å utvikle allergi. 

(foto: Kerstin Mertens / Samfoto)
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Hos folk som lever primitivt, er astma og allergi sjeldne plager. 
Hyppigheten øker med økt levestandard. Miljøet og livsstilen må 
derfor ha betydning. Hvilke miljøfaktorer som spiller inn, og hvilke 
som er viktigst, er usikkert. Det uttaler professor Martinus Løvik ved 
Folkehelseinstituttet, avd. for miljøimmunologi. 

Den opprinnelige hygienehypotesen mente at infeksjoner beskyt-
tet mot astma og allergi. Denne hypotesen er i hovedsak forlatt. 
Den nye hygienehypotesen sier at bakterier og sopper er sunt, så 
lenge de ikke gir infeksjoner, fordi litt virus, bakterier og sopper i 
nærmiljøet skal gi beskyttelse når barnet i første leveår får kontakt 
med mange nye mikrober.

Den opprinnelige hygienehypotesen, som hevdet at yngre barn 
i en søskenflokk sjeldnere får astma og allergi enn den eldste, har 
senere forskning ikke kunnet bekrefte. Man tror nå at infeksjoner 
heller øker enn reduserer sjansen for astma og allergi, i følge Løvik.

Kilde: Folkehelseinstituttet www.fhi.no

Les mer om allergi:
www.naaf.no/allergi
www.allergiviten.no

Økt allergi med  
økt levestandard

Allerfri tablett
inneholder bl.a. indisk basilikum 
og gurkemeie som motvirker 
lette allergiplager i tillegg til at 
de virker lett slimløsende. 

Allerfri neseolje
 inneholder sesamolje blandet  
med bl.a gurkemeie og 
eukalyptus  og løser opp tette 
 neseganger, er god for bihulene 
og motvirker  lette allergiske 
plager. Oljen  legger seg som 
en beskyttende hinne i nesens 
 slimhinner og beskytter mot 
 pollen, støv, dyrehår og lignende.

pi
ca

po
in
t.
no

Bliss Ayurveda AS 
Postboks 320 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 31 30

Produktene kan kjøpes 
i helsekostbutikker eller på 

www.bliss-info.com

som smittes med EBV for første 
gang kan få såkalt kyssesyke 
med inflammasjon i mandlene 
i halsen, feber og trøtthet. Små 
barn derimot blir ikke særlig syke 
i det hele tatt. CMV gir lignende 
symptomer som EBV. Begge in-
feksjonene gir sterkere sykdoms-
symptomer hos eldre barn og 
voksne enn hos små barn.

I Sverige har 72 prosent av alle 
voksne hatt CMV og 99 prosent 
har hatt EBV.

– Blant de som har hatt EBV-
infeksjoner før to års alder hadde 
betydelig færre barn allergi 
antistoff i blodet sammenlignet 
med barn som ikke hadde hatt 
EBV-infeksjoner, konstaterer 
Caroline Nilsson.

Hun forklarer at man tror 
at infeksjonene setter i gang 
kroppens eget forsvar, immun-
forsvaret.  

– Å få noen av våre vanligste 
virusinfeksjoner tidlig ser ut til å 
være en fordel, ettersom de ser 
ut til å beskytte mot allergi. Del-
vis fordi symptomene i hovedsak 

ser ut til å utebli for barn under 
to års alder, sier Nilsson. 

Caroline Nilsson har tatt 
utgangspunkt i den såkalte 
”hygienehypotesen” i sin studie. 
I følge denne hypotesen, som 
ble lansert i 1989, er den som 
har flere infeksjoner i løpet av 
barneårene mindre utsatt for 
å utvikle allergi senere i livet. 
Ved å eksempelvis ha flere eldre 
søsken eller begynner tidlig i 
barnehage og dermed utsettes 
for smitte. 

– Før tygget mødrene maten 
til barna sine og syntes det 
var en selvfølge, sier Caroline 
Nilsson og påpeker at i mange 
utviklingsland er betydelig færre 
barn enn i Sverige allergiske og 
omkring 95 prosent har hatt EBV 
och CMV før fylte fem år.

Hun vil dog ikke at foreldre til 
allergiske barn skal tro at de ikke 
har kysset sine barn nok. Dette 
er én av flere faktorer som spiller 
inn. n
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Etter møter med Helsedirekto-
ratet og Folkehelseinstituttet 
om svineinfluensa anbefaler 
NAAFs administrasjon at 
NAAF-arrangerte gruppereiser 
til utlandet, der det inngår mer 
enn 10 personer i risikogruppen, 
bør utsettes. For reiser til steder 
definert med høy influensaak-
tivitet (inkl. Gran Canaria) bør 
også mindre NAAF-arrangerte 
gruppereiser utsettes så lenge 
det er personer i reisefølget som 

er i risikogruppen (eventuelt at 
de i risikogruppen blir hjemme).

Det er alltid synd å avlyse rei-
ser av denne typen. Mange har 
gledet seg og vil bli skuffet, men 
NAAF bør ikke være arrangør av 
reiser til høyrisikoområder for 
personer i risikogruppene når 
myndighetene i praksis fraråder 
disse å reise. Ei heller for mindre 
antall personer. 

Dersom personene det 
gjelder etter samråd med lege 

likevel ønsker å reise, må en vur-
dere dette i hvert enkelt tilfelle. 
Da må det være tydelig at NAAF 
ikke er ansvarlig for eventuell 
konsekvens av smitte på reisen.

Dette er råd basert på myn-
dighetenes opplysninger per 
dags dato og kan endres på se-
nere tidspunkt. Rådene gjelder 
kun til vaksine er gjort tilgjenge-
lig for de involverte.

www.pandemi.no
www.naaf.no/svineinfluensa 

Anbefalte  
panelovner

Årets pollensesong er over

Gruppereiser i NAAF-regi anbefales utsatt

Rikshospitalet avlyser enkelte behandlingsreiser

Følgende produkter fra Glen 
Dimplex Nordic AS er nå anbe-
falt av NAAF:
-  Nobø lukket panelovn P4/P6 
-  Nobø Belis/Miljøovn 
-  Siemens/Dimplex lukket  
    panelovn Classic  

Produktene kan anbefales til 
astmatikere og allergikere som 
må benytte panelovner til 
oppvarming. Dette er lukkede 
ovnstyper hvor varmeelemen-
tene (glasselement på to av 
dem) ikke kommer i direkte 
kontakt med inneluft hvilket er 
gunstig fordi det ikke forbren-
ner støvpartikler som vi vet kan 
være helseskadelig. Ovnene er 
renholdsvennlige, har nøyakti-
ge termostater og de nødven-
dige miljøhensyn er ivaretatt. 

Det avgis en forbigående 
svak lukt ved førstegangsbruk, 
men denne blir relativt fort 
borte. Luktsensitive kjøpere må 
ta nødvendige forhåndsregler 
rundt dette.

www.glendimplex.no

Mandag 24. august sender 
NAAF ut årets siste pollenvarsel. 
Sesongen for or og hassel startet 
uvanlig tidlig på Vestlandet – i 
Møre og Romsdal allerede tidlig 
i februar – mens mengdene av 
orepollen var størst i Trøndelag 
og hassel høyest i Oslo.

Salix (selje, pil og vier) var for 
første gang inkludert i varslingen, 
og pollenspredningen startet de 
fleste steder ca. en uke i forkant 
av bjørkepollensesongen. Oslo 

hadde de klart høyeste registre-
ringene av denne pollentypen.

Bjørkepollensesongen var 
for Oslo den nest kraftigste 
noen gang registrert, bare slått 
av 2004-sesongen. Gress - og 
burotpollensesongen viste ikke 
betydelige avvik fra normalen.  
En fullstendig årsrapport for re-
gistreringene i 2009 vil foreligge 
i november, og den daglige 
varslingstjenesten vil gjenopptas 
i overgangen januar/februar 2010.

Rikshospitalets behandlings-
reiser innebærer samlinger i 
inn- og utland som omfatter 
grupper med økt risiko for alvor-
lig komplikasjoner ved smitte 
av svineinfluensa. De har derfor 
utarbeidet retningslinjer som 
medfører avlysning av enkelte 
hele gruppereiser hvor søkere 
generelt har økt risiko, men også 
for enkeltsøkere i en eller flere 
av risikogruppene som er med i 
andre program som ikke avlyses 
i sin helhet.

Rikshospitalet har i første 
omgang valgt å avlyse de to 
neste gruppene med 25 barn 
med astma/lungesyke til Grand 
Canaria (avreise 16. september 
og 16. oktober) samt to grupper 
med postpolio til Tenerife.

– Vi i Behandlingsreiser på Los 
Teques beklager dette sterkt, 

sier oversykepleier ved statens 
behandlingsreiser for barn, Anka 
Smith-Christensen. – Jeg har 
hatt mange telefoner både fra 
pasienter og personalet som 
skulle på engasjementstilling. 
De fleste har gledet seg til dette 
oppholdet, alle barna ville ha et 
stort utbytte av et behandlings-
opphold og ledsageren av un-

dervisningen vi tilbyr, men det er 
lite vi kan gjøre med sykdom og 
varsel om stor smittefare.

