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Vorwerk Tiger var vår store salgssuksess i
90-årene. Den satte nye standarder for støv-
sugere og brakte enorm annerkjennelse for
Vorwerk. Nå er den tilbake i sterkt modifi-
sert utgave.

Alle støvsugere, både tradisjonelle og sentralstøv-
sugere, fører like mye luft tilbake til rommet som
de suger inn. Vorwerks unike filtersystem sikrer at
denne luften er renset, og støvsugeren fungerer
derfor som en luftrenser under bruk.

Grunnet Vorwerks støvopptak og gunstige
påvirkning av inneklimaet under og etter støv-
suging, er den tildelt godkjenningsmerket
“egnet for allergikere” fra TUV i Tyskland.

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777

– Se den!
– Prøv den!
– Opplev forskjellen hjemme!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• lav vekt
• lang levetid

Støvsugerens unike
egenskaper gjør at
den også er anbefalt
av Norges Astma og
Allergiforbund

Trimakk A4 annonseUtkj. 08-06-07 10:46 Side 1

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.

Den dagen Lise og Siri fant ut at  Ultra solgte glutenfritt mel, 
ble livet som allergikere og bolleelskere litt lettere å leve 

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. 
Hos Ultra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med allergi eller mat-
intoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse med allergiansvarlig i hver butikk. Se 
også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER



Det er vrient når innarbeidede råd går ut på dato. Alt som tidligere er sagt og etterlevd 
samvittighetsfullt – kanskje med enkelte forsakelser – endres plutselig. Ikke fordi noen er 
slemme men fordi ny kunnskap gjør at verdensbildet og tilhørende sannheter må justeres. 

Det etterlater en litt matt følelse. Man har kanskje virkelig adoptert anbefalinger og levd 
etter dem i håp om at de skulle ha en viktig betydning. Man blir oppgitt og litt ergerlig 
når det slås kontra. 

Ta meg for eksempel – jeg var tidlig ute med å resirkulere papir. Jeg skylte, brettet, 
samlet og kastet melkepapper. Og da de forbistrede plastkorkene kom, slet jeg dem ut og 
kastet disse for seg. Men for noen år siden fikk jeg en størrelse fra et svært resirkulerings-
anlegg til bords i et selskap… Hva snakker man med en slik om – om ikke sin samvittig-
hetsfulle deltakelse i hele ideen bak anlegget hans?! Jeg kastet meg ut i brave beretninger 
om mitt samfunnsengasjement – ble varm i kinnene av iver over å kunne levere beretnin-
ger om papp og plastfjerning, skylling og bretting. 

Men fikk jeg ros, anerkjennelse, skryt? Egentlig ikke, gitt. Han fortalte meg, nokså 
nøkternt, at det ikke var viktig å fjerne plasten. Jo, jo viftet jeg ham av, med kledelig 
beskjedenhet, påståelig i mitt gode forsett. Ingen innsats spart her! Ja, ja – sa han mildt – 
men nødvendig er det altså ikke. Det er så gode maskiner i sorteringen at det trengs ikke. 
Og – la han til, med et blikk på alle middagsgjestene: Skyller du pappen i varmt vann er 
gjenvinningsgevinsten tapt. 

Nå gjorde ikke jeg det da – men det hjalp likevel lite på følelsen av tapt ære. Jeg hadde 
fått en kalddusj, var klemt flat, avkorket og sortert bort. Jeg hadde gjort alt ”riktig” i beste 
mening – men så var det feil likevel. 

Ovenstående er ment som trøst for den leser om amming og introduksjon av fast føde 
og nå kanskje føler at innsatsen, og eventuell oppofrelse, var forgjeves og nærmest feil. 
Nei – den var ikke feil! Den var helt riktig for sin tid. Så får vi leve med følelsen av forsme-
delighet og gledes over at ny kunnskap forhåpentlig bringer oss fremover, etter først å ha 
jekket oss litt ned. 

I mens sorterer jeg videre…

tonje@naaf.no

Sannheter med «best før» dato

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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AstmaAllergi
Tidsskrift for Norges Astma- 
og Allergiforbund
Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Besøksadr.: Akersveien 26
naaf@naaf.no

Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Besøksadr.: Akersveien 24 C
tlf. 23 35 35 35 - faks 23 35 35 30
naaf@naaf.no
www.naaf.no

Ansvarlig redaktør 
Tonje Waaktaar Gamst
tlf. 23 35 35 12 - tonje.waaktaar.gamst@naaf.no

Lay out
Morten Rugtveit - www.mgt.no

Trykk
07 Aurskog a.s, Aurskog

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsskap 
kr. 300. Kun abonnement koster kr. 325 

Annonser 
Add Media as Anne-Lise Fængsrud, salgssjef
Tlf. 99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no 
 

Redaksjonene forbeholder seg retten til å  
redigere og forkorte innlegg. 
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet 
i annonsene, med mindre de er merket: 
Anbefalt av Norges Astma- og  
Allergiforbund. 

Stoff fra AstmaAllergi kan bare gjengis med 
tillatelse fra redaktøren og 
med kildehenvisning.

Det redaksjonelle arbeidet er avsluttet 
25. august

Neste utgivelse
AstmaAllergi 5/10 kommer uke 45
Manusfrist er 15. oktober
Materialfrist for annonser er 19. oktober 

AstmaAllergi har 67.000  
lesere pr. utgivelse.
Fagpressens leserundersøkelse 2008

Neutrals dermatologisk testede produkter gjør det 
enkelt å si nei til parfyme og andre unødvendige 
tilsetningsstoffer – helt uten å gå på kompromiss 
med den kvaliteten, velværen og effektiviteten du er 
vant til. Parfyme øker risikoen for allergi. Og aller-
gien blir du aldri kvitt igjen. Alle Neutral produkter 
er deklarert i samarbeid med Norges Astma- og 
Allergiforbund og de fl este er også Svanemerket. 
Så gjør noe godt for huden din, kjøp Neutral neste 
gang du handler. Og skap din egen parfymefrie 
sone. Les mer på www.neutral.no

PARFYME ØKER RISIKOEN FOR ALLERGI

Neutrals
enkelt å si nei til parfyme og andre unødvendige 
tilsetningsstoffer – helt uten å gå på kompromiss 
med den kvaliteten, velværen og effektiviteten du er 
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gien blir du aldri kvitt igjen. Alle Neutral produkter 
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Allergiforbund og de fl este er også Svanemerket. 
Så gjør noe godt for huden din, kjøp Neutral neste 
gang du handler. Og skap din egen parfymefrie 
sone. Les mer på www.neutral.no

PARFYME ØKER RISIKOEN FOR ALLERGI

PARFYME PLEIER IKKE HUDEN DIN 
– OG DET VET DU GODT!

527 040
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Fakta om EAT:
l EAT står for Enquiring About Tolerance, som betyr ”undersøkelse av toleranse”. 
l Studien vil undersøke om introduksjon av enkelte matvarer tidlig i spedbarnsfasen 
 (i tillegg til amming) kan ha en forebyggende effekt på utvikling av matvareallergi.
l Studien ble opprettet i 2009 og forventes å avsluttes i 2015.
l EAT-teamet jobber mot å rekruttere 2 500 spedbarn under 3 måneder, samt deres mødre.  
 Barna blir tilfeldig inndelt i to like store grupper. 
l Den ene gruppen får introdusert 6 allergifremkallende matvarer fra tre måneders alder, 
 som gis i tillegg til morsmelk. Den andre gruppen vil kun få morsmelk de første 6 måneder.
l Det føres loggbok over barnas kostinntak under studien.
l Barnas mødre blir også bedt om å føre loggbok over sitt eget kosthold, både under 
 graviditeten og så lenge de ammer.
l EATs forskergruppe legger vekt på at denne studien ikke endrer de gjeldende generelle 
 anbefalinger om å fullamme (kun morsmelk) de første 6 måneder av barnets liv.

M ens det tidligere var vanlig å gi grøt 
og puréer til spedbarn allerede i tre 
til fire måneders alder, har de fleste 

vestlige land de siste årene fulgt Verdens 
Helseorganisasjons nye retningslinjer om 
senere introduksjon av fast føde. 

Fullamming i 6 måneder er blant annet 
sett på som et viktig forebyggende tiltak 
mot matvareallergi, spesielt for barn i al-
lergibelastede familier. I land som Norge og 
Storbritannia understreker helsemyndighete-
ne også viktigheten av å drøye introduksjon 
av potensielt allergifremkallende matvarer 
som egg, kumelk, skalldyr, fisk og gluten i 
spedbarnskostholdet og å introdusere disse 
med varsomhet.

Forebygging under lupen
Inntil nylig har det hersket bred enighet i 
forskermiljøer om at en slik fremgangsmåte 
virker forbyggende med tanke på matallergi.

Nå hevder imidlertid en britisk mataller-

Matallergi er et stadig økende problem i den vestlige  
verden, og det er barn i alderen to måneder til tre år som  
er mest utsatt. En ny britisk studie håper å kunne komme 
nærmere svaret på hvordan denne typen allergi best  
kan forebygges.

n av CAMILLA GREVSTAD LAXTON gistudie, EAT, at det hittil faktisk ikke finnes 
konkrete forskningsresultater som kan påvise 
at en slik fremgangsmåte er den beste. 

EAT står for ”Enquiring About Tolerance”, 
eller ”undersøkelse av (in-)toleranse” på 
norsk. Dette er den første kliniske studien av 
sitt slag som ser på sammenhengen mellom 
tidlig/sen introduksjon av fast føde og allergi-
fremkallende matvarer generelt. 

Base på travelt London-sykehus
Den britiske studien søker å teste hypotesen 
om at introduksjon av seks allergifremkal-
lende matvarer i kostholdet til spedbarn fra 
tre måneders alder, sammen med kontinuer-
lig amming, vil føre til et redusert omfang av 
matallergi innen fylte tre år. 

Studien ledes av professor i barneallergo-
logi, Dr. Gideon Lack, som er overlege ved 
barneallergiavdelingen ved et av Londons 
største sykehus, nemlig Guy’s and St Thomas’ 
NHS Foundation Trust. Det er også her EATs 
forskerteam holder hus. De har base på syke-
husets barneavdeling, som går under navet 

Evelina’s Children Hospital.  

Rekrutteringsprosess
EAT-studien er en randomisert klinisk studie 

Babymat, vanlig mat eller bare morsmelk. 
Det er mange krav og mye som kan forvirre 
nybakte foreldre.  (foto: colourbox.com)

Jakter på nye svar
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som ble opprettet for omlag ett år siden. 
Staben er i full gang med rekrutteringspro-
sessen; målet er å knytte til seg hele 2 500 
barn under tre måneders alder, samt deres 
mødre. 

Barna blir delt inn i to like store grupper. 
Den ene gruppen vil få introdusert seks 
allergifremkallende matvarer fra tre måne-
ders alder, som gis i tillegg til morsmelk. 
Den andre gruppen vil kun følge de britiske 
helsemyndigheters retningslinjer for intro-
duksjon av fast føde; det vil si fullamming i 
seks måneder. Barna i begge gruppene vil få 
medisinsk oppfølging frem til fylte tre år.

I følge hjemmesiden til EAT er resultater 
fra tidligere studier som har sett på sam-
menhengen mellom senere introduksjon av 
fast føde og matallergi, svært sprikende. EAT-
studien tar blant annet også utgangspunkt 
i at det i Storbritannia har vært påvist et økt 
antall matallergitilfeller innenfor en lengre 

periode der senere introduksjon av fast føde 
samtidig også ble mer utbredt.

Inspirert av ny teori
Nyere forskning kan tyde på at tidlig intro-
duksjon av allergifremkallende matvarer 
faktisk kan beskytte kroppen mot utviklin-
gen av matvareallergi, i følge EATs forsker-
team. Teorien går ut på at gjentatte inntak av 
en allergifremkallende matvare i svært ung 
alder vil lære opp kroppens immunsystem 
til å kunne tolerere matvaren slik at en allergi 
knyttet til denne matvaren ikke utvikles når 
barnet blir eldre. 

Nyere forskningsresultater fra andre deler 
av verden påviser at utbredt tidlig introduk-
sjon av et allergen som f.eks. peanøtter i 
spedbarnskosten, ikke er synonymt med et 
stort antall allergiske tilfeller. 

Snarere tvert i mot, har det vist seg. I 
asiatiske og afrikanske land er peanøtter en 

viktig del av kosten og gis også til spedbarn. 
I disse landene er det påvist langt færre 
tilfeller av peanøttallergi enn i vestlige land, 
hvor det anbefales å introdusere peanøtter i 
kosten langt senere.

Det kan virke som om den britiske studien 
nyter godt av å kunne samarbeide med 
peanøttallergistudien LEAP, som ble omtalt 
i AstmaAllergi tidligere i år. LEAP (Learning 
Early About Peanut allergy) holder nemlig til 
i samme lokaler og er også under ledelse av 
blant andre professor Gideon Lack.

– Vi tror at det tidsrommet vi har til rådig-
het for å kunne påvirke en forebygging av 

Muligheten for å forebygge matallergi skjer på 
et tidlig tidspunkt i livet tror forskertemaet som 
arbeider med undersøkelse av mattoleranse i EAT-
studien. (foto: colourbox.com)

Jakter på nye svar
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For mange er melkefritt livsviktig, mens andre 
velger det for å føle seg bedre.  Stadig flere 
 velger det fordi de helt enkelt synes det er godt! 
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så 
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt, 
så bra og så godt sortiment som mulig.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte 
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget 
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte 
drikker består også av Soyadrikk Naturell som 
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er 
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og 
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen 
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på 
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, 
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings-
produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 

NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!



Jakter på nye svar
fra side 7
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Her ser du noen av våre produkter for allergikere og 
personer med matintoleranse. Utvalget består av alt fra 

råvarer, ferdigmat til vaskemidler og produkter innen 
personlig pleie. Kontakt en av våre allergiansvarlige i 

butikken dersom du har spørsmål.

UTVALG
FOR ALLERGIKERE

NORGES STØRSTE

matallergier kan være helt tidlig i 
livet, uttaler EATs forskerteam på 
sine hjemmesider. Her kan vi lese 
at foreløpige resultater fra den 
beslektede LEAP-studien avslører 
at spedbarns overfølsomhet 
overfor enkelte matvarer utvikles 
på et langt tidligere stadium enn 
tidligere antatt. 

Banebrytende  
forskning
Det viste seg nemlig at 10 % av 
spedbarn under seks måneder 
som ellers kvalifiserte seg til å 
delta i denne peanøttstudien, 
likevel ikke kunne delta fordi 
de allererede hadde utviklet 
en vesentlig overfølsomhet for 
peanøtter. Selv om ingen av 
spedbarna hadde hatt inntak av 
peanøtter før de ble med i LEAP-
studien, ble det påvist antistoffer 
mot peanøtter i blodet til hele 
40 % av barna allerede ved 4 
måneders alder.

Dr Glenis Scadding er presi-
dent for den britiske foreningen 
for allergi og klinisk imunologi, 
BSACI (British Society for Allergy 
and Clinical Immunology). Hun 
stiller seg svært positiv til både 
LEAP-studien og EAT-studien: 
– Begge disse studiene er bane-
brytende for vår kunnskap om 
utvikling av matvareallergier og 
sannsynligvis også for hvordan 

Venter du barn eller har du nettopp fått en fersking i huset? 
Du finner masse nyttig lesestoff på www.naaf.no/fersking

Du kan også bestille en gratis smekke til den lille.  
Vi sender ut så lenge lageret rekker

de kan forebygges, sier hun.
Ser også på astma, eksem og 

høysnue
Professor Lack, som nylig 

mottok den prestisjetunge 
forskningsprisen ”William Fran-
kland Award” fra BSACI, har som 
forsker de siste årene fokusert 
på omfanget av matallergier hos 
barn og forholdet mellom matal-
lergier, eksem og astma. 

Selv om EAT-studien først og 
fremst tar for seg forebygging av 
matvareallergi hos barn, ønsker 
studien samtidig å se på om 
resultatene de kommer fram til, 
også vil være overførbare til an-
dre typer allergier. Det er da sær-
lig forebygging av astma, eksem 
og høysnue det fokuseres på.

EATs forskerteam er for tiden 
ikke tilgjengelig for kommentar, 
men Dr Gideon Lack og hans 
stab håper imidlertid å kunne 
komme nærmere et svar på 
hvordan matallergi kan  
forebygges når studien  
avsluttes i 2015.  n

Ragnhild Halvorsen i NAAFs 
legeråd er skeptisk til rådene 
om fullamming i hele  
6 måneder – les mer  
på side 46.
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NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!

Skeptisk til  
fullamming
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Meld 
deg  inn

Decubal  
Intensive Cream

Meld deg inn på decubalpluss.no
84 % syns det er et 

fantastisk program

Mild hudpleieserie med 
hjelp og gode råd på nettet
Har du problemer med huden?
Meld deg inn i decubalpluss.no og få individuell 
veiledning og gratis produktprøver fra Decubal 

I Decubal Pluss får du:
  Anbefalt produkter som passer til deg

  Tilgang til ekspertpanelet vårt

  E-post med gode råd om hudpleie for tørr og sensitiv hud

Et par sentrale produkter
Decubal Body Cream

Til den daglige pleien

Decubal Intensive Cream
Ekstra omsorg på utsatte steder

Fås kun på apoteket

Decubal  
Body Cream

Det er 13 
produkter 

i serien 
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NÅ ER DET LETT Å VERVE

NYE MEDLEMMER!