 Det er dessverre ingen auto-
matikk i at de som har fått sin tur 
avlyst får en ny tur, man må søke 
på nytt for en eventuell tur i 
2010. Alle medisinske opplysnin-
ger skal også være ”nye”, i alle fall 
ikke eldre enn 3 mnd. ved uttak.
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En banebrytende teknologi for venti-
lasjonskanaler utviklet av den største 
plastprodusent i Norden. Produsert i sin 
helhet i miljøvennlig plast, med antista-
tisk materiale på innsiden. Det er slutt på 
groing, avsetninger av skitt, muggsopp og 
andre uønskede partikler i kanaler!

Suverent arbeidsmiljø for montører, med 
patentert system for enkel og rask sam-
menkobling. Det eneste systemet som 
fi nnes som er anbefalt av alle nordiske 
allergiforbund.

Kontakt din husleverandør, be om å få 
NAAF anbefalte kanaler til din bolig.

Innomhus ventilasjon bolig

Les mer om våre system og produkter 

for et sikkert og behagelig inneklima 

på www.uponor.no
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HUDENS NATURLIGA VAL
Lactacyd innehåller mjölksyra som hjälper till att bevara din huds naturliga pH-värde. 
Därför är Lactacyd ett milt och naturligt val om du vill hålla din hud i perfekt balans, 
även om du tvättar dig varje dag. Lactacyd tar hand om din kropp. Det är egentligen 
inte alls svårt, vi har bara gjort detsamma som naturen.

Hudvård på kroppens egna villkor

Lactacyd Flytande Tvål utan 
parfym – rekommenderad av 
Astma- och Allergiförbundet

Lactacyd tyntfl ytende såpe uten parfyme fi nnes kun på ICA! HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som  
hjelper deg å bevare hudens og under- 
livets naturlige pH-verdi, som igjen  
opprettholder den naturlige bakterie- 
floraen.

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

Hudvask på kroppens egne vilkår

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

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som  
hjelper deg å bevare hudens og under- 
livets naturlige pH-verdi, som igjen  
opprettholder den naturlige bakterie- 
floraen.

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

Hudvask på kroppens egne vilkår

Lactacyd flytende såpe uten  
parfyme – anbefales av  
Astma- og Allergiforbundet
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DET ER LETT Å LEVE MED LVI
Fordi de sprer en behagelig varmestråling, kan opp-
varmingsløsningene fra LVI fungere ved lave overflate-
temperaturer. Det er mange fordeler med dette. For det 
første kan man aldri brenne seg på ovnen. For det andre 
reduseres støvsirkulasjonen, noe som er gode nyheter 

for alle familier med allergikere. For det tredje svir eller 
brenner ikke ovnen støv, og dermed blir det heller ingen 
ubehagelig lukt. Summen av disse faktorene blir ganske 
enkelt et mer behagelig inneliv.

KOMFORT VALGFRIHET

ENGASJEMENT KVALITET

The Hot Alliance
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Kjære NAAF-venner Kurs for helsepersonell om eksem

Feil bilde av 
Natusanprodukter

Hjertelig takk til NAAF, DNH, 
lokallag og enkeltpersoner som 
har vist meg så mye oppmerk-
somhet i forbindelse min alvor-
lige sjukdom. Jeg er takknemlig 
for blomsterhilsener, bøker, CDer, 
e-poster, telefoner; alle gode ord 
og oppmuntringer. Det har vært 
en utrolig styrke for meg at noen 
bryr seg i en slik vanskelig tid. 

Jeg på bedringens vei nå, selv 
om det er et godt stykke igjen 
før jeg er i mål. Håper vi treff es 
ved en eller annen anledning. Alt 
godt til dere alle sammen.

Med hjertelig hilsen
Torild Ullestad

Gratiskurset ”Hjelp det klør” er 
et nettbasert kurs om eksem og 
eksembehandling i perioden 14. 
september – 8. november. Målet 
med kurset er å forbedre kom-
petansen innen veiledning og 
behandling av atopisk eksem. 
Det forutsettes basal kunnskap 
om forekomst og diagnostise-
ring av atopisk eksem. Kurset 
er for allmennleger, barneleger 
og helsesøstre/sykepleiere. 
Godkjenninger: Allmennmedisin 

Videreutdanning/Etterutdan-
ning: Valgfrie kurs: 10t, Barnesyk-
dommer Videreutdanning/Etter-
utdanning: Valgfrie kurs: 10t. 

Kursstedet er et lukket 
kursrom på Internett/Helse-
kompetanse.no. Påmelding på 
e-post til: thomas.roger.schopf@
telemed.no.

Kurset er interaktivt slik at 
man kan stille spørsmål til spe-
sialist eller diskutere med andre 
kursdeltakere. Man bestemmer 

Natusans babyprodukter er tidli-
gere omtalt men da beklagelig-
vis med feil bilde. Her kommer 
det riktige. 

Produktserien har eksistert i 
20 år men er nå tilpasset NAAFs 
strenge krav for en anbefaling.  

Vannskilpadder 
til salgs
Dersom du bor i Trøndelag og 
er interessert i å ha vannskil-
padder som husdyr, ta kontakt 
med Ragnhild Tronstad Moe,
tlf. 41 55 45 31

Landskilpadder 
til salgs
To landskilpadder i Oslo 
omegn til salgs med terrarie og 
varmelampe. Ta kontakt med 
Hege Østli Hagen, 
tlf. 91 38 46 37

selv når man logger seg på i 
kursperioden.
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Anbefalt av Norges

Astma- og Allergiforbund



41ASTMAALLERGI 4 2009

www.dermoapo.no

Trygge hudprodukter for hud som er 
tørr, irritert og med lett eksem
     Kløestillende
     Gjenoppbyggende 
     Irritasjonsdempende
      Fuktighetsgivende 
      Mykgjørende

A-Derma hudpleieserie har produkter uten 
parfyme og parabener 

 TILBUD!
Exomega krem 
i ekstra stor 
flaske 400 ml. 

Spør etter gode A-Derma tilbud 
på apoteket nå i høst.

Melkefri
sjokolade

Fra Australia 
kommer en serie 
med melkefri 
sjokolade, 

sjokoladen blir produsert 
i en nøttefri fabrikk slik at det ikke finnes 
spor av nøtter i sjokoladen. Utvalget 
består av Lys sjokolade, Lys sjokolade 
med puffet ris, lys sjokolade med ristede 
soyabønner og lys sjokolade som også 
er uten sukker. 
Det finnes også en hvit melkefri 
sjokolade samt sjokoladeknapper som 
kan has i bakverk som boller, cookies 
osv. Smaken på sjokoladen er utrolig 
god til å være uten melk. 

Prøv en da vel...

Melkefri
sjokolade

Fra Australia 
kommer en serie 

sjokoladen blir produsert 

Melkefri
sjokolade

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

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

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn
8 rene basisprodukter av høy kvalitet
utviklet i tett samarbeid med det fi nske
astma og allergiforbundet
selges kun hos frisøren

www.dermoapo.no

En trygg hudpleieserie for sensitiv hud

Reagerer huden din lett? 
Avène hudpleieserie har produkter 
uten parfyme, parabener og 
fargestoffer

Løsning for sensitiv hud, spør etter 
Avène hudpleie på apoteket. 

Anbefales av hudleger verden over.

Les mer om Go’ og Mager på gilde.no

Gilde Go’ og Mager  
Servelat 

Med servelat på matpakken blir 
kroppen blid og fornøyd. Gilde Go’ 
og Mager servelat finnes i to pak-
ningsstørrelser, en familiepakning 
og en litt mindre 100 g pakning.  
Go’ og Mager servelat smaker 
like godt som vanlig servelat men  
inneholder mindre fett og mer kjøtt.  
Og så er den laget helt uten melk.

Med servelat på matpakken blir 

s e n s i t i v  s i d e
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0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om

matallergi og bedre situasjonen for mennesker
som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle

tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.
Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

* Gjelder for Kestine 10 mg
Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.

Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

Leif Gromstads
Auto A/S

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Kiropraktorane
A. Didriksen og M. Bergstrøm
6800 FØRDE        -        Tlf. 57 72 09 45

Treschow-Fritzøe AS
3264 LARVIK

Tlf. 33 12 11 00

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00

Foss
Bilskadesenter

1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

Stette Data AS
6260 SKODJE

Tlf. 70 24 41 40

Tlf. 70 07 47 00
www.fjord1.no

The Chimney
Pot Oslo AS

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Ås videregående skole
1431 ÅS

Tlf. 64 97 57 00

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 72 30

Gull og Sølv
Christen Øygard

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

Tannlege
Ove Eriksson

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 31 30

4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

Ekra Gartneri
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Holmsens
Magasin A/S

1087 OSLO
Tlf. 22 79 09 80

Coop Dønna
8820 DØNNA

Tlf. 75 05 48 53

Norsk Hussopp
Forsikring
1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

 2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Haglebu Camping
3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23
Mobil 995 95 055

Arkitekt
Brede Vardeberg
2381 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 10 14

Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Magne’s
Auto AS

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 21 33

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Indre Namdal
Regnskapskontor

 7871 GRONG
Tlf. 74 33 14 06

Klippoteket
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Optimera AS
Monter Vest
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

Jernbanegata 15 AS
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 50

Norsk
Båtsenter AS

5251 SØREIDGREND
Tlf. 55 22 50 30

Tomterv 41
Tlf. 64 86 31 03

Oxum
Containerservice
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Jessheim
videregående skole

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Tonstad
Bakeri AS

4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

M. Leiknes A/S
6980 ASKVOLL
Tlf. 57 73 04 57

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Diamantsaging
Sogn A/S

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 36 00

Lierhallen
Svømme- og

Idrettshall
Tlf. 32 84 80 95

Stenseth & RS
Enterprenør AS

3400 LIER
Tlf. 32 24 37 37

CARLSEN
Hotvedtv. 6, 3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent: 7-17 (18). 830-15

Vesterålen avd. Bø
8470 BØ I VESTERÅLEN

Tlf. 76 11 46 90
Vi har varme produkter

og luftrenser for
astma- og allergikere

Grue Regnskapsservice AS
2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 91 40

E-mail: firmapost@grueregnskap.no

6413 MOLDE
Tlf. 71 25 43 93

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Gunnar Hippe A/S
Plate- og sveiseverksted

Gammelv. 6 B, 2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

Solbekk
Møbler A/S
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28

Vitusapotek
Florø

6900 FLORØ
Tlf. 57 75 81 05

Tannlege
Tor Frost Nielsen

013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Viking Røros
Tlf. 951 46 246

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Vikersund
3370 VIKERSUND

Tlf. 995 42 803

Optikeren
4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

Vallersund
S-Marked

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

Luster Kyrkjeleg
Fellesråd

 6866 GAUPNE
Tlf. 57 68 55 00

Tannlege
Jon-Reidar Eikås
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 26 53 30

Finn Løken AS
1431 ÅS

Tlf. 64 94 29 65

Glassmester
Hans Torgersen A/S

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

Ing. H. Asmyhr A.S
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

ANONYM
STØTTE

ANONYM
STØTTE

... for et bedre inneklima

Drammen kommune
Omsorgstiltakene

Tlf. 32 04 72 00
www.drammen.kommune.no

Pleie- og
omsorgsetaten

Tlf. 76 92 90 00
www.ballangen.kommun.no

Osterøy
kommune

Tlf. 56 39 21 00
www.osteroy.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Karmøy
kommune

Tlf. 52 85 75 00
www.karmoy.kommune.no

Nome
kommune

Tlf. 35 94 62 00
www.nome.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Marker kommune
Psykisk Helse - Dagsenter

Tlf. 69 81 05 00
www.marker.kommune.no

Orkdal
kommune

Tlf. 72 48 30 00
www.orkdal.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole,
oppvekst og kultur

Tlf. 74 81 32 00
www.meraker.kommune.no

Kvinnherad
kommune

Tlf. 53 48 31 00
www.kvinnherad.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og
omsorgsetaten

 Tlf. 56 16 51 00
www.fedje.kommune.no

Osen
kommune

Tlf. 72 57 82 00
www.osen.kommune.no

Rissa
kommune

Tlf. 73 85 27 00
www.rissa.kommune.no

Valle
kommune

Tlf. 37 93 75 00
www.valle.kommune.no

Ål
kommune

Tlf. 32 08 50 00
www.aal.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Klæbu
kommune

Tlf. 72 83 35 00
www.klabu.kommune.no

Meldal
kommune

Tlf. 72 49 51 00
www.meldal.kommune.no

Bokn
kommune

Tlf. 52 75 25 00
www.bokn.kommune.no

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Aurland
kommune

Tlf. 57 63 29 00
www.aurland.kommune.no

Bodø
kommune

Tlf. 75 55 50 00
www.bodo.kommune.no

Aust-Agder
fylkeskommune

4809 ARENDAL - Tlf. 37 01 73 00
www.aa-f.kommune.no

Hordaland fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00 0666 OSLO

Tlf. 23 37 37 40

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Solberg Regnskap- og Bedriftstjenester
5416 STORD

Tlf. 53 41 18 33

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

0514 OSLO
Tlf. 22 89 40 00

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.
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0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om

matallergi og bedre situasjonen for mennesker
som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle

tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.
Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

* Gjelder for Kestine 10 mg
Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.

Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

Leif Gromstads
Auto A/S

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Kiropraktorane
A. Didriksen og M. Bergstrøm
6800 FØRDE        -        Tlf. 57 72 09 45

Treschow-Fritzøe AS
3264 LARVIK

Tlf. 33 12 11 00

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00

Foss
Bilskadesenter

1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

Stette Data AS
6260 SKODJE

Tlf. 70 24 41 40

Tlf. 70 07 47 00
www.fjord1.no

The Chimney
Pot Oslo AS

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Ås videregående skole
1431 ÅS

Tlf. 64 97 57 00

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 72 30

Gull og Sølv
Christen Øygard

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

Tannlege
Ove Eriksson

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 31 30

4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

Ekra Gartneri
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Holmsens
Magasin A/S

1087 OSLO
Tlf. 22 79 09 80

Coop Dønna
8820 DØNNA

Tlf. 75 05 48 53

Norsk Hussopp
Forsikring
1188 OSLO

Tlf. 22 28 31 50

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

 2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Haglebu Camping
3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23
Mobil 995 95 055

Arkitekt
Brede Vardeberg
2381 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 10 14

Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Magne’s
Auto AS

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 21 33

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Indre Namdal
Regnskapskontor

 7871 GRONG
Tlf. 74 33 14 06

Klippoteket
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Optimera AS
Monter Vest
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

Jernbanegata 15 AS
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 50

Norsk
Båtsenter AS

5251 SØREIDGREND
Tlf. 55 22 50 30

Tomterv 41
Tlf. 64 86 31 03

Oxum
Containerservice
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Jessheim
videregående skole

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Tonstad
Bakeri AS

4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

M. Leiknes A/S
6980 ASKVOLL
Tlf. 57 73 04 57

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Diamantsaging
Sogn A/S

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 36 00

Lierhallen
Svømme- og

Idrettshall
Tlf. 32 84 80 95

Stenseth & RS
Enterprenør AS

3400 LIER
Tlf. 32 24 37 37

CARLSEN
Hotvedtv. 6, 3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent: 7-17 (18). 830-15

Vesterålen avd. Bø
8470 BØ I VESTERÅLEN

Tlf. 76 11 46 90
Vi har varme produkter

og luftrenser for
astma- og allergikere

Grue Regnskapsservice AS
2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 91 40

E-mail: firmapost@grueregnskap.no

6413 MOLDE
Tlf. 71 25 43 93

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

RevisjonsCompaniet
1501 MOSS

Tlf. 69 20 94 50

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Gunnar Hippe A/S
Plate- og sveiseverksted

Gammelv. 6 B, 2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

Solbekk
Møbler A/S
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28

Vitusapotek
Florø

6900 FLORØ
Tlf. 57 75 81 05

Tannlege
Tor Frost Nielsen

013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Viking Røros
Tlf. 951 46 246

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Vikersund
3370 VIKERSUND

Tlf. 995 42 803

Optikeren
4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

Vallersund
S-Marked

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

Luster Kyrkjeleg
Fellesråd

 6866 GAUPNE
Tlf. 57 68 55 00

Tannlege
Jon-Reidar Eikås
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 26 53 30

Finn Løken AS
1431 ÅS

Tlf. 64 94 29 65

Glassmester
Hans Torgersen A/S

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

Ing. H. Asmyhr A.S
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

ANONYM
STØTTE

ANONYM
STØTTE ... for et bedre inneklima

Drammen kommune
Omsorgstiltakene

Tlf. 32 04 72 00
www.drammen.kommune.no

Pleie- og
omsorgsetaten

Tlf. 76 92 90 00
www.ballangen.kommun.no

Osterøy
kommune

Tlf. 56 39 21 00
www.osteroy.kommune.no

Herøy
kommune

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Karmøy
kommune

Tlf. 52 85 75 00
www.karmoy.kommune.no

Nome
kommune

Tlf. 35 94 62 00
www.nome.kommune.no

Selbu
kommune

Tlf. 73 81 67 00
www.selbu.kommune.no

Marker kommune
Psykisk Helse - Dagsenter

Tlf. 69 81 05 00
www.marker.kommune.no

Orkdal
kommune

Tlf. 72 48 30 00
www.orkdal.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole,
oppvekst og kultur

Tlf. 74 81 32 00
www.meraker.kommune.no

Kvinnherad
kommune

Tlf. 53 48 31 00
www.kvinnherad.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og
omsorgsetaten