Vi feirer 50 års jubileum med å tilby medlemskap i NAAF ut året for kun kr 50,-. Helt nye flotte medlemsfordeler

Du kan registrere nye medlemmer direkte på www.naaf.no
e-post: medlem@naaf.no, eller ring oss på 23 35 35 35
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S hazeb Khan Mohammed, 12 år, gjør 
seg klar til å få sin jevnlige dose Xolair 
på Bærum barnelegeklinikk: En sprøyte 

i venstre overarm og en i høyre overarm. Det 

Bioteknologi  
mot allergisk astma

er ikke første gang han er her. Hver 14. dag 
i snart to år har han sammen med mor eller 
far stilt opp hos barnelege Anne Søyland 
for å få injeksjonene mot en invalidiserende 
astma han har slitt med siden han var ett år 
gammel.

Han gruer seg ikke til sprøytene, det pleier 
å gå bra.

– Denne gutten er så tøff, så, sier helsese-
kretær og hjelpepleier Liv Marit Olafsen, og 
setter sprøyta i den første armen.

– Siden jeg begynte med denne medisi-
nen har jeg det mye bedre enn før, forteller 
Shazeb mens han venter på at injeksjonen 
blir satt ferdig. – Tidligere hadde jeg ofte 
vanskeligheter med å puste, var uopplagt 
og orket ikke løpe. Mange ganger våknet jeg 
om natta med tung pust og vondt nederst i 
lungene. På morgenene fikk jeg nesten ikke 

Moderne bioteknologiske medikamenter tar i bruk nye 
behandlingsprinsipper mot alvorlig allergisk astma. I stedet 
for å dempe symptomer, retter medisinen seg direkte mot 
årsaken til sykdommen.

I snart to år har Shazeb Khan Mohammed fått en ny type behandling mot allergisk astma hos barnelege Anne Søyland på Bærum barnelegeklinikk.  
Med gode resultater.

n tekst og foto – MARIANNE MONSEN
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opp øynene, de var klistret igjen. Medisinene 
jeg tok hjalp en del, men ikke så mye.  Nå kan 
jeg spille fotball og løpe, selv om det hender 
jeg blir sliten, og om morgenen kan jeg åpne 
øynene uten problemer. Det er deilig!

Ved siden av sin alvorlige astma reagerer 
Shazeb også mot gress, bjørk, nøtter, midd 
og dyrehår. I pollensesongen slo eksem ut i 
full blomst. Nå er allergiene bedre og ekse-
met borte. Astmamedisinen har tatt knekken 
på dem.

Og der er Liv Marit ferdig med begge 
injeksjonene.

– Du var like flink denne gangen, sier hun.

Nytt behandlingsprinsipp
Xolair representerer et nytt behandlings-
prinsipp mot allergisk astma. Medisinsk 
bioteknologi er tatt i bruk for å nøytralisere 
IgE antistoffer i blodet, stoffer som er en del 
av immunsystemet vårt, men som i for høye 
nivåer spiller en sentral rolle i utviklingen av 
allergiske symptomer. Pasienter med allergisk 
astma har høyere nivåer av IgE enn normalt, 
noe som trolig bidrar til betennelse og over-
irritabilitet i de nedre luftveiene.

– Xolair hjelper ikke alle, men de som blir 
hjulpet får et mye bedre liv, ja et nytt liv. 
Forskning viser 50 % reduksjon i alvorlige for-
verringsreaksjoner, bedre pust og yteevne, 
i det hele tatt høyere livskvalitet, selv om 
ikke lungefunksjonen alltid blir bedre. Bruk 
av annen medisin minker, med opptil 80 % 
for anfallsmedisin. Også kortisonbruken går 
ned. Som en ekstrabonus blir mange mindre 
plaget av allergier, som dyrehårsallergi eller 
pollenallergi, disse er jo også utløst av IgE 
antistoffer.

– Har medikamentet bivirkninger?
– Alle medikamenter har bivirkninger, selv 

om det ikke slår ut ofte. Enkelte pasienter 
kan få en allergisk reaksjon. For å være sikre 
på at alt har gått bra, blir pasienten de to 
første gangene værende på legekontoret til 
observasjon to timer etter injeksjonene, ved 
senere behandlinger en halv time.

Medikamentet ble godkjent i Norge i 2005 
og kan i dag brukes i behandling av allergisk 
astma hos barn ned til seksårsalderen. Tre av 
Søylands pasienter får nå Xolair, med gode 
resultater.

Dyrt medikament
Men kriteriene for bruk er strenge, understre-
ker Søyland. 

– For det første må astmaen være allergisk 

utløst, det må påvises for høyt IgE-nivå i blo-
det. Infeksjonsutløst astma eller anstrengel-
sesastma blir ikke hjulpet av denne medisi-
nen. Videre må symptomene være alvorlige 
og vedvarende med hyppige forverringer 
og nedsatt funksjon eller oppvåkning om 
natten til tross for annen medisinering i høye 
doser. Redusert lungekapasitet, under 80 % 
av forventet, er et annet kriterium. I tillegg 
må pasienten ha helårsallergi, for eksempel 
middallergi eller dyrehårsallergi. For hver 
enkelt pasient må det søkes NAV om god-
kjenning. 

Medikamentet er fremdeles lite brukt i 
Norge. Selv ble Søyland kjent med medika-
mentet da hun som barnelege ved Vok-
sentoppen senter for astma og allergi deltok 
i et prosjekt for noen år siden der ungdom-
mer ble behandlet med Xolair. 

Medikamentet er dyrt. Én behandling 
koster mellom 8 000 og 16 000 kroner og 
gis på blå resept. Dosene blir satt annenhver 
uke eller hver fjerde uke, alt etter hvor høye 
IgE-nivå det er i blodet.

– Går du til behandling to ganger i 
måneden blir det fort penger av det, men 
også andre medisin er dyre, for eksempel de 
som brukes mot leddgikt og i behandling av 

kreft. Vi må også huske at dette gjelder unge 
mennesker som blir hjulpet til et helt nytt liv.

– Ville flere ha fått tilbud om behandling hvis 
medikamentet kostet mindre?

– Nei, det tror jeg ikke, jeg vurderer hvert 
tilfelle i forhold til kriteriene, Xolair er et med-
ikament for noen få. At kriteriene er strenge 
synes jeg er greit nok. Virker andre typer 
medisin like bra, er det ingen grunn til ikke å 
bruke dem. En annen sak er at Xolair kanskje 
kan bli godkjent for andre sykdommer enn 
allergisk astma. På kongresser diskuterer man 
i dag om medikamentet også kan ha virk-
ning mot allergier, for eksempel pollenallergi 
og matallergi og eksem. Hvis forskning viser 
at medikamentet har god effekt for slike 
sykdommer, kan flere få glede av det.

I venterommet har nå Shazeb sittet i tretti 
minutter etter injeksjonene. Som vanlig er 
alt i orden.

– Nå skal vi ta noen ukers pause i behand-
lingen og se om bedringen holder seg, sier 
Anne Søyland. – Når man slutter med medi-
kamentet vil effekten være varig hos noen, 
hos andre kommer symptomene tilbake. Vi 
skal følge Shazeb tett opp. Blir han dårlig 
igjen, starter vi opp på nytt. n 

Sprøytene hjelpepleier Liv Marit Olafsen setter, gjør ikke noe vondt, synes Shazeb.
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Informasjon  
er jobb nr. 1

S torparten av informasjonen ble formidla gjennom brosjyrer 
som ble utarbeidet av forbundets legeråd eller andre med 
spesielle kunnskaper vi knytta til oss, forteller tidligere general-

sekretær i NAAF, Arne Heimdal. Brosjyrene ble distribuert gjennom 
lokalforeningene som igjen delte dem ut til medlemmene. De ble 
også lagt ut på blant annet lege- og trygdekontorer.  
– Brosjyren var gratis og midler fikk vi i noen grad fra Helsedirektora-
tet. 

Men ganske tidlig, i 1961 fikk NAAF også sitt eget medlemsblad.
Skjønt blad og blad…  

– Det aller første bladet var et enkelt stensilert A4 ark som ble sendt 
ut til medlemmene som ble kalt Astma og allerginytt med informa-
sjon om forbundets aktiviteter og hjertesaker. Fra 1963 ble det et 
eget blad, Astma og Allergi-Nytt. Den lille trykksaken i A5-format 
kom først ut mer sporadisk og økte med årene opp til 6 utgaver årlig 
fra 1980. Innholdet var informasjon fra lokalforeningene, fagartikler, 
og ikke minst spalta ”Spørsmål til doktoren”. 
– Vi fikk vite at leger holdt seg med dette bladet for å få kunn-
skap om astma og allergi fra spesialistene som svarte her! forteller 
Heimdal, men i tillegg til å være kunnskapsleverandør bandt det 
forbundet sammen. Den som virkelig lagde bladet til et organ for for-
bundet, et bindeledd mellom medlemmene og lokallagene var Leif 
Roksund, styreleder gjennom hele 80-tallet, understreker Heimdal. 

Vekst
På 70-tallet økte bladformatet i størrelse i to omganger for å ende på 
A4 utgave som i dag. På 80-tallet skiftet bladet navn til AstmaAllergi, 
fargene gjorde sitt inntog, først på bladenes forsider og annonser 
og deretter stadig mer av bildematerialet. Fargetrykk var kostbart så 
dette var et løft. 

Et stort og viktig spørsmål gjennom flere år var om redaktøren av 
bladet også skulle være ansvarlig redaktør.  
– Forbundets ledelse hadde vanskelig for å gi fra seg det ansvaret. 
Det var stor motstand i styret, forteller Heimdal. Dette hadde han 
problemer med å forstå. Han mente hele tida at redaktøren burde 
være fristilt og ha det fulle og hele redaktøransvaret uten innblan-
ding fra forbundets ledelse.

Med i fagpressen
Sånn ble det da også til slutt, men ikke før etter at Tonje Waaktaar 
Gamst hadde satt seg i redaktørstolen i 1998. I dag er dette et 

Forbundets hovedoppgave fra første  
dag var informasjon. 

n av SIDSEL SKOTLAND krav for å kunne være medlem av Fagpressen. I følge Fagpressens 
leserundersøkelser kan AstmaAllergi tegne seg for 67 000 lesere per 
utgave. Annonseomsetningen er god og bladet publiserer noen 
saker fra hver utgave på forbundets hjemmeside. Planen er at bladet 
skal legges ut digitalt i sin helhet på lukket medlemsside ”Min side” 
på litt sikt.   

I tillegg til medlemsbladet AstmaAllergi, holder forbundet seg 
også med fagbladet Allergi i Praksis. 
Bladet kom ut første gang i 1996 og ble starta opp av nestor innen 
astma og allergiforskning i Norge, professor Kjell Aas.

Kunnskap til allmennleger 
Bakgrunnen for publikasjonen var at ledelsen i forbundet hadde fått 
tilbakemeldinger fra pasienter om at det var for lite kunnskap blant 
allmennlegene om behandling av astma og allergi. Det ønsket de 
å gjøre noe med og Kjell Aas tok ballen. Han var både redaktør og 
artikkelforfatter de første åra. Da Kjell Aas ga seg som redaktør i 1998, 
ble bladet lagt på is inntil ny redaktør ble ansatt. I 1999 tok Nina Brun 
over roret og har vært redaktør siden. 
– Jeg ble ansatt i en 50 prosent stilling i NAAF for å redigere bladet. 
På den tida var opplaget på 8 000. I tillegg til allmennleger og lun-
gesykepleiere fikk også en del spesialistgrupper bladet den gangen, 
forteller Brun.

I 2004 ble det innleda et samarbeid med den svenske søsteror-
ganisasjonen Astma- och Allergiförbundet. Fagmiljøet på astma og 
allergifeltet er mye større der enn i Norge, men de hadde ikke noe 
fagblad. De mente det var en bedre idé å hekte seg på et allerede 
godt etablert blad enn å forsøke å kopiere det, og dermed har Allergi 
i Praksis i dag et opplag på 13 500.  
Allmennleger og lungesykepleiere i både Sverige og Norge henter 
nå kunnskap fra dette fagbladet som kommer ut med fire temanum-
mer pr år. Nina Brun er ansvarlig redaktør og med seg har hun to 
norske og to svenske fagredaktører.  
Allergi i Praksis har noe journalistisk stoff, men først og fremst består 
bladet av artikler som svenske og norske fagfolk inviteres til å skrive. 
Artiklene blir publisert i det språket de er skrevet, så bladet er en god 
blanding av svensk og norsk, forteller redaktøren. 
Det er NAAF som står for kostnadene, men mye av annonseinntek-
tene kommer fra Sverige. 

Faglige ambisjoner 
Forbundet og Brun er ganske stolte av fagbladet sitt som har blitt 
referert til av både Karolinska institutet i Sverige og av det norske 

Helsebiblioteket. Det er et faglig tungt tidsskrift, og Brun håper at det 
en vakker dag blir meritterende for forskere i feltet – et tidsskrift der 
de kan publisere forskningsartiklene sine.  
Det er stadig spørsmål etter gamle artikler så Brun har planer om å 
legge alt på nettet – men først må nettkapasiteten til NAAF utvides. 
For den er straks helt sprengt. Oppgradering er på trappene, forteller 
Nina Brun, som også er nettredaktør i NAAF.

På nett med utviklinga 
Forbundet starta så smått med et nettsted med to–tre sider i 1998. 
Det tjente kun til å presentere forbundet og til å publisere pressemel-
dinger.

I 2000 ble stillinga til Brun utvida med 50 prosent så hun i tillegg 
til å være redaktør for Allergi i Praksis kunne ta seg av nettsatsinga til 
forbundet.  
Og det ble en formidabel satsing: Fra to–tre nettsider i 1998 til 5000 
sider i dag – og altså sprengt kapasitet. 
– Vi satser stort på nettet – det er her framtida er!  
Nina Brun er opptatt av at forbundet må være med på det som skjer 
”der ute”, og både Allergi i Praksis og medlemsbladet AstmaAllergi 
etablerte seg på Facebook denne våren.  
– Det er mye som skjer i nettverdenen. Hva om fem år? Kanskje alt er 
på Facebook, funderer hun.

Størst i Tyrkia 
Men foreløpig er det på eget nettsted det meste skjer. Naaf.no har 
nå 650 000 reelle brukere pr år – det vil si en tidobling siden 2000, 
da antallet var 60 000. Og i tillegg til egne nettsider er det lenker til 
pollenvarsel og til sidene inneklima.com og allergiviten.no. Begge 
driftes av NAAF, men redigeres av Kjell Aas – over 80 år gammel og 
like engasjert i feltet som han alltid har vært. n
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Helsebiblioteket. Det er et faglig tungt tidsskrift, og Brun håper at det 
en vakker dag blir meritterende for forskere i feltet – et tidsskrift der 
de kan publisere forskningsartiklene sine.  
Det er stadig spørsmål etter gamle artikler så Brun har planer om å 
legge alt på nettet – men først må nettkapasiteten til NAAF utvides. 
For den er straks helt sprengt. Oppgradering er på trappene, forteller 
Nina Brun, som også er nettredaktør i NAAF.

På nett med utviklinga 
Forbundet starta så smått med et nettsted med to–tre sider i 1998. 
Det tjente kun til å presentere forbundet og til å publisere pressemel-
dinger.

I 2000 ble stillinga til Brun utvida med 50 prosent så hun i tillegg 
til å være redaktør for Allergi i Praksis kunne ta seg av nettsatsinga til 
forbundet.  
Og det ble en formidabel satsing: Fra to–tre nettsider i 1998 til 5000 
sider i dag – og altså sprengt kapasitet. 
– Vi satser stort på nettet – det er her framtida er!  
Nina Brun er opptatt av at forbundet må være med på det som skjer 
”der ute”, og både Allergi i Praksis og medlemsbladet AstmaAllergi 
etablerte seg på Facebook denne våren.  
– Det er mye som skjer i nettverdenen. Hva om fem år? Kanskje alt er 
på Facebook, funderer hun.

Størst i Tyrkia 
Men foreløpig er det på eget nettsted det meste skjer. Naaf.no har 
nå 650 000 reelle brukere pr år – det vil si en tidobling siden 2000, 
da antallet var 60 000. Og i tillegg til egne nettsider er det lenker til 
pollenvarsel og til sidene inneklima.com og allergiviten.no. Begge 
driftes av NAAF, men redigeres av Kjell Aas – over 80 år gammel og 
like engasjert i feltet som han alltid har vært. n

Og så til slutt en en liten kuriositet: 
– I 2009 oversatte forbundet alle faktaarkene til minoritets-
språk. Etter det er den definitivt mest besøkte nettsida vår 
”Fakta om eksem” på tyrkisk. Den har opptil 1 000 besøken-
de i uka, og vi ser at brukerne stort sett bruker den fra Tyrkia, 
smiler Nina Brun. NAAF nå også størst i Tyrkia!
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D et er overraskende, synes legene på 
allergiavdelingen på Södersjukhuset 
i Sverige. Erik Florvaag, spesialist i 

lungesykdommer, på Haukeland universitets-
sykehus forstår at de svenske kollegene er 
overrasket.

– Det er ganske underlig og oppsikts-
vekkende, særlig ettersom det er alvorlige 
reaksjoner. Jeg har ingen formening om hva 
dette kan skyldes. De må utrede og se om 
det er selve kjøttet eller tilsettingsstoffer som 
inneholder allergener. Vi har ikke mer kunn-

Kjøttallergi – er det mulig?