 Tlf. 56 16 51 00
www.fedje.kommune.no

Osen
kommune

Tlf. 72 57 82 00
www.osen.kommune.no

Rissa
kommune

Tlf. 73 85 27 00
www.rissa.kommune.no

Valle
kommune

Tlf. 37 93 75 00
www.valle.kommune.no

Ål
kommune

Tlf. 32 08 50 00
www.aal.kommune.no

Rauma
kommune

Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Klæbu
kommune

Tlf. 72 83 35 00
www.klabu.kommune.no

Meldal
kommune

Tlf. 72 49 51 00
www.meldal.kommune.no

Bokn
kommune

Tlf. 52 75 25 00
www.bokn.kommune.no

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Aurland
kommune

Tlf. 57 63 29 00
www.aurland.kommune.no

Bodø
kommune

Tlf. 75 55 50 00
www.bodo.kommune.no

Aust-Agder
fylkeskommune

4809 ARENDAL - Tlf. 37 01 73 00
www.aa-f.kommune.no

Hordaland fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00 0666 OSLO

Tlf. 23 37 37 40

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Solberg Regnskap- og Bedriftstjenester
5416 STORD

Tlf. 53 41 18 33

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

0514 OSLO
Tlf. 22 89 40 00

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

- gjør Norge friskere!
www.naaf.no

- gjør Norge friskere!
www.naaf.no

Du har som kronisk syk en rekke rettigheter, muligheter for hjelp og behandling.  
NAAF-medlemmer har dessuten tilbud gjennom forbundet.  

Les mer på våre hjemmesider og kontakt oss gjerne med konkrete spørsmål.
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Vi hadde det meste planlagt, og 
invitasjonen var klar til utsending 
da vi fi kk beskjed om at forebyg-
gende tiltak skulle iverksettes i 
NAAF. Foreløpig har vi ikke satt 
noe ny dato for når vi skal gjen-
nomføre dette arrangementet, 
men vi håper å få det til i løpet 
av høsten. Men programmet er 
imidlertid mer eller mindre klart, 
og dette kan du lese mer om un-
der. Mer informasjon vil bli lagt 
ut på våre nettsider, www.naaf.
no/NAAFU, med en gang vi vet 
mer om når Landskonferanse og 
Aktivitetskurset blir gjennomført.  

Landskonferansen
Landskonferansen er NAAFUs 
årsmøte. Her tar man opp saker 
som regnskap, budsjett og ar-
beidsplaner. Med andre ord, man 
ser hva som har blitt gjort i det 
foregående året, og planlegger 
hva som skal gjøres i det neste. 
Alle medlemmer av NAAFU kan 
stille på Landskonferansen, og får 
dermed muligheten til å påvirke 
hva NAAFU skal jobbe med det 
neste året, og hvilke aktiviteter 
og kurs som skal arrangeres. I 
tillegg velges det et nytt styre, 
som skal lede NAAFU det neste 
året. 

Selve Landskonferansen hvor 
sakene skal behandles blir av-
holdt søndag formiddag. I tillegg 
har vi i år lagt inn en liten intro 
til Landskonferansen på fredags 
kveld. Her vil vi gå gjennom 
noen av forslagene som skal dis-

I september skulle NAAFU arrangere Lands-
konferanse og Aktivitetskurs i Trondheims-
området. Men på grunn av svineinfl uensaen 
bør ingen arrangementer for vår gruppe 
gjennomføres, før vaksinen er kommet.  Så 
dermed var det bare en løsning – å utsette 
Landskonferansen på ubestemt tid.

kuteres på søndagen, og gir dere 
en mulighet til å komme med 
spørsmål og innspill. Vi vil også 
gå igjennom ”lover og regler” 
for en Landskonferanse, slik at 
alle vet hvordan de skal stemme, 
hvordan de skal ta ordet om de 
ønsker det og andre nyttige ting.

Aktivitetskurs
Lørdagen blir det heldagskurs 
i ”fysisk aktivitet med astma og 
allergi” med fysioterapeut Roger 
Værnes fra Lungeavdeling på 
Sykehuset i Levanger.  Kurset vil 
hovedsaklig praktisk, med noe 
teori innimellom. Kurset blir lagt 
opp slik at fl est mulig skal kunne 
delta, og alt skjer på deltakernes 
premisser – du kan ta pause når 
du selv ønsker det!

Dersom det er noen som 
ikke kan delta på et slikt kurs, 
ber vi deg opplyse dette ved 
påmelding. Vi vil prøve å fi nne et 
alternativ til dere, alt etter hvor 
mange det er og deres behov. Vi 
understreker imidlertid at kurset 
er lagt opp slik at de fl este skal 
kunne delta!

Vi hører gjerne fra deg!

Siv Sande, 
leder NAAFU

Nytt fra NAAFU
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Region Vest
Linda Ophaug er ansatt 50 % i Bergen. Hun startet mandag 10. august og jobber mandag – torsdag 
9-14. Linda har bakgrunn fra språk, media og kommunikasjon. Hun har mange års fartstid fra TV2 som 
avdelingsleder og informasjonsmedarbeider / pressekontakt. 

Tove Nymoen er ansatt 50 % i Stavanger. Hun starter i begynnelsen av september. Tove er utdan-
net sykepleier og har i tillegg personalledelse og kompetanseutvikling fra Høgskolen i Stavanger/
Agder. Hun har i mange år jobbet i Randaberg Kommune.
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Sommer- og avskjedsfest for ildsjeler22 år i NAAF

Nye regionssekretærer på plass 

Våre ildsjeler i mer enn 20 år; 
Bjørn og Marianne Bjerke flyttet 
fra Klæbu i Sør-Trøndelag til 
Oslo i sommer. Bjørn har vært 
økonomiansvarlig i lokallag og 
fylkeslag og Marianne har vært 
regionsekretær. Hjemmet har 
alltid hatt åpne dører for oss. 
Det store kjøkkenbordet har 
vært samlingssted for utallige 
planleggingsmøter, styremøter 
og sosiale sammenkomster. Med 
vilje og forstand har de brukt 
både hjerte, hode og hender 
for å gjøre livet bedre for vår 
brukergruppe. 

Bjørn ser de store linjene i 
økonomien, konsekvensene av 

I mai i år sluttet Lisbeth Søvik 
Svendsen som regionssekretær i 
Møre og Romsdal. Hun begynte 
i NAAF i 1987, mens folk ennå 
hørte på Duran Duran og gikk 
med tynne skinnbelter, og har 
vært en ressurs for oss i alle de 
påfølgende 22 år. Lisbeth går 
over til Helseøkonomiforvalt-
ningen, som førstekonsulent for 
region Midt-Norge, hvor hun 
vil være informasjonsansvarlig. 
Hun kommer likevel til å være 
tilgjengelig for NAAF i en over-
gangsfase. 

Vi takker for lang og tro 
tjeneste hos NAAF og misunner 
hennes nye arbeidsgiver.

Fem nye regionssekretærer er nå 
formelt ansatt i NAAF.

Region Vest
Linda Ophaug er ansatt 50 % 
i Bergen. Hun startet mandag 
10. august og jobber mandag – 
torsdag 9-14. Linda har bakgrunn 
fra språk, media og kommunika-
sjon. Hun har mange års fartstid 
fra TV2 som avdelingsleder og 
informasjonsmedarbeider / pres-
sekontakt. 

Tove Nymoen er ansatt 50 % i 
Stavanger. Hun starter i begyn-
nelsen av september. Tove er ut-
dannet sykepleier og har i tillegg 
personalledelse og kompetanse-
utvikling fra Høgskolen i Stavan-
ger/Agder. Hun har i mange år 
jobbet i Randaberg Kommune.

Region Nord-Trøndelag 
Karoline Sunde Storflor er ansatt 
80 % i Steinkjer. Hun startet man-
dag 17. august og jobber forelø-
pig hjemmefra, alle dager unntatt 
onsdager. Karoline er utdannet 
sykepleier med videreutdanning 
i psykisk helsearbeid, og har i ho-
vedsak jobbet innen psykiatrien 
på Sanderud Sykehus. Hun har 
mye organisasjonserfaring, bla. 
som styremedlem, nesteleder og 
fylkesleder, fra ungdomsarbeid i 
4H og Bygdeungdomslaget. 