I løpet av et halvt år har tre tilfeller av kjøttallergi blitt kon-
statert på sykehus i Stockholm. Symtomene er magesmer-
ter, elveblest og pustebesvær.  

n tekst – ANNA OLSSON skap om dette enn de har i Sverige.  Jeg har 
sett en og annen med kjøttallergi, men det 
er svært sjelden. Ingen tilfeller jeg kjenner til 
de seneste årene, sier Florvaag. 

Mistenkt kjøttallergi
Maria Starkhammar arbeider som lege ved 
allergiavdelingen på Södersykehuset i Stock-
holm og treffer pasienter med kjøttallergi. 
Hun forteller at ny forskning fra USA viser at 
pasienter med kjøttallergi har antistoffer mot 
karbohydratet alfa-gal.

– Tidligere har vi ikke trodd at allergianti-
stoffer mot karbohydrater utløser matvareal-

Mårten Lindberg, 38, utredes for kjøttallergi med prikktest, blodprøve og ved hjelp av et spørreskjema. 

Maria Starkhammar er lege på allergiav-
delingen på Södersykehuset i Stockholm, 
som utreder symptomer på kjøttallergi.

lergi. Vi har sagt at det er allergi-antistoffer 
mot proteiner som utløser den allergiske 
reaksjonen. Dette er en gammel sannhet 
som forskerne nå ser på på nytt, sier Maria 
Starkhammar.

Siden april i år har svenske aviser skrevet 
om et tyvetalls personer hvor man misten-
ker kjøttallergi. De har kontaktet sykehusav-
delingen og kommer fra fra ulike deler av 
landet.

– Jeg har truffet ytterligere fem personer 
fra Stockholmsområdet med kjøttallergi. 
Pasientene har klassiske allergisymptomer, 
det er hele skalaen fra magesmerter, diaré, 
elveblest, trykk for brystet og pustebesvær. 
Det karakteristiske er at reaksjonen kommer 
3–6 timer etter inntak av rødt kjøtt, noe 
som gjør at det kan ta en stund før pasien-
ten ser sammenhengen mellom kjøttinntak 
og allergisk reaksjon, forteller Starkhammar.

Mye man ikke vet
Hennes kollega overlege Lars Gottberg 
lurer på om kjøttallergi er mer vanlig enn 
man har trodd til nå. Forskere fra Australia 
og USA har oppdaget at kjøttallergikere 
ofte rapporterer at de har blitt bitt av flått 
eller sandlopper, med kraftig utslett og he-
velse i huden innen kjøttallergien oppstod. 
Kanskje finnes det en sammenheng mellom 
insektsbittene og allergien? Denne observa-
sjonene er publisert i tidskriftet Journal of 
Allergy and Clinical Immunology.

– Det er viktig å tolke denne informasjo-
nen med forsiktighet. Vi vet ikke om det 
finnes noen sammenheng, det trengs mer 
forskning på dette området. Hittil har vi 
utredet mistenkte kjøttallergikere med en 
analyse av antistoffer mot kjøttproteiner. 
Det hadde vært spennende å se om også 
de svenske kjøttallergikeren har antistoffer 
mot karbohydratet alfa-gal. Enn så lenge 
utføres denne analysen kun i forskninglabo-
ratorier, avslutter Maria Starkhammar.

Abeidet med å undersøke årsakene til 
kjøttallergi fortsetter. Det er for tidlig å 
si noe ennå, mener forskere på Karolin-
ska Institituttet i Stockholm. De har fått i 
oppdrag å se nærmere på sammenhengen 
med karbohydratet alfa-gal og en eventuell 
sammenheng med flåttbitt. n
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1. En nordmann som ganske nylig vant OL-gull 
     varmet opp med et par wiener.

2. Pølser for ekte idrettsmenn rett og slett.

Polseunnskyldninger

NYHET!
Mer kjøtt. Uten allergener.* Samme gode smak. 
Utviklet i samarbeid med Astma- og Allergi forbundet.  
Kan nå spises av alle pølseelskere. leivvidar.no

*Dette produktet inneholder kun allergitrygge ingredienser. Evt. spormengder av allergener er på ufarlige nivåer.
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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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Kattehold 
kan gi astma
Katteallergener i husstøv kan øke  
risikoen for astma hos barn. Det er  
konklusjonen i økolog Randi Jacobsen 
Bertelsens doktoravhandling.

n tekst og foto– SISSEL FANTOFT

R andi Jacobsen Bertelsen brukte fun-
nene i den store Miljø- og barneast-
mastudien (MBA) som grunnlag for 

sitt doktorgradarbeid. MBA-studien er et 
samarbeid mellom Barnesenteret ved Ullevål 
Universitetssykehus, Voksentoppen barnekli-
nikk, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Norges 
Idrettshøyskole, og startet i 1992. 3 754 
nyfødte barn deltok, og mange av disse har 
med jevne mellomrom deltatt i oppfølgings-
studier. Randi Jacobsen Bertelsen er forsker 
ved avdeling for miljøimmunologi ved Na-
sjonalt folkehelseinstitutt, og doktorgraden 
hennes ble finansiert av programmet Miljø, 
gener og helse ved Norges forskningsråd.

– Jeg var heldig, for da jeg begynte på 
doktorgraden var Miljø- og barneastmastu-
dien akkurat ferdig med sin tiårsoppfølging 
av barna, så jeg fikk tilgang til mye unikt 
materiale, sier Bertelsen. Hun har i hovedsak 
sett på kjæledyrhold i sin studie.

– I dag bygger vi husene mye tettere enn 
tidligere og uten naturlig ventilasjon, slik at vi 
får mer allergener og endotoxiner i innemil-
jøet. Jeg målte allergener i støvprøver fra 
gulv som ble tatt da barna var to år gamle, 
og fra madrass fra de var ti år gamle, og har 

sett på eksponeringen for disse allergenene 
tidlig i livet i forhold til utviklingen av astma 
og allergi. Det viste seg at det var en økt 
risiko for å utvikle astma for de barna som 
var eksponert for katteallergener, forteller 
Bertelsen.

Beholder dyrene
Det er mange studier som har sett på 
sammenhengen mellom kjæledyrhold og 
utviklingen av astma tidligere, men det er 
få som har brukt et like langt tidsperspektiv 
som Bertelsen, og konklusjonene har vært 
sprikende. Men hos Bertelsen er de soleklare.

– Vi har så mye informasjon om disse bar-
na at selv om vi justerer for andre faktorer er 
det ingen tvil om at eksponering for katteal-
lergener øker astmarisikoen, men de samme 
barna hadde ikke nødvendigvis økt risiko for 
allergi/allergisk sensibilisering. Men vi vet ikke 
helt hvorfor: Er det ting katter drar med seg 
inn? Er det andre faktorer som spiller inn i fa-
milier med katt? Vi vet for eksempel at midd 
er astmautløsende, er det sånn at siden vi har 
lite midd i Norge så virker katteallergenene 
sterkere?  Disse spørsmålene fant vi ingen 
entydige svar på, forteller Bertelsen.

18 prosent av barna i MBA-studien ble 
født inn i familier som hadde pelsdyr, men 

Randi Berthelsen har hatt et unikt materiale å 
dykke ned i og kan konkludere: Eksponering for 
katteallergener øker astmarisikoen hos barn og 
jenter har mye høyere risiko for å utvikle astma 
enn gutter.

Selv om barn utvikler astma kvitter ikke familien seg med 
kjæledyrene sine. Det kan det være mange grunner til. 
(Mange gode grunner, synes katten Findus..)  
(foto: Thea Marie Østerholt)

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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selv om barna utviklet astma i løpet av de ti 
første leveårene så beholdt familien dyrene. 

– Det er så mange sterke følelser knyttet til 
kjæledyrene, og de medfører så mye positivt, 
så man velger heller å ta medisiner mot ast-
maen. Det viste seg også at røykere, kvinner, 
familier med jenter og eldre søsken oftere 
har kjæledyr. Og jenter som blir eksponert 
for katteallergener har mye høyere risiko for 
å utvikle astma enn gutter. Men om det er 
fordi jenter koser mer med dyr eller har flere 
kosedyr og tepper på rommene sine som 
samler opp allergener og støv, vet vi ikke.

Det hjelper ikke å skaffe seg pelsløse dyr 
heller.

– Allergenet fins i spytt og kjertler og ikke 
i pelsen som sådan, dyrene sleiker seg slik at 
allergenet setter seg i pelsen, og derfra sprer 
det seg.

Vestlig livsstil
Randi Jacobsen Bertelsen har hovedfag i 
zoologisk økologi fra Universitetet i Bergen, 
og har tidligere jobbet tre år som prosjekt-
medarbeider i Kreftregisteret. På Nasjonalt 
folkehelseinstitutt får hun muligheten til å 
jobbe med epidemiologi og forebygging av 
astma og allergi.

– Det har vært veldig interessant å sette 
seg inn i hvordan man diagnostiserer astma. 
Vi vet at årsaken må være en kombinasjon 
av mange ting, men det er klart at det har 
noe med den vestlige livsstilen å gjøre. Det 
har vært en eksplosiv økning i astmatilfeller 
siden 1950-tallet. MBA-studien viste at 11 
prosent av barna hadde aktiv astma da de 
var ti år gamle, mens 20 prosent hadde hatt 
astma. Det er veldig høye tall, men siden 
MBA-

studien ikke har et representativt utvalg 
kan disse funnene ikke automatisk overføres 
til den generelle befolkningen, sier Bertelsen.

Hun er nå i gang med å søke om postdok-
tormidler for å kunne forske videre i materia-
let i MBA-studien.

– Jeg har lyst til å se på hormonforstyrren-
de stoffer som plastmyknere, det er grunn 
til å tro at de kan virke astma- og allergiutlø-
sende. Såkalte ftalater er allerede forbudt i 
smokker og leker, sier Bertelsen. Hun vil ikke 
gi noen generelle råd om kjæledyrhold.

– Fordi man ikke kan si hvilke barn astmari-
sikoen gjelder for blir det vanskelig. Men hvis 
man har noen med astma i familien bør man 
skifte sengetøy, vaske og lufte ofte, bortsett 
fra på dagen i pollensesongen når sprednin-
gen er på sitt sterkeste. n

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund
Generalsekretærens

HJØrne

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF

Medlemmer på tur med  
gode fordeler i hånda!
Nå har vi akkurat sendt ut landsmøtepapi-
rene for vår store markering i september. 
Med både ny fremoverlent strategi, tydelig 
handlingsplan og sågar en tydelig nei-til-
røyk politikkforslag. Alt etter flere interne 
runder som lover godt for en samlet 
organisasjon som har lyst til å gjøre Norge 
friskere!

Vi håper og tror at våre tydelige priorite-
ringer også vil gi oss mange nye medlem-
mer. Nå er det jo slik at noen er medlem-
mer for å støtte oss, mens andre for å 
kunne være med å arbeide som tillitsvalgt 
eller frivillig. Uansett vet vi at det å gi noen 
fordeler til de som vil være medlemmer 
er lurt. NAAFs tilbud i så måte har vært litt 
tynt.

Det er derfor gledelig nå at vi fra 1. 
september endelig kan åpen første versjon 
av nettbutikken vår. Der vil medlemmer på 
en enkel måte kunne kjøpe produkter til 
en rabattert pris. Man skal ikke handle mye 
før det lønner seg med et medlemskap 
hvert år er filosofien. Første versjon har et 
begrenset antall produkter og så jobber vi 
med å utvide tilbudet sakte men sikkert i 
årene som kommer. Vi må prøve oss frem 
å se hva folk egentlig vil kjøpe på denne 
måten. 

Den andre gledelige nyheten er at vi nå 
lanserer billigere reiser til vår perle på Gran 
Canaria, Valle Marina. NAAFs sekretariatet 
tok i august over salget av alle leilighe-
ter som Statens Behandlingsreiser ikke 
benytter og vi satser friskt! Vi tror at med 
reduserte priser så klarer vi å få flere til å 
reise og vi har allerede innført rabatterte 
priser for medlemmer om vinteren, hele 
vinteren. Og vi har ikke dyrere opphold i 
skolens ferier. Dermed lønner det seg fort 
å være medlem.

Vi kommer til å videreutvikle dette 
reisetilbudet med temareiser, gruppereiser, 

spesielle hopp-på-ledige-plasser tilbud, 
og mye annet spennende etter hvert. 
Utfordringene ligger i flyreisene som 
varierer veldig i pris. Men det finnes mange 
muligheter og vår reisekonsulent Kerstin 
som dere finner på reise@naaf.no vil hjelpe 
de som trenger det, med å finne rimeligst 
mulig flyreise.

En rask sjekk på Norwegian akkurat nå 
viste meg f.eks at jeg kunne reise i desem-
ber på flere datoer direkte for under 1 000 
kroner hver vei. Og i de mørke månedene 
som er så tunge av og til her hjemme på 
berget. Jeg tror sannelig jeg må planlegge 
en tur midtvinters for å få litt varme i krop-
pen. 

Nå foregår det en vervekampanje landet 
rundt og med reise til Valla Marina som 
premie til de beste ververne. Men alle kan 
jo vinne. Vi har noen flotte vervepremier 
faktisk. For bare 5 medlemmer, kan man 
spare opp vervepremien og få en I pod 
Nano. Det har jeg faktisk ønsket meg, eller 
hva med en brødbakemaskin for også bare 
5 medlemmer. Jeg tror sannelig jeg må 
prøve å få tak i 10 nye medlemmer jeg. Så 
kan jeg skjære nystekt brød mens jeg lytter 
til favorittlåta. Lykke til med vervingen av 
mange nye NAAFere!
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Rolig, vi hjelper deg.

Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og NAAF sikrer deg som medlem  
8 prosent på forsikring av privatbil, villa, innbo, båt, hytte og ferie bolig i 
utlandet? Og samler du flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og 
oppnå ytterligere rabatt. Spør oss om hvilke forsikringer som teller for  
If Pluss.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 02400 eller besøk www.if.no 
Husk å oppgi avtale nr. 639.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

UNN DEG SKADEOPPGJØR  
SLIK DET BURDE VÆRE.

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.

8 % RABATT
 På PRIVATE SKADEfORSIKRINGER

I samarbeid med:

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEDLEm AV NAAf.

DESIGN: Topaz er en Classic 
panelovn med glassfront.

Topaz glasspanelovn

Panelovnen Classic anbefales til astmatikere og 
allergikere for å sikre god luftkvalitet
og et godt inneklima. Classic er en lukket
panelovn hvor varmelementene ikke
kommer i direkte kontakt med inneluft
og ingen støvpartikler forbrennes.

Ovnen er renholdsvennlig, har  svært nøyaktig
termostat og de nødvendige miljøhensyn
er ivaretatt. Classic kan tidsstyres via
spareplugg eller via styringssystemene
Dimplex DigiHeat 8, Nobø Orion 700 og
ewt Plus+. 

Anbefalt av
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Tlf. +47 74 82 91 00    email@glendimplex.no   Produktene våre får du kjøpt hos din lokale elektroinstallatør og hos de fleste byggevarebutikker.

scanpartner.no   Foto: Jan C
hristian S

ørlie

Godt inneklima med Classic

Classic panelovn
Norskprodusert

ANNONSE

2-
10

Lilo1370_Blenda_Adv_2-10_210x297+.indd   1 16.08.10   12.51
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Hyppige bivirkninger av kosmetikk
Et eget register for bivirkninger fra kosmetiske produkter skal bidra til å fange opp hvilke 
plager folk får når de bruker slike produkter. 

n tekst – SISSEL FANTOFT  foto – ELMER LAAHNE

Sin egen ekspert
Øyvind Jernskau (34) har medfødt atopisk 
eksem og har selv prøvd og feilet seg frem 
til produkter som lindrer plagene. 

K osmetikkbivirkningsregisteret er et 
samarbeid mellom Folkehelseinsti-
tuttet og Mattilsynet, og feiret sitt 

toårsjubileum i juni. De registrerer innrap-
porterte bivirkninger fra samtlige produkter 
som omhandles av kosmetikkloven. 
– Det gjelder kosmetikk og kroppspleiepro-
dukter, legemiddelnære kroppspleiepro-
dukter, tatoveringsprodukter og injeksjons-

produkter, forteller forsker Berit Granum hos 
Folkehelseinstituttet.
 
Meldeplikt
Ifølge Folkehelseinstituttet bruker nesten 
hele befolkningen, fordelt over alle alders-
grupper, slike varer. Studier utført både 
i Norge og andre europeiske land viser 
at bivirkninger av ulik alvorlighetsgrad 

forekommer relativt hyppig. Folkehelseinsti-
tuttet mottar meldinger fra helsepersonell 
til bivirkningsregisteret, mens Mattilsynet 
mottar meldinger direkte fra forbrukeren og 
fra kosmetikkbransjen. 
– Leger, tannleger, helsesøstre og farma-
søyter har meldeplikt til oss, slik at når deres 
pasienter eller kunder opplever bivirkninger 
av slike produkter, så skal det meldes inn til 

– Jeg har prøvd mange forskjellige produk-
ter, og hatt forskjellige reaksjoner. En gang 
kjøpte jeg en krem som skulle virke mot kløe, 
for eksem klør jo, men da hovnet jeg umid-
delbart opp og måtte bare kutte det ut med 
en gang. Heldigvis gikk hevelsen ned raskt, 
forteller Jernskau. 
Han har også astma, som han selv tror han 
har hatt hele livet, selv om han først fikk 
diagnosen som 26-åring. –Jeg er jo selv eksperten på min egen allergi, sier han. 

De mest alvorlige  
reaksjonene skyldes  

hårfargingsprodukter.
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Fakta om: Eksembehandlingstilbud for voksne

Rådgiver Rose Lyngra i NAAF informerer om hvor voksne med eksemplager kan henvende seg: 

l Fastlegen: Kan i hovedsak gi resepter på kremer, allergitesting og følge opp behandlingen. Henviser til spesialist i hudsykdommer.

l For oversikt over spesialister: www.frittsykehusvalg.no eller tlf. 800 41 004

l Spesialist i hudsykdommer: Utreder, vurderer, behandler og utarbeider behandlingsplan.
 Spør etter pasientundervisning / eksemskole. Eksemskole på nett: www.eksemskolen.no 

l Behandlingsreiser: Tilbud om klimabehandling for voksne med støtte fra det offentlige 
 (Statens behandlingsreiser) finnes kun for personer med diagnosen psoriasis i Norge. 

l Økonomiske støtteordninger: Dekning av utgifter til reseptfrie salver: Etter folketrygdloven § 5-22 kan det gis bidrag til dekning av 
 utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer som benyttes i behandlingen av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av  
 huden. Les mer på: www.naaf.no 

l Grunnstønad: Etter folketrygdloven § 6-3 er det mulig for de aller mest behandlingskrevende og omfattende eksemtilstander, etter 
 nærmere regler, å få innvilget grunnstønad ved ekstrautgifter på grunn av stor slitasje på klær og sengetøy. Merutgiftene må per måned  
 overstige stønadsbeløpet, som per 10.01.2010 er 609 kroner. 

l Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se www.nav.no og for flere opplysninger.
 Helseøkonomiforvaltningen, HELFOs, opplysningstelefon 815 70 070 eller se www.helfo.no 

l Fratrekk for store sykdomsutgifter på selvangivelsen: Etter skattelovens § 6-83 kan det gis særfradrag på skatten for utgifter som  
 har direkte eller indirekte sammenheng med sykdom. De samlede utgiftene må minst være 9 180 kroner per år (2009). Utgiftene må  
 sannsynliggjøres. Det betyr at diagnosen må bekreftes med legeerklæring og at utgiftene så langt som mulig må dokumenteres med  
 kvitteringer. (denne ordningen er under vurdering) 

l Se etter mulighet for økonomisk støtte i www.lagathåndboken.no

Hyppige bivirkninger av kosmetikk
oss. Så gjør vi en vurdering av årsakssam-
menhengen, og om bivirkningen skyldes 
produktet, og sender vår vurdering til Mat-
tilsynet, som kontakter produsenten, forteller 
Granum. 
 
Reaksjoner
Eksempler på bivirkninger kan være eksem/
utslett, pigmentendringer, håravfall, tap eller 
oppløsning av negler, øyebetennelse eller 
irritasjon av munnhulens slimhinner. 
– Hittil har vi fått inn om lag 100 meldinger, 
og det er omtrent som vi regnet med. Det 
viser seg at omtrent 20 prosent av meldin-
gene gjelder ett produktmerke, men bivirk-

ningene av dette merket er ikke så alvorlige, 
det er mest eksem/utslett. De mest alvorlige 
reaksjonene kommer fra hårfargingsproduk-
ter, sier Granum. 
Det er Mattilsynet som har hjemmel til å 
avgjøre hvilke reaksjoner som skal tre i kraft i 
forhold til produkter som har bivirkninger. 
– De avgjør om et produkt skal trekkes 
tilbake eller om merkingen av produktet skal 
endres, sier Berit Granum. n

– Astmamedisinen er ganske magisk, i løpet 
av sekunder er symptomene borte. Mens 
eksemen går i perioder, enkelte dager er 
dårlige med mye kløe, og så kan jeg ha en 
god periode på flere måneder. Det er den 
største forskjellen på astmaen og eksemen, 
sier Jernskau. 
Han har kommet fram til at aloe vera-såpe 
og en dyr fransk krem er det som fungerer 
best for ham. 

– Jeg har prøvd det meste. Men hvis huden 
først er dårlig er det lite som hjelper. Fete 
kremer fungerer ikke så bra for meg, fuktig-
het gjør at jeg klør. Og det er vinteren som 
er verst, når det er tørt og kaldt og store 
temperaturforskjeller mellom inne og ute, 
og man har mye klær på. Sola er det som 
hjelper aller best.  
Jernskau fikk lysbehandling i militæret, og 
det hjalp også. 

– Der er det jo mye stress, og det er en utlø-
sende faktor. Da fant jeg ut at lysbehandling 
hjalp. Og så har jeg lagt om kostholdet og 
spiser litt sunnere, eksemen bunner jo i en 
matallergi. Det er først og fremst nøtter jeg 
reagerer på, men også noen ferske grønn-
saker, hvete og en del andre ting, forteller 
Øyvind Jernskau. n

Kosmetikkbivirkningsregisteret har vært oppe å 
stå i to år. Det er kommet inn 100 meldinger om 

bivirkninger, forteller Berit Granum, forsker ved 
Folkehelseinstituttet. 

De mest alvorlige  
reaksjonene skyldes  

hårfargingsprodukter.
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K løe og svie er en del av hverdagen til 
17 år gamle Thomas Vågan Pettersen, 
som bor på Fjellhammer i Akershus. 

Han utviklet typisk nok atopisk eksem som 
spedbarn og fra tre–fire års alder, har han 
levd med at det stadig oppstår røde, kløende 
flekker på huden. De slår gjerne til der huden 
er tynnest, som rundt halsen og på innsiden 
av albuene.

– Da jeg begynte på idrettslinja på vide-
regående i Lørenskog gruet jeg meg til å kle 
av meg. Men det er ingen som har reagert  
negativt, og nå går det helt greit, forteller 
den ivrige håndballspilleren, som er aktiv i 
Fjellhammar IL. På trening og kamper er det 
ikke minst når pulsen blir høy og han begyn-
ner å svette at han plages av sin eksem. Da 
kommer den ekle kløen og svien. Opp gjen-
nom årene har han prøvd det meste, men 
kortisonkremer og lysbehandling har bare 
gitt midlertidig lindring.

Hudlege anbefaler  
kostholdsendinger
– Mange kan få bedring og 
en del kan bli helt bra fra 
atopisk eksem bare ved å 
endre kostholdet, sier privat-
praktiserende hudlege Bjørn 
E. Bondevik i Oslo.

n tekst og foto – SIDSEL VALUM

– Det eneste som hjelper er enda mer 
fuktighetskrem og sol. Jeg smører meg 
minst sju–åtte ganger om dagen. Det er blitt 
en vane, sier han.

Kosthold
Til spesialist i hudsykdommer Bjørn E. 
Bondevik på Nordstrand i Oslo kommer 
mange som i likhet med Thomas har prøvd 
utallige kremer og andre behandlinger uten 
å bli kvitt plagsom kløe og svie fra atopisk 
eksem. Her får de tilbud om behandling som 
for mange innebærer endring i kostholdet 
i kombinasjon med kosttilskudd i form av 
vitaminer, antioksydanter og flerumettede 
omega-fettsyrer.

– I åtte av ti tilfeller hjelper behandlingen. 
To av ti blir helt bra. Men jeg må understreke 
at våre pasienter ikke representerer et gjen-
nomsnitt. Hit kommer ikke de som bare har 
et par røde flekker på grunn av eksem. Vi 
får pasienter som har prøvd det meste av 
behandling, og det er mer typisk at vi kan 
telle 40 røde flekker, sier Bondevik. 

Han forteller at klinikken hans, Dr. Bonde-
viks Hudklinikk, har behandlet flere tusen 
pasienter med atopisk eksem opp gjennom 
årene.

Kosthold óg skolemedisin
Pasientene som kommer hit med atopisk 
eksem, har til felles at de gjerne har store 
plager av sin eksem og at annen behandling 
ikke har hjulpet.

– Mange har  sluttet å tro på at de i det 
hele tatt noen gang kan bli bedre eller helt 
bra. Det gjelder mennesker i alle aldre, både 
barn og voksne. I begynnelsen er det viktig å 
finne ut om de er villige til å prøve noe nytt. 
Det å ha en motivasjon til å ville prøve, er 
utrolig viktig. Vi ser at den mentale innstil-
lingen betyr mye for helbredelsen, sier Bjørn 
E. Bondevik.

Han understreker at behandlingen kan vari-
ere mye fra pasient til pasient. I noen tilfeller 
anbefaler han bruk av medisiner som kortison-
krem før annen behandling.

– Vi ser mange tilfeller av en overdreven frykt 
mot å bruke kortisonkrem. Enkelte er under-
behandlet, og har derfor så store utbrudd av 
eksem at jeg anbefaler å begynne å bruke 
kortisonkrem med én gang, sier han.

Andre har tvert imot brukt så mye kortison-
krem at huden er blitt papirtynn, og får råd om 
å begrense bruken.

– Fastlegen har i en del tilfeller skrevet ut re-
sept på kortisonkrem hver gang pasienten har 
bedt om det, uten å foreta grundig oppfølging 
av bruken, sier Bondevik.

Karbohydrater
Lavkarbodiett er blant rådene hudlege Bjørn 
E. Bondevik anbefaler. På idrettslinja og i hånd-
ballmiljøet får Thomas tvert imot råd om høyt 
inntak av karbohydrater.

– Skolen følger anbefalinger fra Statens 
ernæringsråd. I for eksempel Frankrike og 
England følger idrettsutøvere helt andre ernæ-
ringsråd, basert på høyt inntak av proteiner. 
Her har vi hatt idrettsutøvere til behandling, 
og vi har god erfaring med å finne frem til et 
kosthold som passer i samråd med treneren, 
sier Bondevik.

Thomas har gjort flere forsøk på å kutte ulike 
typer mat, også mat med høyt innhold av 
karbohydrater. Han har bokstavelig talt kjent 
på kroppen at enkelte typer mat og godterier 
kan få eksemen til å blusse opp. Men han har 
aldri før prøvd ut en diett over lang tid i samråd 
med lege.

– Jeg tror du må regne med at det vil ta 
minst seks måneder, sier Bjørn E. Bondevik, 
som forteller hvordan behandlingen legges 
opp.

Når han får vite hva en pasient spiser til 
daglig, prøver han å få vedkommende til å 
redusere eller kutte ut det som erfaringsmes-
sig kan trigge utbrudd av eksem. Samtidig får 
pasienten råd om å spise ulike kosttilskudd 
med mineraler og vitaminer som styrker im-
munforsvaret. n

Hudlege Bjørn E. Bondevik tar prøve av væskende 
sår fra huden til Thomas Vågan Pettersen, for å 
kunne stadfeste hvilke typer bakterier som er i  
huden og hvilken type antibiotika som kan 
benyttes i behandlingen. 
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ere mye fra pasient til pasient. I noen tilfeller 
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– Vi ser mange tilfeller av en overdreven frykt 
mot å bruke kortisonkrem. Enkelte er under-
behandlet, og har derfor så store utbrudd av 
eksem at jeg anbefaler å begynne å bruke 
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krem at huden er blitt papirtynn, og får råd om 
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– Fastlegen har i en del tilfeller skrevet ut re-
sept på kortisonkrem hver gang pasienten har 
bedt om det, uten å foreta grundig oppfølging 
av bruken, sier Bondevik.

Karbohydrater
Lavkarbodiett er blant rådene hudlege Bjørn 
E. Bondevik anbefaler. På idrettslinja og i hånd-
ballmiljøet får Thomas tvert imot råd om høyt 
inntak av karbohydrater.

– Skolen følger anbefalinger fra Statens 
ernæringsråd. I for eksempel Frankrike og 
England følger idrettsutøvere helt andre ernæ-
ringsråd, basert på høyt inntak av proteiner. 
Her har vi hatt idrettsutøvere til behandling, 
og vi har god erfaring med å finne frem til et 
kosthold som passer i samråd med treneren, 
sier Bondevik.

Thomas har gjort flere forsøk på å kutte ulike 
typer mat, også mat med høyt innhold av 
karbohydrater. Han har bokstavelig talt kjent 
på kroppen at enkelte typer mat og godterier 
kan få eksemen til å blusse opp. Men han har 
aldri før prøvd ut en diett over lang tid i samråd 
med lege.

– Jeg tror du må regne med at det vil ta 
minst seks måneder, sier Bjørn E. Bondevik, 
som forteller hvordan behandlingen legges 
opp.

Når han får vite hva en pasient spiser til 
daglig, prøver han å få vedkommende til å 
redusere eller kutte ut det som erfaringsmes-
sig kan trigge utbrudd av eksem. Samtidig får 
pasienten råd om å spise ulike kosttilskudd 
med mineraler og vitaminer som styrker im-
munforsvaret. n

 Thomas Vågan Pettersen har vært 
plaget av kløe og svie fra atopisk 
eksem hele livet. Her i samtale med 
hudlege Bjørn E. Bondevik.

Kronisk, kløende hudsykdom. Kalles også 
atopisk dermatitt eller barneeksem. 15 
prosent av norske barn har atopisk eksem i 
kortere eller lengre perioder av barndom-
men. De fleste vokser sykdommen av seg, 
men to prosent av befolkningen beholder 
sykdommen i voksen alder. Forekomsten 
av atopisk eksem har økt kraftig de siste 
30 årene.

(Kilde: Wikipedia)

Alternativ behandling
Hudlege Bjørn E. Bondevik har utviklet et 
eget, alternativt behandlingsopplegg for 
atopisk eksem. Han er utdannet dermato-
log (lege med hudsykdommer som spesi-
alområde). Han har arbeidet som overlege 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge før 
han spesialiserte seg innen bruk av alterna-
tive metoder i behandling av hudsykdom-
mer. Interessen ble vekket da han jobbet 
som lege ved Balderklinikken i Oslo. Ved 
klinikken arbeider flere leger og spesialister 
som kombinerer vanlig skolemedisin med 
alternativ behandling som akupunktur, 
homeopati og ernæringsfysiologi. 

Hudlegens anbefalinger
Dosering prøves ut i samråd med legen, 
som gjerne anbefaler kosttilskudd i form 
av Omega 3, 6 og 9. Barn, og voksne som 
tar antibiotika, blir alltid anbefalt inntak 
av melkesyrebakterier (probiotika). Etter 
analyser av blodprøver og bakterieprøver 
fra væskende sår som skyldes eksem, gir le-
gen anbefaling om ulike vitaminer (som A 
og D), sammen med mineraler (som f. eks. 
zink), og antibakteriell krem (bakterieprøve 
analyseres for å teste mulig resistens, for 
valg av riktig antibiotika).

Kremer med kortison
Hydrokortison (reseptfri), Elokon (sterk)  
og Dermovat (sterkest).

– Bruk av for svak kortison over lang tid 
hjelper ikke. For sterk kortison over lang  
tid kan gi bivirkninger, sier hudlege  
Bjørn E. Bondevik.

Andre kremer
Elidel og Proptopic er immunhemmende 
kremer uten kortison.

Les mer 
Les mer om eksem og  
eksembehandling på: 
www.naaf.no/eksem 
www.eksemskolen.no
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Måne

Magisk lysstav

Minitre

Kompis

Arbeidshest

Hoppetårn

Hule

Ørken

Trampoline

Fredelige netter. Fartsfylte dager. 

I din babys øyne er hele verden et eventyr. Nye Pampers Active 
Fit er vår tørreste Pampers og har nå blitt 20 % tynnere. Det gir 
din baby frihet til å leke enda lenger og more seg enda mer. 
Gode nyheter for babyer, hakket mer utfordrende for foreldre.
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Forbud mot peanøtter på fly?

Fuktighetskrem godkjent som legemiddel

Pliktmessig avhold for helsepersonell

Ny astmamedisin på blå resept

Røykfrie inngangspartier sprer seg

Det amerikanske transportde-
partementet vurderer forbud 
mot peanøtter på flyvninger.

Peanøttproblematikken er 
innlemmet sammen med flere 
andre forbrukertiltak på fly i et 
dokument som U.S. Transporta-
tion Department har lagt frem. 

Man ser for seg tre alternati-
ver: Å forby servering av peanøt-
ter ombord på alle fly, forby 
peanøtter bare når en allergisk 
passasjer anmoder om det på 
forhånd, eller kreve en peanøttfri 
sone på flyet når en passasjer 
ber om det.

Peanøttbransjen over dam-

men er selvsagt lite fornøyd, 
men transportdepartementets 
talsmann, Bill Mosley, sier at bak-
grunnen for forslagene som nå 
er lagt frem, er bekymringsmel-
dinger fra reisende som enten 
selv er allergiske mot peanøtter, 
eller har barn som er det. Det er 
rundt 1,8 millioner peanøttaller-
gikere i USA.  

Også for 12 år siden prøvde 
transportdepartementet å 
få innført peanøttfrie soner 
ombord på passasjerflyene. Den 
gangen ble forslaget trukket, et-
ter hardt press fra Kongressen. 

Kampanjen Røykfrie inngangs-
partier – Nå! hadde som mål 
å gjøre inngangspartiene ved 
sykehus og andre helseforetak 
røykfrie, da man syntes det var 
et paradoks at besøkende måtte 
gjennom en sky av røyk for å 
komme inn. Dette prinsippet har 
nå også forflyttet seg til andre 
arenaer i samfunnet. 