Region Sør-Trøndelag 
Gina Evelyn Strøm er ansatt 100 
% i Trondheim og starter 15. 
september. Gina er utdannet ved 
Østfold Distriktshøgskole innen 
merkantil tysk og internasjonal 
handel og har deltatt i Eksport-
kandidatprogrammet til Norges 
Eksportråd. Hun har bla. erfaring 
fra stillingen som logistikksjef 
i kjemikaliefirmaet Chiron AS i 
Trondheim. I tillegg har hun vært 
aktiv i NAAF de seneste årene i 
foreldregruppe, som likemann og 
som styremedlem i lokalforening 
og regionsstyret

Region Møre- og Romsdal 
Monica Dalseth er ansatt 50 % i 
Ålesund eller Moelv – avhengig 
av hvor de får kontorlokaler – og 
startet torsdag 20. august. Monica 
har en Bachelorgrad i eksport-
markedsføring fra Høgskolen i 
Ålesund, samt studert ledelse 
og veiledning. Hun har blant 
annet jobbet som kontorsjef for 
Studentparlamentet og vært 
prosjektleder for Alumniorganisa-
sjonen ved Høgskolen i Ålesund. 
Dessuten har hun erfaring fra 
Møre og Romsdal NAAF både 
som betalt prosjektmedarbeider i 
en ett års periode 2006/7 og like-
mann, samt som frivillig i NAAFU 
i flere år. 

de valg vi gjør, og passer på at 
alle forutsetninger er på plass. 
Marianne har alltid antennene 
ute, fanger opp behov og ser 
løsninger. 

Med integritet og uselvisk 
innsats har de gitt vårt arbeid 
varemerket Kvalitet og Ryddig-
het. Nettverket rundt oss vet at 
NAAF STRL jobber seriøst

Marianne og Bjørns arbeid 
bygger på at hjelpen finnes i 
samfunnets og omgivelsenes 
forståelse for brukergruppens 
behov. De forlater et godt fun-
gerende tillitsmannsapparat som 
er evig takknemlig for den men-
neskelige og faglige plattformen 
vi har bygd opp i fellesskap. 
Hjertets innhold er uendret for 
både dem og oss, og samarbei-
det eksisterer fremdeles.

En skikkelig sommer- og av-
skjedsfest ville vi ha. Naturskjøn-
ne Sagodden ved Selbusjøen 
møtte oss med sommerregn. 

Stemningen var uklanderlig: Grill-
mat, musikk, underholdning, tak-
ketaler, sanger og gode historier. 
En trivelig måte for oss NAAFere 
å si takk til Bjørn og Marianne. 

Gudrun Lid Sæther. 
Leder i region NAAF 

Sør-Trøndelag
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Tid for handling og forsiktighet
Svineinfl uensaen, eller Infl uensa A (H1N1) som 
den formelt heter sprer seg nå i Norge. Vi vet 
fortsatt ikke hvor mange som blir smittet, hvor 
langvarig epidemien blir, eller hvor raskt den 
sprer seg. Det vi derimot vet er at for de aller 
fl este, ja 98–99 %, vil den oppfattes som en mild 
vanlig infl uensa. 

Når NAAFs administrasjon likevel har valgt å 
gå tungt inn i saken er det fordi for våre grup-
per, som alle tilhører risikogruppene, forventer 
en at en del, kanskje opptil 5 % kan få mer alvor-
lig sykdomsforløp. For noen få av disse igjen 
kan en få et kritisk løp og i verste fall død. Med 
prognoser på opptil 30 % av befolkningen som 
blir smittet vil dermed antallet i våre grupper (vi 
er mange, nesten millionen) som kan bli alvor-
lige syke, bli mange. Veldig mange. 

Vanlig infl uensa kan også gi våre grupper 
store utfordringer. Men vanligvis kan de som 
ønsker det få vaksinert seg mot infl uensaene. I 
år går ikke det. Viruset er helt nytt og infl uensa-
vaksine var ikke klar før spredningen begynte 
i Norge. Tamifl u og Relenza er midler som kan 
dempe infl uensavirkning noe, men hindrer en 
ikke å bli syk. 

Det andre som er spesielt for våre grupper 
er at akkurat dette viruset ser ut til å spesielt 
angripe lungene, og de med astma og kols 
har allerede en lungesykdom. I tillegg har 
disse personer, som f. eks også diabetikere og 
kreftpasienter, nedsatt immunforsvar. Dermed 
vil personer med lungesykdom ha en ”dobbelt” 
utfordring i forhold til å hanskes med det nye 
viruset.  

NAAF kjemper for våre grupper
Dette er bakteppet for at NAAFs administrasjon 
i sommer startet et aktivt arbeid med å etablere 
en tett og god dialog med myndighetene 
og med å legge ut mye informasjon på våre 
nettsider. Arbeidet er tredelt, på en side prøve 
å gi alle våre grupper mest mulig relevant og 
oppdatert informasjon, deretter prøve å bistå 
myndighetene slik at epidemien begrenses 
så mye som mulig. Det sist punktet er å utøve 
interessepolitisk arbeid slik at våre grupper får 
tilstrekkelig og rask hjelp dersom en smittes, lett 
tilgang på Tamifl u/Relenza og blir prioritert i 
praksis når vaksinen foreligger.

Bidrar til at epidemien 
begrenses/utsettes
Det aller viktigste i denne fasen er å prøve å 
bistå så godt vi kan til at epidemien blir mindre 
enn forventet og at den sprer seg saktere, slik at 
fl est mulige personer som ønsker å bli vaksinert 

rekker det før de utsettes for smitte. Særlig 
viktig er å sikre at færrest mulig i risikogruppen, 
og spesielt da de lungesyke, blir smittet i de 
kommende ukene.

Et direkte bidrag til dette fra NAAF sin side 
er å utsette alle planlagte samlinger av en viss 
størrelse for våre grupper. Alle sentralt planlagte 
arrangementer er utsatt til sent på høsten eller 
neste år og NAAFs regioner, storlag og lokallag 
gjør det samme. Dette kan bety kostnader vi 
ikke får igjen, men dersom dette hindrer bare 
ett alvorlig sykdomsforløp eller dødsfall blant 
våre medlemmer, er det verdt det. 

Rettigheter må kjempes for
I dialogen med myndighetene siste måneden 

har vi fått igjennom at dersom infl uensaen 
sprer seg kraftig i skoler/barnehager, kan lege 
sammen med foresatte bli enige om å holde 
barnet borte fra barnehagen/skolen i en perio-
de inntil spredningen i skolen er redusert eller 
barnet er vaksinert. Dermed er første skritt for 
at en godtar fravær for ”å unngå å bli syk” tatt. 
Vanligvis kan en bare være borte når en er syk.

NAAF vil fremover vurdere om det er nød-
vendig/riktig å prøve å få defi nert at foresatte 
kan være hjemme med barnet og at ”syk-barn-
kvoten” kan brukes. Eller at en der den kvoten 
er i fare for å bli brukt opp grunnet kronisk sykt 
barn, kan få legeerklæring til å passe barnet 
dersom dets alder tilsier det behovet. Vi må se 
an behovet etter som epidemien sprer seg.

Det er mye uklart om hvordan infl uensaen 
vil spre seg i Norge og hvor alvorlig dette blir. 
La oss håpe at det blir mye mindre alvorlig enn 
fryktet. Og kanskje det skjer fordi NAAF også 
bidrar til at nettopp det skjer. 

bistå så godt vi kan til at epidemien blir mindre 
enn forventet og at den sprer seg saktere, slik at 
fl est mulige personer som ønsker å bli vaksinert 

GENERALSEKRETÆRENS

HJØRNE

Geir Endregard,
generalsekretær
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BroncAir 
- for lunger og bronkier
BroncAir tabletter hjelper mot 
lette astmatiske plager, er god 
ved forkjølelsessymptomer og er 
lindrende ved hoste. God for hele 
luftveissystemet. Anbefales for 
røykere.

RespiClear 
- lindrer hoste og sår hals
RespiClear lindrer både tørr- og 
slimhoste. Den lindrer sår hals og 
er lett slimløsende ved forkjølelse. 
Trenger du noe for stemmen er 
RespiClear suveren. Både barn 
og voksne elsker den gode friske 
smaken.

Spør etter gratis RespiClear prøve 
hos din helsekostforretning. 

RespiClear og BroncAir kan tas 
 sammen for max effekt. pi

ca
po

in
t.
no

Maharishi Ayur-Ved Produkter AS 
Postboks 200 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 69 00

Kan fås i helsekostforretninger 
eller på www.ayurved.no
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Hei alle NAAFere

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no
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Etter sommer, som har hatt mye 
forskjellig vær over det ganske 
land, senker høstmørket seg over 
oss alle. Ferietiden er over og det 
gode arbeidet for saken vår er i 
gang over vårt langstrakte land.

Pollentiden er over og siste 
plante ut for denne gang var bu-
rota. Det er i mange kommuner 
vært gjennomført kampanjer for 
å bekjempe denne plagsomme 
planten. Dessverre er det ikke 
alle kommuneadministrasjoner 
som tar burota på alvor men ikke 
gi opp, hold trykket oppe også 
neste år. Sammen skal vi vinne 
kampen! 

Vi som er plaget av allergi kan 
si positivt at pollensesongen er 
slutt for i år.

Det har vært en spesiell 

sommer med mye fokus på vår 
sykdomsgruppe, på grunn av 
svineinfl uensaen. NAAF har her 
tatt grep og det er jeg meget 
godt fornøyd med. Mange gode 
avisinnlegg og debatter har også 
vært å lese. Takk til dere alle for 
den gode innsatsen! Vi i NAAF 
skal sette standard for håndte-
ring av denne alvorlige infl uensa 
for risikogrupper.