På Oppsal Arena har man flyt-
tet askebegrene fra rett utenfor 
inngangen til et område lenger 
borte. 

-Vi ønsker å holde inngangs-
partiet vårt røykfritt. Barna våre 
skal slippe å ha dette rundt seg, 
sier daglig leder i Oppsal Arena, 
Per Erik Nygård. 

Aktører fra Norges Astma- og 
Allergiforbund (NAAF) Region 
Oslo og Akershus har bidratt 
med sin kompetanse og var til 

stede under flyttingen. 
-Vi synes det er veldig positivt 

det Oppsal Arena gjør her. Vi hå-
per andre idrettsarenaer følger 
deres eksempel, sier regions-
sekretær i NAAF, Ane Heiberg 
som tror mange nok vil lete etter 
askebegrene i begynnelsen, 
men at det bare er snakk om 
tilvenning.  

-Vi kan ikke forby folk å røyke. 
Det går mest på det fysiske, at 
folk skal slippe å ha dette rundt 
seg. Når folk skal ut i pausene, 
kan det være plagsomt når så 
mange står her og damper, sier 
Nygård.

Både Nygård og Heiberg me-
ner det er logisk at hensynet til 
frisk luft for barn og indrettsutø-
vere går foran røykeres komfort.

Det finnes svært mange fuktighetsgivende kremer 
på markedet, men mange er kosmetiske produkter 
hvor det ikke stilles krav til dokumentert virkning. 

Canoderm fra ACO HUD har gjennomgått kliniske studier 
og utstrakt testing der man beviser 
produktets sikkerhet og effekt. 

For mange av NAAFs pasient-
grupper gir det at denne kremen er 
godkjent som legemiddel en ekstra 
sikkerhet hva gjelder produktets do-
kumenterte effekt. Legemiddelverket 
har strenge krav til studier og doku-
mentasjon. Det er søkt om refusjon på 
blå resept.

Helse- og omsorgsdepartemen-
tet foreslår å lovfeste pliktmessig 
avhold for helsepersonell i åtte 
timer før tjenestetiden begyn-
ner. Norges Astma- og Allergi-
forbund støtter departementets 
forslag. 

Forbundet støtter også forsla-
get om at Helsetilsynet i fylkene 
kan pålegge prøvetaking ved 

mistanke om inntak av rusmidler. 
Man søker selvsagt ikke å mis-
tenkeliggjøre dem som jobber 
i bransjen, men NAAF mener 
tiltaket vil være til det beste for 
pasientenes sikkerhet og krav 
om kvalitet på helsetjenesten. 

Høringsbrev og bakgrunns-
dokumentasjon kan leses i sin 
helhet på www.regjeringen.no. 

Kortisonsprayen Alvesco®, med 
virkestoffet ciklesonid er nå 
tilgjengelig på det norske mar-
kedet. Legemidlet er godkjent 
som behandling for å kontrollere 
vedvarende astma hos voksne 
og barn over 12 år. Preparatet 
har lav deponering i hals/svelg 
hvilket forhindrer heshet og 
sopp, som er vanlige bivirknin-
ger ved bruk av kortison som 
inhalasjon. Det er derfor ikke 
nødvendig med munnskylling 
etterpå. 

Innhalasjonssprayen skal kun 
tas én gang daglig, fortrinns-

vis om kvelden, selv om 
morgendosering også 
har vist seg å være 
effektiv. Forbedring av 
symptomene begyn-
ner allerede 24 timer 
etter innledet behand-
ling. Sprayen skal ikke 
ristes før bruk. Den kan 
brukes på kammer og er 
testet på aerochamber. 
Skal ikke brukes som 
behandling ved akutt 
astma. Medisinfirmaet 
Nycomed Pharma distri-
buerer Alvesco® i Norge.
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TRYGGE DUNPRODUKTER 
til barn og voksne

NORSKPRODUSERTE dundyner!
Princess dundyner og -puter er av meget høy kvalitet, 
og som eneste kjede i Norge selger vi dunprodukter 
vurdert og anbefalt av Norges Astma - og  Allergifor-
bund.  Vi har testet alle våre dyner og puter til barn og 
et utvalg av dyner og puter til voksne, slik at du som 
er spesielt opptatt av helse kan velge trygt blant disse 
produktene. Dundynene Supersoft og Nordic Night er 
anbefalt av NAAF.  Det samme gjelder dunputene Gull 
og Gull lav. 

 
 
 
 
  

Alle våre dundyner og puter er Øko Tex-sertifisert og 
merket ”Trygge Tekstiler”, dette garanterer at produktet 
ikke inneholder helseskadelige kjemikalier. 

10 ÅR
GARANTI

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 349,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 449,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 699,-

DUNPUTE Andungen
Dunpute 35 x 40 cm   149,- 
Dunpute 40 x 60 cm   199,-

10 ÅR
GARANTI

GÅSEDUNDYNE Nordic Night
140 x 200 cm  1999,-   
140 x 220 cm  2199,- 

GÅSEDUNDYNE Supersoft
140 x 200 cm  2199,-   
140 x 220 cm  2399,-

DUNPUTE Gull
50 x 70 cm  699,-  

DUNPUTE Gull lav
50 x 70 cm  599,-   

Produsert eksklusivt for Princess 
av Norges eldste dunprodusent
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E levene på 6. og 7. trinnet på 
Laksvatn skole strømmer 
ut i gymsalen, hvor det er 

rigget en storskjerm omkranset av 
tre romaskiner. Det ligger en for-
ventning i luften. I dag er det noe 
helt spesielt som skjer. Skolen har 

På romaskin
Elevene er lovet en anner-
ledes gymtime. I skolegården 
står en svær bobil med bilde 
av Olaf Tufte og i gymsalen 
er det rigget opp tre  
romaskiner.

n av GRETHE AMDAL

fått besøk av Astma- og Allergiforbundet og 
ute på skoleplassen står en stor bobil med 
bilde av Olaf Tufte bak årene og påtrykket: 
Aktiv med Astma Tour 2010. 

Tok utfordringen
Det er streik i landet og skolene i nord er 
hardt rammet. De oppsatte skolene har 
stengte dører i 

dag, men Laksvatn skole med sine 81 elever 
har tatt besøket på kort varsel og strak arm. 
Skolen ligger idyllisk til mellom snøhvite 
topper, innerst i viken der hvor Balsfjorden 
svinger sørover igjen, ca 40 minutters kjøring 
i sørlig retning fra Tromsø.

Øyvind Lillehagen, innleid showmann 
med bred idrettslig bakgrunn, forteller elev-

ene at astma ikke skal være noe hindring 
for å delta i fysisk aktivitet. Med noe 

tilrettelegging skal alt være mulig, også 
med astma. Olaf Tufte, prosjektets 

støttespiller og dobbel 

Olaf Tufte motiverer elevene til innsats på kick off for Aktiv med astma Tour på Bøler skole i Oslo. Bak Tufte står Øyvind Lillehagen. (foto: Bo Gleditsch)
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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 349,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 449,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 699,-

DUNPUTE Andungen
Dunpute 35 x 40 cm   149,- 
Dunpute 40 x 60 cm   199,-

10 ÅR
GARANTI

GÅSEDUNDYNE Nordic Night
140 x 200 cm  1999,-   
140 x 220 cm  2199,- 

GÅSEDUNDYNE Supersoft
140 x 200 cm  2199,-   
140 x 220 cm  2399,-

DUNPUTE Gull
50 x 70 cm  699,-  

DUNPUTE Gull lav
50 x 70 cm  599,-   

Produsert eksklusivt for Princess 
av Norges eldste dunprodusent

gjennom 14 fylker

 Mil etter mil på 
veien gjennom 
3 uker med en 
annerledes 
gymtime i bilen.
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… når det er kaldt ute 

CTmask kan gi rett tilstøtte fra folketrygden. se www.ctmask.no for 
ytterligere opplysninger.  Kjøpes på www.ctmask.no eller apotek. 

Nigaard Pharma AS, tlf: 67980190 
www.nigaard.com 
 

Ivrige elever venter spent på tur på vinnerskolen, Brätsbergkleiva.. (alle foto: Øyvind Lillehagen)

Fakta om: Aktiv med astma Tour
Formålet med Aktiv med Astma Tour er å spre kunnskap om astma og fysisk aktivitet til elever og 
gymlærere. Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom NAAF og AstraZeneca AS med oppstart i 
2009. Til sammen har vi besøkt 48 7. klasser og nådd ut til ca 1 200 elever og deres gymlærere i hele 
14 fylker. 
Alle fylker har omtalt prosjektet minst to ganger i ulike medier. I sum minst 44 oppslag i ulike medier 
og gjennom disse kan man potensielt ha nådd nærmere en halv mill. mennesker med informasjon.
Alle skolene har fått spesialutformet informasjonsmateriell inkludert treningsveilederen og en dvd 
om motivasjon og oppvarming.
Informasjon, råd og tips om astma og fysisk aktivitet for alle som trener barn med astma samt et 
eget kartleggingsskjema for gymlærere med elever med astma kan lastes ned gratis på www.naaf.
no/aktivmedastma . Gratis brosjyremateriell finnes på www.naaf.no/bestill

Se også prosjektets facebookgruppe: Aktiv med Astma Tour
Mellom slagene ble det tid til å fiske sjø-ørret. 

olympisk mester i roing er et godt eksempel 
på at man kan nå så langt man ønsker med 
astma.  

Det blir en fin dialog med elevene som 
nesten alle kjenner noen med astma. De 
er ivrige til å stille spørsmål og svare på det 
meste rundt astma. Det blir satt fokus på 
viktigheten av god og lang 

oppvarming. Gymlærere bør også ha såpass 
kunnskaper om astma at de kan gjøre de 
tilretteleggingene som skal til for at alle skal 
kunne delta på lik linje. Øyvind kommer også 
inn på temaet røyking og at både passiv og 
aktiv røyking kan føre til lungeproblemer. 

Teori og praksis
En spesiallaget film om oppvarming og 
motivasjon med Andrea, norgesmester i free 

style dans og Olaf Tufte får elevene til å sitte 
som tente lys. Dette er spennende. DVDen 
blir igjen på skolene etter besøket slik at flere 
gymlærere kan ha glede av opplegget.

Etterpå er det oppvarming med øvelser 
som ble demonstrert på filmen. Sit ups og 
armhevinger går lett som en lek, for et-
terpå venter noe de aldri har vært med på 
tidligere. 

Elevene deles inn i lag og skal kappro mot 
hverandre i 2 000 meter, samme distanse 
som har gitt Olaf Tufte to gullmedaljer i 
olympiske leker.  Det summer i salen og kon-
kurranseinstinktet er i høy beredskap. Starten 
går og begge lagene kan følge sin egen båt 
på storskjermen foran seg.  Det heies og ros 
og etter ca 300 meter foregår et stafettbytte. 
Noen er så ivrige at de ror seg rett ut av se-
tet, men veien opp igjen er kort og innsatsen 
er upåklagelig. 

Morsomt med aktivitet
Etter stor innsats, kåres vinnerlaget på nest 
beste tid sammenlignet med alle skolene 
hittil og elevene er enige om at dette var 
moro.

Lærer Rune Benonisen er gymlærer og har 
selv astma og barn med astma og kjenne 
godt til problematikken. Han roser oppleg-
get, spesielt fordi det både er en teoretisk og 
praktisk inndeling. Han ønsker oss velkom-
men tilbake ved en senere anledning. 
Gruppebilde blir tatt og blir et minne om en 
veldig annerledes gymtime.

 En liten lyslugget gutt stikker hodet inn 
i det vi rigger ned utstyret og sier at dette 
kunne han tenke seg å være med på flere 
ganger. n
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CTmask kan gi rett tilstøtte fra folketrygden. se www.ctmask.no for 
ytterligere opplysninger.  Kjøpes på www.ctmask.no eller apotek. 

Nigaard Pharma AS, tlf: 67980190 
www.nigaard.com 
 

Fakta om: Astma
Astma er en kronisk betennelses-/eller irritasjonstilstand i luftveiene. Det gir en over-
følsomhet i luftveiene som kan føre til gjentatt episoder med hoste, tetthet i brystet, 
tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Astma skyldes forhold 
både ved arv og miljø. Ca 20 % av alle barn har eller har hatt astma innen 10 årsalder. 

Ferjekø for å komme til ”en 
skole nær deg…

Kveldsstemning i Nord-Trøndelag. 
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– Å oppfylle Strategiplanen er det viktig-
ste arbeidet NAAF står overfor nå, mener 
Marianne Bjerke, seniorrådgiver i Helsedirek-
toratet og tidligere fylkessekretær for NAAF i 
Sør-Trøndelag.

Stort engasjement
Da National strategiplan for forebygging og 
behandling av astma og allergisykdommer 
(2008-2012) ble vedtatt fikk seniorrådgiverne 
Anders Smith, Barbro Onsøien og Marianne 
Bjerke i oppgave å følge den opp. Alle tre fra 
Folkehelseavdelinga ved Helsedirektoratet. 
Helt aleine om ansvaret ble de ikke. I sep-
tember 2009 oppretta de ei koordinerings-

Koordineringsgruppe 
med stort engasjement
Koordineringsgruppa er  
Strategiplanens motor.  
Nå har den jobba i ett år  
og resultatene begynner å 
vise seg. 

n tekst og foto – SIDSEL SKOTLAND

gruppe – ei gruppe på 13 personer, bredt 
sammensatt både geografisk og faglig, og 
med følgende mandat: 

•	 Koordineringsgruppa skal være innrettet 
både mot den forebyggende og den 

behandlingsrettede delen av helse-
sektoren. Gruppa skal også arbeide 
systematisk mot andre sektorer  

•	 Koordineringsgruppa skal gjennom 
strategiperioden løfte fram, vurdere og 
foreslå virkemidler med hensyn til fore-
byggende og behandlingsrettede tiltak  

I gruppa sitter foruten de tre fra direkto-
ratet, en kommunelege, en representant fra 
miljøretta helsevern, ei fra Folkehelseinstitut-
tet, ei helsesøster, generalsekretæren i Norsk 
Pasientforening, en arbeidsmedisiner, en dr. 
med i barnemedisin, generalsekretæren i 
NAAF, en fylkeslege og lederen av Norsk fo-
rum for innemiljø for barn. Alle med et stort 
engasjement, forteller Marianne Bjerke. 

Regionale allergisentre
Gruppa har fått velge én prioritert sak, og 
saken de enstemmig har gått inn for er 
opprettelsen av tverrfaglige og regionale 
allergisentre – et for hver helseregion. 
– Disse skal fungere både som kompetanse-
sentre og utredningssentre når ”det vanlige” 

Blant annet den store konferansen i november sto på dagsorden da koordineringsgruppa hadde sitt femte møte i juni. F.v: Berit Granum, Signe Marit Tørre-
sen Gajek, Anders Smith, Jan Vilhelm Bakke, Jan Fredrik Kvendbø, Marianne Bjerke, Tore Andersen, Harald Torske, Åse Gravseth. Ikke tilstede: Geir Endregard, 
Guro Birkeland, Barbro Onsøien og Kai-Håkon Carlsen.  

MNNP 1006 HCPannons NO_210x297.indd   1 2010-03-16   15.25

Generalsekretær Geir Endregard i NAAF er fornøyd 
med strategien men mener det er for lite midler 
foreløpig. – Det skal vi sette søkelys på, lover han.
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pasientforløpet ikke fører frem, forteller 
Bjerke.  
– Allergisentrene skal altså både betjene 
primærhelsetjenesten og ”den komplekse” 
pasienten, og koordineringsgruppa mener 
det er alt å vinne på slike sentre, og at de vil 
være både tids- og kostnadseffektive – for 
ikke å si kostnadsbesparende. 

Videre skal hver enkelt i gruppemedlem 
komme med egne prioriteringsønsker for 
ytterligere saker de ønsker at gruppa skal 
jobbe med. Det kommer mange spennende 
ideer, og det er her arbeidet står nå: Vurde-
ring av innspill og prioriteringsrekkefølge av 
de innspilla som får oppslutning. 
Gruppa jobber også i disse dager med den 
store midtveiskonferansen som skal holdes i 
november. En konferanse som skal oppsum-
mere status så langt og stake ut veien videre.

Omtalt i statsbudsjettet
At det å oppfylle Strategiplanen er det vik-
tigste arbeidet NAAF står overfor nå, slutter 
generalsekretær i NAAF, Geir Endregard, seg 
100 prosent til.  
– I handlingsplanen for NAAF de kommende 
to åra er hovedfokuset nettopp å hjelpe Stra-
tegiplanen fram. Det blir vedtatt på årsmøtet 
i september, forteller han.

Allerede nå har Strategiplanen hatt betyd-
ning. 
– Vi har fått økt søkelys på sykdomsgruppa 
hos myndighetene, på problemene og 
bakgrunnen for dem, og planen er omtalt i 
statsbudsjettet. Det er det ikke alle strategi-
planer som er, understreker han.  
At helseministeren kommer på konferansen i 
november viser også tyngden i dette, mener 
han.

Viktig målformulering
Først og fremst er det målformuleringa og 
de strategiske punktene i planen som er 
viktige. Strategien har nasjonale målsettinger 
på tre innsatsområder:  
1) Forebygge astma og allergisykdommer 
med aktiv bruk av dagens kunnskap om 
ernæring, livsstil og miljø, og sørge for at 
hensynet til astma og allergi ivaretas i andre 
sektorer  
2) Sikre en tidlig og korrekt diagnostisering, 
behandling, oppfølging, opplæring og 
rehabilitering 
3) Bidra til ny kunnskap om årsakene til disse 
sykdommene, og hvilke forhold i miljøet som 
kan virke inn. n

De strategiske punktene i planen er:
 

* Økt anerkjennelse av sykdommen
 Alvorlighetsgraden av kroniske sykdommer generelt og astma- og  
 allergisykdommer spesielt, må få økt anerkjennelse som sykdommer. 

* Redusere forverrende og utløsende faktorer
 De mest kjente årsakene til forverring av sykdommene er i første rekke tobakk,  
 pollen, luftveisinfeksjoner, dårlig inneklima og luftforurensning, samt  
 helårsallergener som dyrehår og husstøvmidd. Det må kreves sterkere bevissthet  
 omkring disse faktorene som årsaker til symptomer på astma og  
 allergisykdommer. 

* Forbedre diagnostiseringen – tidlig og riktig
 Det er en utfordring å stille riktig diagnose på et tidlig tidspunkt. Dette skyldes til  
 dels manglende kunnskap i helsetjenesten, men også at diagnostiske verktøy  
 enten mangler, ikke er oppdatert eller er for dårlig kjent.

 
* Forbedre behandlinga ved inkludert opplæring
 Det er avgjørende at opplæring av pasienter og pårørende blir inkludert som en  
 del av behandlinga. Til dette opplæringstilbudet er det behov for kvalitetssikret  
 opplæringsmateriell.

 
* Redusere sosiale helseforskjeller
 Det eksisterer sosiale forskjeller i fordeling av miljøforhold som luftforurensing,  
 tilgang til grøntområder og trafikksikkerhet. Tiltak for å forebygge sosiale  
 helseforskjeller må få en større plass i kommunene.

 
* Forsterke forskningen
 Det kreves sterkere satsing på årsaksforskning knyttet til økt forekomst,  
 mekanismer for sykdomsutvikling, samt kvalitetssikring av de behandlinger   
 pasientene faktisk søker, inkludert alternativ behandling. Basert på disse  
 forskningsresultatene kan en gjennomføre målrettede tiltak for å nå de  
 overordnede målene. 

* Øke kunnskap i samfunnet generelt – helsevesenet spesielt
 Det er nødvendig å øke kunnskapsnivået hos yrkesgrupper som førskolelærere,  
 lærere, fritidsledere, helse-, miljø- og sikkerhetsansvarlige i bedrifter,  
 bygningsansvarlige og renholdere. I kommunehelsetjenesten bør det legges  
 særlig vekt på å styrke kunnskapsnivået om forebygging og diagnostisering.

   – Disse strategiske punktene er et solid stykke erkjennelse, og en stor  
 anerkjennelse for at det må legges ned mye arbeid, sier Endregard. Han mener  
 det et er helt avgjørende at veksten stoppes og sykdommene drives tilbake. 

   Og arbeidet er i gang – blant annet arbeidet med diagnostikk. Han ser også  
 økte bevilgning av midler til ulike prosjekter og intensivert arbeid på feltet. 
 Dessuten kan han fortelle om et pågående arbeid med å endre forskrift for  
 miljøretta helsevern – en forskrift som vil legge til rette for mer systematisk   
 arbeid.

   Generalsekretæren er fornøyd så langt, men tror det vil bli kamp. 
    – Det er for lite midler foreløpig. Det skal vi sette søkelys på, lover han. 
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Helsedeodoranten er luktfri, setter ikke flekker og 
kan brukes av de fleste, selv de med sart hud. Dessuten er den 

ypperlig for deg som er gravid eller ammende. Fri for aluminium og 
andre farlige kjemikalier. Svært drøy i bruk.

60g stick, veil. kr. 89,- 120g stick, veil. kr. 149,- og spray, veil. kr. 89,-

Produsert etter unik orginal oppskrift!

• Dokumentert universalkrem for hele familien
• Fin som både dag- og nattkrem
• God mot lett eksem og mild psoriasis
• Virker lindrende ved lette forbrenninger
• Perfekt barnesalve
• Fin som etterbarberingskrem

Se etter den brune glasskrukken!

Nå får du A-creme med parfyme hos Apotek 1

H elsedeodoranten 
	 				–	sparer	deg	både	for	vond	lukt	og	farlige	kjemikalier.

Selges i helsekostforretninger.  www.naturligvalg.no

www.a-creme.no

A-creme
	 –	hvis	huden	fikk	velge!

A-creme selges i Apotek, Helsekost og barnebutikker

Mer informasjon www.saltpipen.no eller tlf: 64 86 80 90

Saltpipen
	 –	kan	gi	deg	lettere	pust	

Saltpipen kan rense åndedrettet. 
Den er god mot lett astma og lette allergier. 
Saltpipen kan også hjelpe mot snorking, lett hoste og lett høysnue. 
Dessuten er saltpipen et ypperlig produkt for røykere.  
Saltpipen er CE-merket medisinskteknisk produkt.  

Saltposen varer i ca. 5 år ved daglig bruk og kan erstattes med ny.

	Nå kun kr. 398,- inkl. mva og frakt. samt få med 60g 
Helsedeo på kjøpet. (Ord.pris	kr.	587,-	for	begge)
NB! Husk å oppgi medlemsnr. 

Supertilbud 

Kun kr. 398,- + få 

med 60g gratis.

Tilbud gjelder 

t.o.m. 31.10.10
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Grønland har alltid vært av stor 
interesse for nordmenn. Fridtjof 
Nansen krysset området fra 
øst til vest i 1888. 122 år senere 
var det Svante Strand sin tur 
sammen med to ekspedisjons-
partnere. Riktignok med litt 
annet utstyr og mat enn det 
Nansen og hans menn brukte, 
Strand hadde blant annet med 
seg Jonas varmemaske fra NAAF, 
men som Strand skriver i sitt 
leserbrev fra turen: Avstand, stig-
ning og de endeløse viddene er 
de samme.

På spørsmål om varmemas-
kens nytteverdi svarer Strand at 

den alltid er fin å ha og at den 
turen han faktisk fikk aller mest 
utbytte av masken var en uke 
på nordpolen i april. Han tok 
da ut filteret og satte det på en 
neoprenmaske. Det var -30 og 
veldig høy luftfuktighet. Med fil-
teret fra Jonasmasken ble luften 
oppvarmet slik at det var meget 
behagelig å puste.

– Når du trekker en pulk på 
mellom 50 og 100 kg, drar du 
ned mye kald luft som kan skape 
problemer over tid, sier Strand.  

– Med denne løsningen ble 
det imidlertid aldri et problem.

Fra mandag 16. august overtar 
NAAF reisebookingen for opp-
hold på Det Norske Helsesenter 
på Valle Marina. 

Book reise på reise@naaf.no, 
eller tlf: 23 35 35 24. Kontaktper-
son hos NAAF er Kerstin Aarsand 
Elmohib.

Grønlandsfarer med Jonasmaske

Glåmdal AAF på tur til Tigerstaden

NAAF Øvre Romerike på Bø Sommarland

NAAF har tatt over salg av  
turer til Valle Marina

Svante Strand i isødet. Jonasfilteret fungerer helt utmerket og har ingen 
problemer med ising. Foto: Charles Searle

Glåmdal astma- og allergi-
forening arrangerte tur for sine 
medlemmer 8. mai. Denne 
gangen gikk ferden til Oslo. 

Første post på dagens pro-
gram, etter servering av kaffe, 
brus og kanelboller på bussen, 
var et besøk med omvisning 
på Oscarshall slott. Slottet er 
nyoppusset og det var en flott 
opplevelse å være med på. Etter 
omvisningen tok vi en rusletur i 
det flotte hageanlegget som går 
helt ned til sjøen.

Så fortsatte turen til den nye 
Operaen. Ettersom Oslo tok imot 
oss med sol fra knallblå himmel 
og sommervarme, kunne vi 
sitte på uterestauranten og nye 

en matbit før omvisningen tok 
til. Fra operaen beskuet vi også 
den nye skulpturen som ligger i 
fjorden utenfor.

Vi fikk se og høre mye under-
veis. Blant annet var vi innom 
systua og kostymelageret, og vi 
fikk prøve stolene inne i hoved-
salen. Da omvisningen var slutt, 
tok vi en tur opp på taket som vi 
har hørt så mye om.

Det ble en vellykket tur og alle 
deltagerne var veldig fornøyd 
med dagen.

Glåmdal astma- og allergi-
forening v/Grethe Lillian Strand

En glad gjeng fra Glåmdal AAF utenfor operaen. 

Sol, sjø, strand og palmesus i et helsevennlig klima. Det er bare å pakke 
kofferten.

Lørdag 19. juni var det tid for 
den årlige sommerutflukten til 
NAAFs avdeling Øvre Romerike. 
Det var en spent gjeng med 
barn og voksne som ble plukket 
opp før turen gikk videre til Bø 
Sommarland. 

Den forholdsvis lange buss-
turen ble kortet ned av den  
hyggelige sjåføren. På Romerike 
var ikke været av det beste, få 
grader og med truende skyer 
i horisonten, men skyene ble 

borte etter hvert som vi nærmet 
oss Bø. 

I parken fikk store og små 
prøvd de ulike attraksjonene, og 
det skal sies at det var noe for 
alle aldre. Etter en fartsfylt dag til 
vanns og til lands, var det tid for 
å vende nesen hjemover. 

Vi vil takke for en fin tur. 

 Med vennlig hilsen, Marte, 
Fredrik, Lena og Pål Stokkebryn
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NAAFs informasjons-
brosjyrer Matallergi
   – Utredning og  
behandling og  
Eksembehandling er nå  
oversatt til urdu, tyrkisk 
og vietnamesisk.  
I tillegg er førstnevnte 
også tilgjengelig på 
samisk. 

-Å ha brosjyrer med 
så mye nyttig informa-
sjon ute på mange 
språk gjør at vi når en 
meget stor gruppe med vår kunnskap, og det er veldig gledelig, 
sier sykepleier og rådgiver i NAAF, Rose Lyngra som har vært med å 
lage brosjyrene. Brosjyrene, både disse og andre, er tilgjengelige på 
NAAFs nettsider www.naaf.no

Landsmøtet i Norges Astma- og 
Allergiforbund går av stabelen 
24.-26. september på Scandic 
Oslo Airport Hotell på Garder-
moen. Her skal NAAFs virke for 
den kommende landsmøtepe-
riode vedtas og nytt forbunds-
styre velges. 

Les mer om landsmøtet på 
www.naaf.no/Landsmote-2010. 
Der finnes innkallingen, påmel-
dingsskjema og praktisk infor-
masjon i tillegg til en informa-
sjonspakke for lokalforeninger 
og regioner.  
                                                   Vel møtt!

På verdens tobakksfrie dag 31. 
mai mottok NAAF Region Øst-
fold tobakksfripris for sitt viktige 
helseforebyggende arbeid.

-NAAF Region Østfold har 
vært opptatt av at barn og unge 
skal vokse opp i sunne mil-
jøer, uten faktorer som påvirker 

inneklimaet negativt. Tobakk er 
en faktor som i høy grad påvirker 
oppvekstmiljøet. Regionen har 
arbeidet iherdig og langsiktig 
med dette viktige helseforebyg-
gende arbeidet, sa styreleder 
Aase Rennesund i Østfoldhelsa 
under prisoverrekkelsen.

Landsmøte 2010

Moss AAF på Valle Marina

Pris til Region Østfold på  
Verdens tobakkfrie dag

Brosjyrer om matallergi og  
eksem på flere språk

En fin gjeng fra Moss og omegn 
Astma- og Allergiforening reiste 
til Valle Marina 31. juli. Vi hadde 
to fantastiske uker. Det er flott 
og se hvordan barna blir friskere, 
både hva gjelder astma og ek-
sem. Vi koste oss ved bassenget 
og ved sjøen. En stor gjeng 
reiste med Torild til Palmitos 

Parken. Høydepunktet der var 
delfinene med sine store smil 
og mange kunster. Både liten og 
stor fikk tatt bilde når de kysset 
eller klappet en delfin. 

Tone Sandem, lokallagsleder i 
Moss og Omegn

Små og store koser seg i vannet.

Gledelig begivenhet: Fra venstre: Thomas Bræck, Åse Rennesund, Mona L. 
Marthinussen og forbundsleder Pål Johansen

Mini-ventilasjon
med varmeveksler

RING 815 00 666 www.fornuftigehjem.no

•Gjenvinner 85% av varmeenergien fra lufta
•Frisk luft gir bedre inneklima
•Fjerner radongass
•Bedre luft for alle • Fjerner CO2

Monteres rett i ventil. Kan felles inn i vegg

Fra 5.800,-

Pollenallergi

+ frisk
 luft

= SANT!
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Å tenke på for gravide med astma:

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

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

Relansert 2010!

Anbefalt av

Vorwerk Tiger var vår store 
salgssuksess i 90-årene.  

Den satte nye standarder  
for støvsugere og brakte 

enorm annerkjennelse  
for Vorwerk. Nå er  

den tilbake i sterkt  
modifisert utgave.

l Unikt støvopptak
l Unik filtrering
l Lav vekt
l Lang levetid

l Se den!
l Prøv den!
l Opplev forskjellen
    hjemme!

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

Telefon: 331 35 777
TRIMAKK ANS l Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

SUKSESSEN
ER TILBAKE!

1 million nordmenn drikker
IKKE kumelk!

Naturli’ anvendes på lik
linje med kumelk, morgen,
middag og kveld - også til
matlaging og bakverk.

NNaturli’ Soya Cuisine er 
markedets eneste 100 %
vegetabilske og kolesterolfrie
alternativ til matfløte.

Naturli’ kjøpes i dagligvarebutikker

Kolesterolfri

Laktosefri

Umettede fettsyrer

100 % vegetabilsk

Markedsføres av Brynildsen AS
www.brynildsen.no
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Sunt alternativ 
til melk!

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

1. Spiser du lang og tynn mat, som for eksempel pølse,   
 blir du lang og tynn.

2. Og veldig sprek. Litt det samme som med gulrot altså.

Polseunnskyldninger

NYHET!
Mer kjøtt. Uten allergener.* Samme gode smak. 
Utviklet i samarbeid med Astma- og Allergi forbundet.  
Kan nå spises av alle pølseelskere. leivvidar.no

*Dette produktet inneholder kun allergitrygge ingredienser. Evt. spormengder av allergener er på ufarlige nivåer.
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6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

6866 GAUPNE
Tlf. 57 68 10 55

Oras
Nordland AS

8001 BODØ
Tlf. 75 58 68 00

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 67 70

Kiwi Minipris
avd Tollnes

3736 SKIEN
Tlf. 35 54 05 44

Vestbase AS
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 57 22 00

Jernbanevn. 21
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00
www.reimeagri.no

Omlidstranda
Camping

3296 NEVLUNGHAMN
Tlf. 33 18 86 00

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

Lillestrøm
videregående skole
 2003 LILLESTRØM

Tlf. 63 89 06 00

Malemester
Leif Arnesen
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 43 80

Salg av fasadeplater

Steni AS
3277 STEINSHOLT

Tlf. 33 15 56 00
www.steni.no

Råholt Helse
og Bandasje

2070 RÅHOLT
Tlf. 63 95 30 92

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Titt-Inn
Leker

Ski Storsenter
Tlf. 64 85 77 77

National Oilwell
Norway AS

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

El tjenester AS
2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 87 90

GIVAS AS
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 80 82 00
www.givas.no

Juhls Silver Gallery
9520 KAUTOKEINO

Tlf. 78 48 43 30
www.juhls.no

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Bøn Sykehjem
2073 BØN

Tlf. 63 95 11 56
Vi kan omsorg!

www.bon-sykehjem.no

Fagmøbler Lena
2850 LENA

Tlf. 61 16 03 23

Norsk
Protein AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 24 60

Oxum
Containerservice
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Vallersund
S-Marked

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

Elcom AS
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 39 33

Gvarv Bakeri AS
3810 GVARV

Tlf. 35 95 53 21

Østo
Ortopedisenter AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

Veggli
Handelsforening A/L

3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 61 08

Villa Skaar AS
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Abena Hygiene AS
1065 OSLO

Tlf. 22 80 43 10
www.abena.no

Rica Hotel
Hamar

2320 FURNES
Tlf. 62 35 01 00

Spar
Romerikssenteret

2040 KLØFTA
Tlf. 63 98 17 90

3045 DRAMMEN
Tlf. 32 20 21 00

7434 TRONDHEIM
Tlf. 07 200

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

... for et bedre inneklima

www.sarpsborg.com

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

Gran
kommune

www.gran.kommune.no

Steigen
kommune

psykisk helsearbeid
www.steigen.kommune.no

Stavanger
kommune

www.stavanger.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Hurum
kommune

www.hurum.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
www.sor-varanger.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

www.re.kommune.no

Hunndalen
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

Autosalg A/S
5826 BERGEN
Tlf. 55 36 10 00

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

Eidsberg
Regnskapslag

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

Eigersund
kommune

Psykisk Helsetjeneste
 www.eigersund.kommune.no

eiker vekst as
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

F.P. Entreprenør AS
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

Alfa Allergi- og
Lungesenter

0254 OSLO
Tlf. 24 11 08 90

Region Øst

2317 HAMAR - Tlf. 62 53 63 50

1473 LØRENSKOG
Tlf. 06 001

Husebybadet
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Smøla
kommune

www.smola.kommune.no

Hole Gård
2450 RENA

Tlf. 62 44 00 26
www.holegard.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Coop Dønna
8820 DØNNA