Vi får mye gode tilbakemel-
dinger på bruk av Sens malingen 
fra Jotun og det viser seg denne 
holder meget god standard for 
bruk i våre hjem, og tåler vi den 
tåler resten av Norge den.

Astmakontrollstafetten er i 
gang, startskuddet gikk i Sande-
� ord i august og avsluttes i Oslo 
27. september i forbindelse med 

Oslo Maraton, se www.naaf.no/
asmakontrollstafetten for mer 
info. Benytt anledningen til å 
rekruttere nye NAAFere. Jo fl ere 
vi er, desto sterkere står vi i 
samfunnsdebatten.

Husk vi går mot valg i 
Norge i september, still kri-
tiske spørsmål til politikerne å 
få de til å lytte til oss. 

Lykke til med valg av parti.

Til slutt ønsker jeg dere alle en 
riktig god høst.



REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: agder.naaf@hotmail.com

REGION MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 70 06 85 70
Kontortid: Man kl. 09-15 ons-tors kl. 09-12  

   fre kl. 12-15  
Regionssekretær: Monica Dalseth

    E-post: region.moreogromsdal@naaf.no

NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26, 
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte fi nner du under 
www.naaf.no/ om NAAF. For mer informasjon om forbundets 
regionskontorer og lokalforeninger, regionssekretærer og 
tillitsvalgte, se under og på www.naaf.no/ lokale sider. 
Eller kontakt NAAF sentralt så hjelper vi deg, tlf. 23 35 35 35. 

REGION AKERSHUS

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 83 45 10
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Ingen ansatte for tiden

 E-post: Drammaaf@start.no

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 09-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man, tirs. kl. 08-15.30. 

    Annenhver ons. 08-12/15.30
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: anne-kari@naaf.no

REGION NORDLAND
Tlf: 75 58 25 50
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: nordnaaf@online.no

Astmakontrollstafetten kommer 
9. september til Apotek1, Svanen, 
i Arendal.
Ketil Moes Mosjonsløp i dyreparken 
i Kristiansand går av stabelen 29. 
august. Se www.civitan.no.  Vi mø-
tes og går i følge, det blir en koselig 
familiedag. Man må selv melde seg 
på, vi refunderer ved fremvisning av 
betalt billett. 
Familieweekend i badeparken i 
Langesund, 23.–25. september. 
Organisasjonskurs for tillitsvalgte, 
20.–22. november.
Vi vil også inngå i et samarbeid med 
fl ere andre brukerorganisasjoner 
for å betjene servicetorget på Sy-
kehuset i Arendal, oppsatt vaktplan 
kommer.

Lillesand Lokallag
Vi arrangerer møte om trygderettig-
heter for medlemmer. Antatt tids-
punkt er månedsskiftet september/
oktober. Se mer info på 
www.naaf.no/Lokale sider/agder 
eller ring Astri Gøytil, 
tlf: 90 62 17 27. 

Valle Marina
I 2009 har vi ikke bestilt noen faste 
tider. Ta kontakt med Robert Rygh-
seter, tlf: 32 80 09 01 / 90 13 29 39. 
Torhild Ullestad, tlf: 56 51 48 25 / 
90 62 85 88. 
Anita Kolseth Olsen, tlf: 99 04 38 32

Kontakt våre likemenn 
for samtale:
Astma: Grete Wang Vines, 
tlf: 32 83 60 53 / 91 58 69 26
Kols: Robert Ryghseter, 
tlf: 32 80 09 01 / 90 13 29 39
Astma: Wenche Stustad, 
tlf: 32 85 65 92 / 90 53 64 68
Yrkessykdom: Svein-Erik Viken
tlf: 90 91 26 28
Ringerike og Jevnaker AAF
Vi arrangerer følgende i høst:
Astma- og allergiuken, uke 38. 
Tur til Strømstad, 10. oktober. 
Teatertur til Chat Noir, 16. oktober. 

Juleverksted, 3. desember. 

Leder, Inger Wiig Pedersen, 
tlf: 32 12 11 72
Nestleder, Bodil Linderud, 
tlf: 61 31 18 36
Likemann: Liv Gerd Reinertsen 
Torp, tlf: 32 13 28 42

Alle møter annonseres i Ringerikes 
Blad. Vi er med i grasrotandelen i 
Norsk Tipping, støtt oss gjerne. 

Grunnet ny infl uensa A følger Re-
gion Hedmark helsemyndighetenes 
råd og utsetter alle arrangementer 
der våre medlemmer / pasientgrup-
per er samlet inntil vaksine forelig-
ger. Organisasjonskurset 28.–29. 
august og matkurs 3. oktober utgår.

Glåmdal AAF
Kontortid på Brukerkontoret på 
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, 
utgår resten av 2009.
Stands om matkurs utgår.

Hamar og omegn AAF
Stands 19. september, utgår.

Ringsaker AAF
Stands 5. september, utgår.

Grasrotandel
Fra 1. mars 2009 kan alle som spiller 
hos Norsk Tipping bestemme hvil-
ket lag eller forening i lokalmiljøet 
som skal motta inntil fem prosent 
av det beløpet du spiller for. Hva 
med å velge Region Hedmark eller 
et av lokallagene av NAAF? Grasro-
tandelen går ikke utover innsatsen 
eller premien din. Organisasjonsnr. 
må oppgis hos komminsjonær.
Region Hedmark org nr: 
984 040 490

Ringsaker AAF org nr: 993 851 914
Hamar og omegn AAF 
org nr: 885 585 132
Elverum og omegn AAF 
org nr: 993 851 965
Glåmdal AAF org nr: 984 114 559

Dagskonferanse om barns astma- 
fysisk aktivitet og psykisk helse 
planlegges avholdt i høst/vinter i 
samarbeid med Bodø Lærings- og 
mestringssenter, med tema ”Hva er 

astma?” Utløsende faktorer, forebyg-
ging og behandling. Tolkning av 
signaler og atferd. 
Fysisk aktivitet og viktigheten av 
at også de unge som er berørt er 
fysisk aktive ut fra deres kapasitet. 
Mestring, det å delta på lik linje med 
de andre. 
Målgruppen er astmatikere, forel-
dre/pårørende og de som arbeider 
med å bedre forholdene til barn i 
skoler og barnehager. 
Annonseres i Avisa Nordland og 
på våre hjemmesider www.naaf/
nordland.
Åpent møte i Narvik med tema: 
Astma. Samarbeid med vår 
lokalforening i Narvik. 
Det vil bli foredrag av 
helsepersonell og ulike stands. 

Valle Marina
I 2009 har vi ikke bestilt noen faste 
tider. Ta kontakt med vårt kontor, tlf: 
75 58 25 50. 

Fruktosemalabsorpsjon 
konferanse
Holdes i Mo i Rana til høsten. Mål-
gruppen for konferansen er berørte, 
deres foresatte, de som i sitt arbeid 
møter de berørte og helsepersonell. 
Annonseres i Rana Bladet og på 
våre hjemmesider 
www.naaf/nordland.
Det vil også i år arrangeres samtale-
grupper for berørte med fruktose-
malabsorpsjon Vestvågøy, Bodø og 
Mosjøen. 
Disse samlingene vil ha et times 
innlegg med klinisk ernæringsfy-
siolog. Informasjon legges ut på vår 
hjemmeside når dato er fastsatt. 

Likemannstjenesten 
Kontakt våre likemenn for samtale.
Astma, kols og eksem, Kari Berg, 
tlf: 75 52 08 96
Astma og allergi, Inger Åndebakk, 
tlf: 75 64 33 36 
og Bente Johansen, 
tlf: 95 97 63 11
Eksem for voksne, 
Aase Lill Waage, tlf: 97 79 07 99
Atopisk eksem, matvareallergi, 
May V. Johansen, tlf: 99 58 94 95
Fruktosemalabsorpsjon, 
Mariann Karoliussen, 
tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83
Fruktosemalabsorpsjon/Fruktosein-
toleranse, Liv Marit Schjem, 
tlf: 92 08 82 79

Savner du aktivitet/tilbud? Kom 
gjerne med innspill om hva NAAF 
Region Nordland kan gjøre for 
medlemmer i fylket. 
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Se Region Oslo og Akershus

Grunnet klare anbefalinger fra Na-
sjonalt Folkehelseinstitutt om ikke å 
samle mange med kroniske lidelser, 
som av den grunn er defi nert som 
risikogrupper hva gjelder kompli-
kasjoner av ny infl uensa A (H1N1), 
har vi utsatt planlagte arrangement 
inntil gruppene har fått tilbud om 
vaksine.

Kurs
Det planlegges senere kurs i 
matlaging, astma- og eksemkurs. 
For nærmere informasjon ta kontakt 
med regionskontoret. 