Tlf. 75 05 48 53

Gull og Sølv
Christen Øygard

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 82 00

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Vikersund
3370 VIKERSUND

Tlf. 995 42 803

6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Redningen v/sjøen
Sjøsenteret Vallø
3166 TOLVSRØD
Tlf. 33 32 63 30

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
www.ballangen.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Kvalsund
kommune

Helse og Sosial
www.kvalsund.kommune.no

Sandefjord
kommune

Sosialmedisinsk senter - Psykiatrisk Team
www.sandefjord.kommune.no

Stensrud Musikk
3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 001302 SANDVIKA

Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Coop Skaun BA
7357 SKAUN

Tlf. 72 86 46 40

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

1539 MOSS
Tlf. 69 25 11 15

Fargerike
Teppekroa AS

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 55 77

Fosen
Renovasjon IKS

7100 RISSA
Tlf. 73 85 85 90

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Lydgulvsystemer AS
2730 LUNNER

Tlf. 61 32 48 84

Bohus Down Town AS
3902 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 14 20
Se utvalget på bohus.no

Radisson Blu
Lillehammer Hotel
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 28 60 00

5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 52 29 79

Trefelling
Trepleie - Treråd

www.hogsogrydding.no
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www.re.kommune.no

Hunndalen
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

Autosalg A/S
5826 BERGEN
Tlf. 55 36 10 00

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

Eidsberg
Regnskapslag

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

Eigersund
kommune

Psykisk Helsetjeneste
 www.eigersund.kommune.no

eiker vekst as
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

F.P. Entreprenør AS
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

Alfa Allergi- og
Lungesenter

0254 OSLO
Tlf. 24 11 08 90

Region Øst

2317 HAMAR - Tlf. 62 53 63 50

1473 LØRENSKOG
Tlf. 06 001

Husebybadet
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Smøla
kommune

www.smola.kommune.no

Hole Gård
2450 RENA

Tlf. 62 44 00 26
www.holegard.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Coop Dønna
8820 DØNNA

Tlf. 75 05 48 53

Gull og Sølv
Christen Øygard

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 82 00

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Vikersund
3370 VIKERSUND

Tlf. 995 42 803

6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Redningen v/sjøen
Sjøsenteret Vallø
3166 TOLVSRØD
Tlf. 33 32 63 30

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
www.ballangen.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Kvalsund
kommune

Helse og Sosial
www.kvalsund.kommune.no

Sandefjord
kommune

Sosialmedisinsk senter - Psykiatrisk Team
www.sandefjord.kommune.no

Stensrud Musikk
3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 001302 SANDVIKA

Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Coop Skaun BA
7357 SKAUN

Tlf. 72 86 46 40

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

1539 MOSS
Tlf. 69 25 11 15

Fargerike
Teppekroa AS

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 55 77

Fosen
Renovasjon IKS

7100 RISSA
Tlf. 73 85 85 90

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Lydgulvsystemer AS
2730 LUNNER

Tlf. 61 32 48 84

Bohus Down Town AS
3902 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 14 20
Se utvalget på bohus.no

Radisson Blu
Lillehammer Hotel
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 28 60 00

5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 52 29 79

Trefelling
Trepleie - Treråd

www.hogsogrydding.no

* 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.

BILGLASS OG
BYGNINGSGLASS

Utskifting av dugget isolerglass.
Alt i glassarbeid, speil og plast.

Vi har også frontruter til de
fleste bilmodeller på lager.

Ing. Rybergsgt. 102, 3027 Drammen

Møllendalsveien 8
5009 BERGEN
Tlf. 55 20 64 60

Andebu Brannkasse
3150 ANDEBU

Tlf. 33 15 20 30 - Fax. 33 14 32 80
E-post: andebubrannkasse.no

www.andebubrannkasse.no

4056 TANANGER
Tlf. 51 64 79 00

www.fergusonnorge.no

Fjord1 Hallingdal Billag AS
Vil du ut å reise, bruk buss:

Skoletur - Musikktur
- Teatertur - Gruppeturer

Vi kjører både inneland og utland.
Prøv også Hallingbussen.
Kontakt Hallingdal Billag AS

tlf. 32 08 60 60
fax: 32 08 60 70,

e-post: hallingdalbillag@fjord1.no

Arvids Eino Enmannsorkester
Søvikneset 11, 5215 LYSEKLOSTER

Tlf. 900 39 453
post@arvidseino.no - www.arvidseino.no
www.mamut.net/TrekunstogDekorasjon

Bragernes Torg 1, 3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 41 07/06002

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Krisesenteret i Stavanger er et
lavterskeltilbud for mishandlede
kvinner,  menn og deres barn.

Les mer om oss på
www.stavanger-krisesenter.no

Euronics Fredrikstad
Fredrikstad

Elektrosenter AS
K.G Meldahlsvei 9
1671 KROKERØY
Tlf. 69 35 41 00

Enkelt og greit
4352 KLEPPE

Tlf. 51 78 96 00

JA Møbler AS
Tengsareidv. 4, 4370 EGERSUND

Tlf. 51 49 42 00
Importlager, 50-70%

Alt skal vekk - Spar penger kjør til Egersund

Vesterålen avd. Bø
 8470 BØ I VESTERÅLEN

Tlf. 76 11 46 90
Vi har varme produkter

og luftrenser for
astma- og allergikere

Unilabs Røntgen Fredrikstad
Nygaardsgt 33

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 08 808

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

Sport1 Eiker Sport AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 26 30
www.sport1.no

Brisk Kompetansesenter AS
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 00

www.brisk.no

Comfort Fagernes Rør AS
2900 FAGERNES  -  Tlf. 61 35 78 00

Vedlikehold, Modernisering, Nyanlegg, Kamerakjøring
Vakttelefon mobil 916 29 105

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

Store Landfall Nedre 10, 3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Hedmark
Transportarbeiderforening

2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2060 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

Medicus Sykepleiesenter
Telemark
3722 SKIEN

Tlf. 35 50 28 80

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

Bertel O. Steen Larvik
Nansetgata 65, 3269 LARVIK

Tlf. 33 11 35 10 - Fax. 33 11 35 35
www.larvik.bos.nolitragrus@veidekke.no

www.litragrus.no

avd. Lillehammer
Hovemovegen 78
Tlf. 61 27 06 30

avd. Hunndalen
Skumsjøvegen 330

Tlf. 61 14 07 70

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

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.

Scandic Ålesund
6001 ÅLESUND
Tlf. 21 61 45 00

Byens flotteste konferanselokaler!
Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud

www.scandic-hotels.com

Byggmester
Lars Olav Bergsvåg

5590 ETNE  - Tlf. 53 75 65 27 - Mobil 415 66 055
www.bergsvag.com

Ortopediteknikk AS
0680 OSLO    -    Tlf. 23 03 56 00

Vi produserer og til passer
alt av ortopediske hjelpemidler

Norema Kjøkkenstudio Ålesund
Daaevegen 2, Vingårdskiftet

6018 ÅLESUND
Tlf. 61 31 87 60

Coop Mega - Hagan
Hellinga 8 B, 1481 HAGAN

Tlf. 67 07 90 35
Åpent 9-21 (20)

Ryen Byggsupport
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 11 65  -  Mobil 932 47 668
E-post: ryen@byggsupport.no - www.byggsupport.no

Den Norske Kirke
Tunsberg Bispedømme

3116 TØNSBERG
Tlf. 33 35 43 00

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Levante
Innredninger AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

Våler Vekst AS
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 11 28 1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

6863  LEIKANGER
Tlf. 57 65 60 00

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Stavern
Rørleggerbedrift AS

3290 STAVERN
Tlf. 33 19 70 62

Ruten Fjellstue
2658 ESPEDALEN

www.ruten.no    -    61 29 73 20   -   post@ruten.no

Høstweekend, Juleferie, Vinterferie
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l u f t v e i e n e

Fakta om: Lungene
Lungene består av to svampaktige organer som er omgitt av en 
tynn, fuktig membran, og bygd opp av glatte, blanke lapper. Den 
høyre lungen har tre lapper, mens den venstre har to. Anslagsvis 
er 90 prosent av lungene fylt med luft. 
Lungene finfordeler den luften vi puster inn til lungeblærene. I 
løpet av et par sekunder fordeler oksygenmolekylene seg til en 
million små luftveier og over 300 millioner drueklaselignende 
luftblærer. Dersom overflaten på alle lungeblærene hvor gass-
utvekslingen mellom luft og blod finner sted, ble brettet ut ville 
overflaten dekke en hel tennisbane. Deretter forsynes kroppens 
aller minste blodårer med oksygen. 

Saltvann: En liter kokende vann og en spiseskje salt blandes. Avkjøles 
til ca. 25 grader. Fyll hånda med blandingen og pust inn. 
Kortisonholdig nesespray: Fås på blå resept. Gir god virkning og har 
ingen påviste bivirkninger så lenge de brukes som anbefalt. 
Pusteplaster: Gir en umiddelbar og behagelig effekt. 
Kjøpes på apotek.

Nesen – mer enn til pynt
I det øyeblikket babyens navlestreng klippes fra mors liv blåses  
lungene opp som to gassfylte ballonger. Den lille nyfødte kan gi  
fra seg et lite gisp når de helt rene lungene fylles med luft for  
første gang.  Så går den lille kroppen for egen maskin. 

n tekst og foto – VIGDIS ASKJEM DAHL

A llerede fra dag én vil et 
spedbarn puste inn cirka 
en liter luft i minuttet. En 

voksen, frisk person forsyner seg 
derimot med cirka ti liter i minut-
tet, mens en toppidrettsmann i 
full aktivitet sluker opptil 280 liter 

Nesa er til mer enn pynt. Dette er et  
fantastisk helautomatisk airconditionanlegg 

som forsyner lungene med rene fjelluften. 
Derfor er at det viktig at den virker.

Professor Sverre Steinsvåg etterlyser 
mer samarbeid og samhandling 
mellom ØNH-leger og lungeleger. – 
De jobber i jo hver sin ende av pasi-
entens åndedrettsystem. Behandlin-
gen bør se dette i sammenheng, sier 
Steinsvåg. 

på 60 sekunder. Da er det viktig 
at luften som sendes ned til lun-
gene er av best mulig kvalitet. 

Henger sammen
–Nesa er et fantastisk system 
som renser lufta for gasser og 
partikler, før den sendes passe 
temperert ned til kroppens stør-
ste organ, lungene, sier professor 
Sverre Steinsvåg. 

Han forteller at luft som trek-
kes gjennom munnen er av langt 
dårligere kvalitet når den havner 
i lungenes finmaskede system. 
Den anløper lungene mer eller 
mindre urenset, er kjøligere enn 
det lungene liker, og kan sågar 
inneholde mange partikler og 
gasser som får lungene til å slite 
som i bratt motbakke.

– Puster man derimot med 
nesen får lungene langt bedre 
arbeidsbetingelser, sier Steins-
våg. 

Dårlige betingelser for lun-
gene kan gi konsekvenser som 
lungesykdommer som astma og 
betennelser, eller at en astmati-

Hjelp nesen med å puste

ker sliter ennå mer med sykdom-
men sin. 

For lungenes skyld
Steinsvåg mener det er veldig 
viktig å behandle sykdommer 
for forårsaker tett nese. Dette 
kan være forkjølelse, hormonelle 
forstyrrelser for eksempel ved 
graviditet, ugunstig inneklima, 
eller en nese som rett og slett er 
feilkonstruert. 

– Et vanlig problem er skjeve 

neseskillevegger, sier Steinsvåg, 
forbauset over hvor lite sam-
handling og samarbeid det er 
fortsatt er mellom øre-, nese- 
hals- og lungespesialister. Her 
bør flere skjerpe seg.

Forskning viser nemlig at det 
er en tydelig sammenheng mel-
lom pasienter som plages med 
astma, høysnue, bihuler og kols 
– og tette neser. Astma skyldes 
kroniske betennelsesforandrin-
ger i luftveiene og fører til trange 
luftveger og pustevansker.   

For alt henger sammen med 
alt, og lunger og pust er intet 
unntak. 

– Derfor er det viktig å gi 
lungene de beste arbeidsbetin-
gelser, avslutter Steinsvåg.  n
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www.puls-norge.no 

SteriSol® 
SenSitive SyStem

√  Uten konserveringsmiddel
√  Uten parabener 
√  Uten parfyme
√  Uten fargestoffer
√  Allergitestet
√  Også for tørr og sensitiv hud

9 av 10 sykehus velger Sterisol®. 
nå er den nye Sterisol® Sensitive System 

tilgjengelig for deg som er bevisst på 
sunn hud- og hårpleie.

Produktene kan kjøpes i:
- Alle Boots apotek og Alliance apotek
   - www.boots.no
- Banda Bandagistbutikker

Hvorfor er du medlem av Astma- og Allergiforbundet:
Jeg har vært medlem i mange år.  Har selv astma og allergier, 
samt at min sønn på 3 år har astma, allergier (spesielt matva-
rer) og atopisk eksem. Jeg synes bladet et veldig bra, og det er 
mange interessante artikler, samt reklame for ”allergivennlige” 
produkter enten det er mat eller husholdingsprodukter. 

Hva leser du med størst interesse i bladet? 
Jeg leser gjennom hele bladet, ser om det er noe nytt hva angår 
matvareallergi, astma eller eksem.  For oss er matvareallergiene 
den største utfordringen. Eks likte jeg godt den artikkelen om 
matvareallergi ”Mange får ikke hjelp”. Artikkelen om ”astma og 
stress” var også bra. Jeg liker artikler som ser årsakssammenheng. 

Har du en hjertesak knyttet til astma-  
og allergisykdommer? 
Siden matvareallergi er en stor utfordring for min sønn, så er min 
hjertesak å få mer allergivennlig mat inn i ALLE dagligvareforret-
ninger, samt noe utvalg på restauranter og andre steder hvor folk 
ferdes. Allergier er mer og mer vanlig, og det bør være mulig å 
få tak i noe mat på flere steder enn de store matvarehusene som 
Ultra og Meny (men som til gjengjeld er VELDIG bra) men langt 
unna oss. 

Hva synes du Astma- og Allergiforbundet skal ha  
hovedfokus på neste år? 
Jeg synes det bør være ennå mer dekning i media (ukeblader, tv, 
avis med mer). Folk flest vet altfor lite, tross at astma og allergi er 
et økende problem. Folk som ikke selv er berørt av slike sykdom-
mer, har også dessverre vanskelig for å tro hvordan den syke 
og de nærmeste har det. Mer forskning og mer info ut til folket! 
Desto mer info- høyere forståelse – og en lettere hverdag for  
den syke. 

Kunne du tenkte deg å bruke en time (gjerne mer) av  
din tid på forbundet? 
Ja, det er veldig interessant å påvirke og delta. 

 
Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt engasjement på? 
Jeg vil stå på for å få mer allergivennlig mat og andre produkter 
inn i ALLE dagligvareforretninger, samt på restauranter. Jeg vil at 
det skal bli enklere for allergikere og ferdes ute. Dessuten ønsker 
jeg virkelig at helsepersonell og andre som har med småbarn å 
gjøre, setter seg inn i allergier og kan ta tester på et tidlig tids-
punkt. Så slipper mange små barn å få ting de ikke tåler,  
være unødig syke og ha store plager pga inntak eller  
eksponering for ting de ikke tåler. 

Navn: Anja Stenslette
Bosted: Jevnaker i Oppland

der!
Hallo
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H un er blitt oppmerksom 
på viktigheten av å puste 
riktig. Kundaliniyoga, som 

hun har trent, har gitt henne 
et verktøy å ty til for å kontrol-
lere redsel og panikk hun kan 
oppleve når hun ikke får puste 
ordentlig. 

Yogan hjelper Birgitta Lilja 
med å trene opp lungene og 
åpne luftveiene, som igjen har 

Bedre astmakontroll med yoga
Birgitta Lilja utviklet astma, allergi og  
overfølsomhet for ti år siden. Nå holder  
hun astmaen i sjakk – med yoga.
n tekst – ANNA OLSSON foto – JOHAN GUNSÉUS

ført til at hun våger seg på mer 
aktive treningsformer. 

Birgitta har alltid likt å være i 
bevegelse– være ute i naturen, 
sykle og gå på ski. Men til slutt 
var hun så tungpustet at hun 
ikke lenger kunne sykle i oppo-
verbakker. Astmaen og allergiene 
slo hardt og plutselig til. For ti år 
siden ble astma konstatert. På 
det dårligste måtte hun stoppe 

når hun var ute og gikk. Hun 
jobbet i skole den gangen, noe 
hun hadde gjort lenge og trivdes 
veldig bra med. Men til slutt 
ble det uholdbart og hun ble 
sykmeldt.   

– Jeg var veldig dårlig, hadde 
røde øyne, eksem i ører og i 
hender. De kalte det ”sykt hus-
syndrom”. Jeg hadde arbeidet 
i skolen i mange år, i bygninger 
med muggsopp og dårlig ven-
tilasjon. 