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helse-
bad hver tirsdag fra kl. 19–20. 

Nord-Troms Storlag 
Bassengtrening for barn og 
ungdom i Birtavarre Røde Kors’ nye 
badeanlegg, hver onsdag kl. 17–19. 
  
Porsanger AAF
Time i varmebassenget i Lakselv, 
søndager kl. 19–20. Oppstart 4. ok-
tober, siste time 28. mars 2010. 20. 
og 27. desember utgår. Egenandel 
kr. 20 pr. person, familie kr. 50.

Turløyper fortsatt åpne. For nær-
mere informasjon kontakt Miriam 
Karlsen, tlf: 92 68 16 39 eller Grete 
Utsi, tlf: 97 98 23 88. 

Harstad og omegn storlag
Grottebadet 26. september kl. 12. 
Peppes pizza kl. 15.30. Informasjon/
påmelding til leder Eirin M. Wal-
lervand, tlf: 97 60 61 53.

Savner du aktivitet/tilbud? Kom 
gjerne med innspill om hva NAAF 
Region Nord kan gjøre for medlem-
mer i Troms og Finnmark. Flere 
opplysninger på www.naaf.no/nord.



REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken

    E-post: region.oppland@naaf.no

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Karoline Sunde Storfl or 

    E-post:region.nord.trondelag@naaf.no

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

    E-post: oslo@naaf.no 

REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: (Fra 15. sept.) kl. 10-14 
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
E-post: region.sor.trondelag@naaf.no 

REGION TELEMARK
Tlf: 35 52 15 00 / 40 29 62 24
Kontortid: Man, tors. kl. 9–15 
Regionssekretær: Mona H. Larsen

    E-post:  region.telemark@naaf.no

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug/
                                     Tove Nymoen

    E-post: region.vest@naaf.no

Lillehammer sentrumsforening 
stiller gågata til disposisjon lørdag 
5. september. Vi vil i likhet med 
mange andre frivillige være til stede 
denne dagen for å gi gode råd, spi-
rometri (måling av lungekapasitet), 
21 lotteri, brosjyremateriell og en 
hyggelig prat. 
Astmakontrollstafetten kommer til 
Gjøvik på Frivillighetsdagen, lørdag 
12. september. 
Takk til alle dere som støtter oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Midlene vi får benyttes til aktivitet i 
Oppland Fylke. Vårt organisasjons-
nummer er 984 133 863. Man kan 
oppgi nummeret der man tipper 
eller gå inn på lokale sider, Region 
Oppland på www.naaf.no og lese 
mer om ordningen. 
Takk til våre tillitsvalgte som gir av 
sin fritid til foreningen, mange har 
lang fartstid, tjue år eller mer, og 
har lagt ned en formidabel innstats. 
Føler du også for å bidra? Smått el-
ler stort, ta kontakt med oss.  Takk til 
alle som ved å sende oss sin e-post 
adresse gjør det enklere og billigere 
for oss å holde dere oppdatert på 
det som skjer i regionslaget: region.
oppland@naaf.no 

Vest-Oppland AAF
skal se Cirque du Soleil i Oslo Spek-
trum lørdag 10. oktober. Billetter 
kan bestilles via regionsekretær, 
tlf: 95 84 51 43. 
Dinosaurturen utgår dessverre.
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Region Oslo fyller 50 år i august. 
Selv om vi nå er slått sammen med 
Akershus feirer vi dette ved å hedre 
grunnleggeren Alfred Simonsen og 
hans kone Bjørg.

På tå hev
Ballettkurs i Trikkehallen på Kjelsås 
fra 7. september og 10 uker frem. 
Dette er et Helse og Rehabilite-
ringsprosjekt for å øke fokus på 
viktigheten av fysisk trening for alle. 
Kursene er for 4–6 år og 7–10 år.

Jul i Blå� ell
Teaterkveld 21. november for alle 
barnemedlemmer i alle storlag og 
lokalforeninger i regionen. Gratis 
billetter for barna og redusert pris 
for de voksne. Påmelding til regi-
onssekretæren.

Allergi hos småbarn
Kurs er tenkt arrangert i samarbeid 

med helsestasjoner og barseltreff . 
Regionssekretæren stiller gjerne til 
utadrettet virksomhet med å spre 
informasjon, jobbe for politiske 
vedtak og holdninger til beste for 
våre medlemmer. 

Øvre Romerike storlag
Svømming, lørdager kl. 12–14 på 
Gjestad (Jessheim) fra og med 26. 
september. NAAF-medlemmer kr 20 
/ 10. Kontaktperson, Espen Mørk, 
tlf: 98 81 88 92.

Nedre Romerike storlag
Rimelig svømmetilbud på Sørum 
Sykehjem hver fredag, tlf: 21 68 18 
45. mette@bergmanfam.net

Asker/Bærum storlag
18. august var astmakontrollstafet-
ten på besøk hos oss i Sandvika 
senter. Vi håper vi fi kk spredd infor-
masjon både om astmakontroll og 
forebygging av svineinfl uensa.

Follo storlag
20. august var astmakontrollsta-
fetten i Kolbotn ved Apotek 1. Vi 
mener vi fi kk vist frem vårt viktige 
arbeid på en positiv måte.

Groruddalen AFF
Vi er stolte av å ha bidratt til å pusse 
opp Trosterud Senter barnehage, 
blant annet i samarbeid med Jotun 
og deres nye maling Sens.

Oslo AFF
Medlemsrabatt på Skullerud Sport 
Senter, tlf: 23 03 11 50.

Medlemshefte for 2009/10 med 
mange nyttige tips og spennende 
aktiviteter på fi nnes på www.naaf-
strl.no. 

Lungerehabilitering 
Vi fortsetter vår Lungerehabilite-
ring på Selli Rehabiliteringssenter 
i Klæbu. Dette gjelder både nye 
grupper og oppfriskningsgrupper. 

Familieseminar
Familieseminar på Dovre� ell 
Hotell 16.–18. oktober. Det blir det 
mange fl otte temaer og spennende 
aktiviteter for både store og små. 
Hovedtemaene denne gangen blir 
astma/allergi og inneklima. Matsko-
len er selvfølgelig med oss og det 
er også våre eksperter på eksem, 
skole, trening, trygd, inneklima m.m. 
Familiehelgen arrangeres for våre 
medlemmer i Nord-Trøndelag, Møre 
og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Gode råd er grønne
Boken fås kjøpt ved henvendelse, 

tlf: 72 83 10 04 eller www.naafstrl.
no. Det er blitt en riktig lekker bok 
med over 400 bilder og mange 
praktiske råd for valg av allergivenn-
lige planter ute og inne.

Savner du et tilbud blir vi veldig 
glade for å høre fra deg. Region-
kontoret nås på tlf: 72 83 10 04 eller 
naafstrl@online.no. 

Etter anbefaling fra helsemyndighe-
tene, velger NAAF Region Telemark 
å utsette familiekurset i Langesund 
grunnet ny infl uensa A. Vi vil sende 
ut invitasjon når ny dato foreligger. 
Badingen på Marensro utgår også. 
Vi starter opp igjen på et senere 
tidspunkt. Det er ennå ledige plas-
ser på helsereisen til Valle Marina i 
uke 7 og 8 i 2010. Ta kontakt med 
kontoret, eller Mona, tlf: 92 08 08 63 
for mer informasjon og påmelding.
Likemenn søkes. NAAF Telemark 
storlag trenger fl ere frivillige 
likemenn. Kursing vil bli gitt. For 
nærmere informasjon om likemenn 
og informatører i ditt nærmiljø, 
kontakt regionskontoret eller se liste 
over likemenn/informatører under 
Region Telemarks lokale side på 
www.naaf.no. En stor takk til dere 
som støtter oss via grasrotandelen 
fra Norsk Tipping. Midlene vi får 
benyttes til aktivitet i Telemark fylke. 
Dersom fl ere har lyst til å registrere 
seg er organisasjonsnummeret 
vårt 983 629 288, eller så sier dere 
at dere vil bli registrert på NAAF 
Region Telemark. Les mer om ord-
ningen på www.naaf.no.
Takk også til dere som sender oss 
sin e-postadresse, og oppfordrer 
fl ere til å gjøre det samme. Det 
gjør det enklere og billigere for 
oss å holde dere oppdatert på hva 
som skjer i regionen. Send info på 
region.telemark@naaf.no. 

Region Vest har fått nye regionssekre-
tærer. Linda Ophaug, 50 % i Bergen og 
Tove Nymoen, 50 % i Stavanger.
Familiekurset ”Klart det går” og helge-
kurs for voksne med astma, KOLS og 
allergi i september er, på bakgrunn av 
råd i forbindelse med svineinfl uensa, 
avlyst inntil videre.  

Kick o�  klatrecamp 
Bli med på høstens ”Kick off  Klatrecamp” 
i Bergen for 14-19-åringer. Vi jobber med 
å få på plass en sosial helg i november 
med klatring i fokus. Tilbudet er ment for 
alle ungdommer som har lyst til å lære 
seg å klatre. Både de helt ferske og de 
som allerede har klatret litt kan melde 
seg på. 
Klatrecampen vil gå over tre dager fra 
fredag til søndag, og vi klatrer lørdag og 
søndag. I tillegg får vi varierte felles-
aktiviteter, lærer om fysisk aktivitet og 
avslutter dagen med sosialt opplegg. 
Klatrecampen gjør deg i stand til å klatre 
sikkert på innendørsvegger. Alt av utstyr 
er inkludert i kursavgiften, det eneste du 
trenger er treningsklær og en drikke-
fl aske. Det blir felles avreise med voksen 
leder fra Stavanger - Haugesund - Leirvik 
til Bergen.
Prosjektet har fått støtte fra Helse og Re-
habiliteringsfondet, og helgen vil være 
kick off  for videre klatring. For de som 
bor i Bergensområdet vil kurset forsette 
med klatring seks påfølgende fredager. 
 Egenandel på kr 450,- dekker klatrekurs 
& utstyrsleie, overnatting, mat og aktivi-
tet. Påmelding til post@naafvest.no eller 
tlf: 55 59 68 03

Informatører og likemenn 
Region Vest har informatører og like-
menn fordelt over alle tre fylkene. Våre 
likemenn kan også brukes som informa-
tører, der kunnskap og informasjon om 
astma og allergi er lite utbredt. Med like-
mannsarbeid menes erfaringsutveksling. 
For nærmere informasjon om likemenn 
og informatører i ditt nærmiljø, kontakt 
regionskontoret eller se liste over like-
menn/informatører under Region Vests 
lokale side på www.naaf.no

Lærings- og mestringssenteret i 
Region Vest 
For personer med kronisk sjukdom er 
god opplæring og mestring av sykdom-
men like viktig som medisinsk behand-
ling. Helsepersonell har fagkompetanse, 
mens erfarne brukere (pasienter, pårø-
rende) har viktig kunnskap om hvordan 
man mestrer hverdagen. For å lykkes 
med å skape gode læringstilbud er det 
vesentlig at helsepersonell og brukere 
samarbeider om planlegging, gjen-
nomføring og evaluering av tiltakene. De 
fl este LMS i regionen arrangerer diverse 
kurs for astmatikere og kols-pasienter. Ta 
kontakt med LMS for mer informasjon.

Oversikt over LMS i Region Vest:
Stavanger, tlf: 51 51 30 82. Haugesund, 
tlf: 52 73 28 80. Odda, tlf: 53 65 11 37. 
Bergen, tlf: 55 97 47 80. Voss, tlf: 56 53 
38 42. Førde, tlf: 57 83 98 70. Florø, tlf: 57 
75 11 32 

Bading for astmatikere i Norheim-
sund
Trening i oppvarmet basseng for 
lungesyke med fysioterapeut Tove Fjell 
på Norheimsund Ungdomsskule, hver 
mandag kl.17 og 18. Kontakt Marit Seim, 
tlf: 56 55 24 52 / 91 59 85 82



REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

    E-post: monam@naaf.no

HAR DU BYTTET ADRESSE?

Vi trenger din nye 
i så fall slik at du 
får tilsendt 
AstmaAllergi. 
Kontakt oss på:
naaf@naaf.no eller 
tlf. 23 35 35 35 

REGION VESTFOLD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30 
Regionssekretær: Ellen Sørby

    E-post: naafvest@online.no 
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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.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års 
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?

Burotaksjon 2009.  Alle skoler og 
barnehager som har hatt lukeaksjo-
ner i år må straks gi beskjed til NAAF 
kontoret i Vestfold, tlf. 33 06 39 50 
og melde seg på i konkurransen om 
3 premier på kr 4000 og 2 x kr 2000.
26. august – 9. september reiser 27 
små og store til Valle Marina.

Kurset på Skjærgården hotell og 
badepark 24.–25. oktober er avlyst 
pga. smittefare for infl uensa A.
Familiekurset 12.–14. mars 2010 på 
Strand går som planlagt. Påmelding 
i januar.

31. oktober. Kurs for leger og an-
net helsepersonell om matallergi. 
Godkjent som seks timer etterut-
danning. Auditoriet på Sykehuset i 
Vestfold, Tønsberg. Tips din fastlege 
og helsestasjon om kursmulighe-
ten.

Larvik AAF 
Bading på Kysthospitalet i varmt 
vann for voksne og barn hver tors-
dag kl. 18-20. Det er bare å møte 
opp, medlemmer betaler halv pris. 
Gratis for barn. Kontakt leder Finn 

Halvorsen, tlf. 33 18 42 08.  
Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler. Ta kontakt, tlf: 
33 18 42 08.

Sande� ord AAF
Leder Sverre Lilloe, tlf: 90 93 35 16
Thorøya Helsepark har nytt tre-
ningstilbud for våre medlemmer. 
Alle dager kl. 06–24. Kr 540 for tre 
måneder, kr 1080 for seks måneder, 
tlf: 33 44 82 05.  
Bading for voksne i varmtvanns-
basseng og anledning til bruk av 
vanlig basseng i Svømmehallen i 
Bugården hver tirsdag kl. 14.45–16. 
Påmelding, 
tlf: 33 47 29 29.

Treningsgruppe for lungesyke på 
Hvidtgården v/fysioterapeut Stig 
Eidhamar. Torsdager kl. 10–11, og 
neste gruppe kl. 11–12. 
Den siste gruppen trente tidligere 
på Hauanskogen. Henvendelser til 
Stig på tlf. 97 08 03 91

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, 
tlf: 33 32 40 20. Treningsgruppe for 
voksne med lungelidelser på Activ 
Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70. 
Hyggemøter på dagtid: 14. septem-
ber, 12. oktober og 9. november 
treff es vi på Midtløkken fra kl. 1230.

Tønsberg og omegn AAF
Leder Harald Bregner, 
tlf: 97 51 95 80.
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 røyke i 
arbeidstiden.

Nordre Vestfold AAF
Vi har endret styresammensetnin-
gen. Anita Kolseth Olsen er nå leder 
og Olav Hansen styremedlem. Ta 
kontakt med Anita Kolseth Olsen, 
tlf: 99 04 38 32 dersom det er 
behov for informasjon i skoler og 
barnehager. Vi har informatører 
som kan stille opp på foreldre- og 
ansattemøter.

Grunnet klare anbefalinger fra Na-
sjonalt Folkehelseinstitutt om ikke å 
samle mange med kroniske lidelser, 
som av den grunn er defi nert som 
risikogrupper hva gjelder kompli-
kasjoner av ny infl uensa A (H1N1), 
har vi utsatt planlagte arrangement 
inntil gruppene har fått tilbud om 
vaksine.

Følg med på våre lokale hjemme-
sider for lokallagenes aktivitetsplan 
og for regionen generelt. For mer 
informasjon kontakt regionskon-
toret, tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91, 
monam@naaf.no, eller fungerende 
regionsleder Thomas Bræck, tlf: 69 
25 09 86, thomasbraeck@naaf.no

Sarpsborg lokallag har varmt-
vannstrening på Lande skole for 
medlemmer hver fredag kl. 18–19. 
Åpningstidene følger skolens 
ferier. Badingen er gratis for deres 
medlemmer. For mer informasjon, 
kontakt regionskontoret. 

Ønsker du å komme i kontakt med 
en likemann eller en informatør, se 
hjemmesiden for Region Østfold el-
ler ta kontakt med regionskontoret.



Tester gjort av Statens Institutt for Forbruksforskning viser at Blenda Sensitive Hvitt 
er Norges mest effektive vaskepulver uten parfyme for hvitt tøy

*

For mer informasjon 
se etter konkurranse- 
folder i din butikk 
eller blenda.no

Kjøp 4 valgfrie Blenda Sensitive 
produkter og FÅ 3 utgaver av 
bladet Foreldre&Barn

Vi feirer med 
supertilbud!

verdi
  kr207,-

Norges mest effektive
vaskepulver - uten parfyme*

Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

NYHET!

INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Sens er en ny serie interiørmaling fra Jotun uten skadelige 

avdampinger, løsemidler og ubehagelig malingslukt. Nå kan 

du male innendørs uten å bekymre deg for å sjenere verken 

deg selv eller andre.
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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.

527 040

ALLERGI… NEI TAKK

DERFOR INNEHOLDER NEUTRALS NYE 
BABYSERIE VERKEN PARFYME ELLER 

UNØDVENDIGE TILSETNINGSSTOFFER
1/3 av alle barn risikerer å utvikle allergi. Bruken av par-
fyme og unødvendige tilsetningsstoffer kan øke risikoen. 
Det vil ikke Neutral være med på. Derfor inneholder vår 
nye Babyserie ingen av delene. Hele serien er Svanemerket 
og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Det er 
Neutrals holdning til følsom hud. Vil du vite mer om barn 
og allergi kan du besøke www.neutral.no.
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