Birgitta, er 52 år, samboende, 
bor i Umeå i Sverige og har 
to voksne barn som er flyttet 
hjemmefra. Hennes motto er å 

leve nå og ikke vente! Da hun var 
sykemeldt var hun ekstra mye 
ute, men var nødt til å bruke mye 
astmamedisin. 

Yogafrelst
–Jeg kommer alltid til å ha 
behov for å medisinere meg, 
ta forholdsregler og planlegge 
dagene. Nå jobber hun i kom-
munen med forebyggende helse 
for de ansatte. Det var etter hun 
kom tilbake i jobb etter sykmel-
dingsperioden at hun tilfeldig 
kom borti yogatreningen. Hun 
fikk noen prøvetimer og ble 
straks helt ”frelst”. Hun gledet 

Fullamming og allergi
Norge er det eneste lan-
det i Norden som  
anbefaler fullamming i 6 
måneder og begrunner 
det med å forebygge  
allergi. Nå viser ny  
forskning at det kanskje 
snarer øker risikoen for  
å utvikle allergi.

A nbefalingene fra WHO om ful-
lamming i 6 måneder ble imple-
mentert i de norske retningslin-

jene i 2005. WHOs anbefalinger bygger 
bl.a. på en Cochrane review fra 2004 
som viser til en signifikant reduksjon i 
mage-tarminfeksjoner hos spedbarn 
som fullammes i 6 måneder.  Det er en 
fullt ut forståelig og helt nødvendig an-
befaling på verdensbasis der infeksjo-
ner er hovedproblemet og ikke allergi.  
I den vestlige verden der tilgangen på 
rent drikkevann er sikret og infeksjons-
presset er vesentlig mindre enn i den 3. 
verden har allergisykdommer seilt opp 
som folkesykdom nr 1 blant barn – og 

n av RAGNHILD HALVORSEN

Eksakt riktig tidspunkt for å introdusere ulike matvarer i barnets liv vites ikke, men mye tyder på at å vente et 
halvt år er for lenge. (foto: colourbox.com)
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Bedre astmakontroll med yoga

Fullamming og allergi
Norge er det eneste lan-
det i Norden som  
anbefaler fullamming i 6 
måneder og begrunner 
det med å forebygge  
allergi. Nå viser ny  
forskning at det kanskje 
snarer øker risikoen for  
å utvikle allergi.

A nbefalingene fra WHO om ful-
lamming i 6 måneder ble imple-
mentert i de norske retningslin-

jene i 2005. WHOs anbefalinger bygger 
bl.a. på en Cochrane review fra 2004 
som viser til en signifikant reduksjon i 
mage-tarminfeksjoner hos spedbarn 
som fullammes i 6 måneder.  Det er en 
fullt ut forståelig og helt nødvendig an-
befaling på verdensbasis der infeksjo-
ner er hovedproblemet og ikke allergi.  
I den vestlige verden der tilgangen på 
rent drikkevann er sikret og infeksjons-
presset er vesentlig mindre enn i den 3. 
verden har allergisykdommer seilt opp 
som folkesykdom nr 1 blant barn – og 

mer eller mindre velfunderte råd for å 
forebygge allergi gis. 

Velment men feil?
Man har lenge trodd at å unngå visse 
høyallergene matvarer hele første 
leveår både for mor og barn kunne re-
dusere risikoen for utvikling av allergi 
hos barnet. I 1970 og -80 årene ble 
ammende mødre anbefalt å unngå 
matvarer som for eksempel egg og 
fisk så lenge de ammet i tillegg til at 
barnet ikke skulle få disse matvarene 
hele første leveåret. Dette rådet viste 
seg å være uheldig – flere studier fra 
1990 og 2000-årene har vist at slike 
råd snarere økte risikoen for utvikling 
av allergi hos barnet.  

Norge er det eneste landet i 
Norden som anbefaler fullamming i 
6 måneder og begrunner det med 
å forebygge allergi/matallergi. Våre na-
boland anbefaler fullamming i minst 4 
måneder og deretter innføring av fast 
føde hvilket er det eneste rådet som 
har støtte i litteraturen når det gjelder 
allergiforebygging.

Når det nå er publisert en studie i 
tidsskriftet Pediatrics som peker på at 
fullamming i 6 måneder snarere øker 
enn reduserer risikoen for matallergi 
er det ikke overraskende. Utvikling av 

toleranse og derved muligheten for å 
tåle den maten vi spiser er avhengig 
av at kroppen møter og gjenkjenner 
allergenene i maten allerede i første 
leveår. Når det eksakt riktige tids-
punktet er for å innføre de forskjel-
lige matvarene vet vi ikke, men mye 
tyder på at å vente hele 6 måneder 
blir for lenge. En annen viktig faktor 
er at spedbarnet allerede ved 3–4 
måneders alder er åpen for å prøve 
ut nye smaker, hvis det bare får maten 
presentert via brystet for lenge blir det 
vanskeligere å få det til å akseptere an-
nen mat enn morsmelk. Dette er vist i 
mange studier og er også erfaringen 
til svært mange helsesøstre, helsesta-
sjons- og barneleger. 

Når dette er sagt er det viktig å 
presisere fordelene ved å amme hele 
første leveåret for å kunne introdusere 
nye matvarer sammen med mors-
melken – dette er noe de aller fleste 
som arbeider med spedbarn kan 
være enige om, uenigheten ligger 
bare i hvor lenge morsmelken skal 
være eneste ernæring. WHO skal gi 
retningslinjer for hele jordens befolk-
ning – helsemyndighetene i Norge 
skal se på forholdene i vårt land. Tiden 
er inne for å revidere anbefalingene 
fra 2005. n

Yogaen har 
styrket lunger 
og helse og 
hjelper Birgitta 
å takle astma-
en i hverdagen.  
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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

SENGETREKK 
MOT MIDD

seg til hver yogatimene og gikk 
åtte kurs i strekk. ”Takk og lov i 
dag er det onsdag – og yoga!” 
tenkte hun.

– Jeg er ofte hes og tørrhoster. 
Mange tror jeg er forkjølet. Le-
gen min sier jeg må passe meg 
i influensatider, men jeg har ikke 
vært forkjølet på to år nå. Birgitta 
tror yogaen har hjulpet henne 
med å styrke immunforsvaret 
og at den styrker lungene som 
er bra for astmaen. Visse øvelser 
er særlig bra for astmatikere, 
eksempelvis å sitter på knærne 
med armene strukket opp over 
hodet og puste ut og inn, dypt 
og langsomt. 

Birgitta er overbevist om at 
alt som trener pusten og og 
lungene er bra for astmaen. 
Hun har også deltatt i et ”Tør å 
synge”-kor, hvor lungene virkelig 
fikk jobbe. Nå synger hun igjen, 

slik hun gjorde før hun ble syk. 
– I det siste har jeg kjent at 

jeg ikke har det samme beho-
vet for yogaen! Jeg opplever at 
jeg stresser for å få tid til den 
og det var jo ikke meningen, 
sier hun. Men takket være sine 
mange yogakurs har hun lært 
seg teknikker og kan benytte 
seg av disse i hverdagen. Det 
handler om å takle redselen, og 
det har hun gjort via yogaen. 
Og det hender hun legger seg 
på ullmatten hjemme og gjør 
yogaøvelser. 

– Det går an å leve et godt liv 
til tross for astmaen. Det gjelder 
å se mulighetene og fremfor alt 
tørre, konstaterer hun. 

På ferie unngår hun museums- 
og kirkebesøk og mennesker 
som bruker sterke dufter.

– På fly, dersom flyvertin-
nen har parfyme er det lett å få 
panikk. Da tar jeg yogaens puste-
teknikk til hjelp og tenker at”når 
hun går sin vei går det over. Jeg 
kommer til å klare dette!” n

– for helseopphold, som
 feriedrøm

 eller konferansested

Valle Marina
Det Norske Helsesenter, Valle Marina på sydspissen av Gran Canaria eies og drives av  
Astma- og Allergiforbundet.  Klimaet er spesielt gunstig for mennesker med lungesykdommer,  
hud- og allergiproblemer.  
 
Anlegget har 70 nyoppussede leiligheter, beliggende i et vakkert hageanlegg med to  
svømmebasseng, treningsstudio med muligheter for fysikalsk behandling, et helsesenter,  
konferansesal, nærbutikk, en hyggelig restaurant og snackbar. Godt skjermet for biltrafikk  
og støy. Kort spasertur til deilig strand og hav – og med fine turmuligheter i området. 

Pålandsbrisen sørger for deilig klima – også sommerstid, badetemp 20–23 gr.

Nye lavere priser  
for medlemmer!

For informasjon og booking, 
kontakt NAAFs reisekonsulent: 
Kerstin Aarsand Elmohib, 
tlf. 23 35 35 24
vallemarina@naaf.no

Se også:  
www.naaf.no/vallemarina.no

Vi finner  
deg ikke
Har du husket å melde 
adresseforandring til NAAF?  
Vi får så mange blader i 
retur med ”adressat ukjent”.  
Er det lenge siden du har 
hørt fra oss kan dette være forklaringen!  
Sporing av nye adresser er kostbart og 
svært tidkrevende. Kan du hjelpe oss? 

 
medlem@naaf.no eller tlf. 23 35 35 35. 

Tusen takk for hjelpen.

???
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REGION FINNMARK
Tlf: 41 69 77 82 
Kontortid: Ingen kontortid 
Regionssekretær: Ingen ansatt for
tiden. Kontakt leder Nina Danielsen. 

REGION TROMS
Tlf: 906 29 506
Kontortid: Ingen kontortid
Regionssekretær: Ingen ansatt for tiden, 
kontakt leder Anita Hakvåg

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

    E-post: oslo@naaf.no 
NYHET!

Sens er utviklet i samarbeid med:

NYTT fargEkarT

in
spirert av fargeglede

Sens er perfekt for deg som skal 

pusse opp der det bor foreldre og 

barn. det er fordi sens er en interiør-

maling uten skadelig avdamping.  

i tillegg er sens helt fri for løsemidler 

og den avgir ingen ubehagelig 

malingslukt. slik kan du male uten  

å bekymre deg for å sjenere verken 

deg selv eller andre.

www.jotun.no/sens

Hei alle NAAFere

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no

NAAF er en organisasjon i fremgang, fremgangen 
skyldes all den gode innsatsen som ytes fra alle 
ledd i organisasjonen. VI-tanken er implementert 
hos alle – lokallag/ storlag, regioner og sekreta-
riat jobber i felleskap for felles målsetninger. VI er 

sammen og sammen er VI dynamitt! 
NAAF har i samarbeid med Jotun gitt landet en ny og helsevennlig maling 

og et godt samarbeid med Leiv Vidar resulterte i landets første allergivennlige 
pølser. Når en kan oppnå resultater på denne måten, samtidig som prosjektene 
finansieres eksternt, er det lov å være både stolt og optimistisk.

I kommende periode er kanskje den største utfordringen å sikre økonomien 
ute i regionene enda bedre. En nasjonal tilstedeværelse gir den beste plattfor-
men for å endre de saker vi jobber for, eksempelvis gjennom driftige regionsse-
kretærer og aktive brukerrepresentanter i råd og utvalg.

Etter landsmøtet vil Forbundsstyret måtte prioritere denne viktige oppgaven 
det er og snu alle steiner for å finne nye og gode inntektskilder. Dette må og skal 
resultere i gode verktøy for lokallag/ storlag og regioner for å øke sine inntekter. 

Vi har fått en ny flott logo og et tilhørende supert slagord; ”NAAF - gjør Norge 
friskere”

For det er det dette dreier seg om, uten oss ville mye vært dårligere, og med 
oss blir mye bedre i fremtiden. 

 På landsmøtet i september 2010 skal vi vedta en strategi for de neste ni 
årene og vi skal vedta en handlingsplan for den neste landsmøteperioden. Det 
har vært en bred og god prosess i organisasjonen, og jeg gleder meg til den 
fremlegges. Det som gleder meg mest er kanskje at prosessen viser en veldig 
stor grad av enighet om hva vi vil, og hvordan vi skal arbeide for å nå våre hårete 
mål. Enighet er alfa og omega når man setter seg hårete mål, mål som borger 
godt for felles løft i årene fremover, og som mange andre organisasjoner kan 
misunne oss.

Hårete mål baner vei for en organisasjon som vil utgjøre en forskjell, som vil 
bety noe og som vil endre hverdagen til ikke bare våre brukere, men til alle de 
som bor i vårt vakre og langstrakte land. 

Kjære alle dere som har lagt ned utallige timer av deres fritid for å arbeide 
med NAAF- saker lokalt og regionalt, tusen hjertelig takk.

Og til dere som er ansatte og som står på hver dag for at vi skal nå våre mål, 
tusen takk dere også. Sammen har vi klart å skape utrolig mye i de tre årene som 
er gått.

Lykke til med 50 års markeringen og ikke minst lykke til med landsmøtet.
NAAF er synonymt med hårete mål, NAAF - gjør Norge friskere!

Vennlig hilsen
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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: 47 36 24 18
Kontortid: Man kl. 9-15 

    tirs og tors kl. 9-12  fre kl. 12-15  
Regionssekretær: Monica Dalseth

    E-post: region.moreogromsdal@naaf.no

NYTT FRA NAAFS R E G I O N E R
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 finner 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. 9-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man, tirs. kl. 8-15.30. 

    Annenhver ons. 8-12/15.30
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: anne-kari@naaf.no

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
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, org.nr: 993 851 965
Glåmdal AAF org.nr: 984 114 559

Glåmdal AAF
Kontortid på brukerkontoret Sykehuset 
Innlandet, 9. september og 7. oktober. 
Likemenn er her for deg, velkommen. 

I tillegg har vi matkurs for allergikere, 16. 
oktober, på Sanitetens hus i Kongsvin-
ger. Foredragsholder er Svein Iversen. 
Ta kontakt med regionskontoret for mer 
informasjon og påmelding. 

Elverum og omegn AAF
Informasjonsstand ved apotek. Dato og 
sted vil bli kunngjort i lokalavisen. For 
nærmere informasjon kontakt regions-
kontoret. 

Kontakt også kontoret for samtale med 
likemenn innen eksem, allergi, astma 
og kols.
Vi ønsker alle medlemmer en riktig fin 
høst!

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 975 471 675

En likemann er en person som har god 
erfaring innen sykdomsfeltet og som 
ønsker å dele sin erfaring med andre. 
En likemann kan være pårørende eller 
ha plager selv. Kontakt våre likemenn 
for samtale:

Gunn Torill Vollset, Austefjorden, tlf: 70 
05 00 86 (voksne og barn med astma, 
allergi)
Oddrun Dale, Volda, tlf: 70 07 66 16 

(voksne og barn med allergi, matvareal-
lergi/ intoleranse)
Solveig Giske, Ålesund, tlf: 70 13 17 19 / 
45 03 56 17 (voksne med astma, allergi)
Tove Lyngen, Halsa, tlf: 90 12 05 63 
(voksne og barn med astma, allergi)
Audhild Taftø, Stranda, tlf: 91 82 38 77 
(astma, allergi, foreldrekontakt)
Inger Ludviksen, Sykkylven, tlf: 70 25 12 
49 (voksne med astma, allergi)
Karen Præsttun Helgheim, Sykkylven,  
tlf: 70 25 16 77 (voksne med astma)

Vi ønsker å motta medlemmers e-post-
adresser slik at dere kan få oppdatert og 
relevant informasjon om hva som skjer 
i regionen. Send din e-postadresse til 
region.moreogromsdal@naaf.no

Vil du hjelpe til når vi har forskjellige ar-
rangementer i regionen? Vi blir glade for 
alle henvendelser, stort eller smått.  
Ta kontakt med regionssekretæren.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping: 
Region Nord, org.nr: 974 527 987
Alta AAF, org.nr: 994 301 039

Familiesamling 8.–10. oktober på 
Haraldvollen Røde Kors Senter, Bardu-
foss. Familier fra Finnmark, Troms og 
Nordland kan delta. Helgen vil bestå av 
felles aktiviteter, sosialt samvær og faglig 
påfyll. Overnatting i hytter. Påmelding 
innen 15. september. For mer informa-
sjon kontakt regionskontoret eller se 
www.naaf.no/nord 

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag kl. 19–20. 
Fottur til Sautso er utsatt til september, 
mer informasjon på www.naaf-alta.no

Nord-Troms Storlag 
Bassengtrening for barn og ungdom i 
Birtavarre Røde Kors nye badeanlegg.  
  
Porsanger AAF
Time i varmebassenget ved Lakselv 
Ungdomsskole hver søndag kl. 19–20. 
Starter i oktober.
Åpne trimløyper (Caskil, Handelsbukt-
fjellet, Hamnbuktfjellet, Hambukt syd, 
Langporsvannshøyden og Porsvanns-
høyden). 

Tromsø og omegn AAF
Bowling med pizza i Tromsø 9. septem-

ber. Påmelding til Roger Dahl, tlf: 90 65 
33 86 eller e-post: rdahl45@gmail.com. 
Gratis for medlemmer. Meld fra om 
allergier.

Savner du aktiviteter eller tilbud? Kom 
gjerne med innspill om hva NAAF Regi-
on Nord kan gjøre for sine medlemmer 
i Troms og Finnmark. Flere opplysninger 
på www.naaf.no/nord

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 971 57 6634

Region Nordland fyller 30 år i år og vil 
markere dette med et arrangement 
for våre tillitsvalgte og gode hjelpere 
22.–24. oktober.

Ferskingkampanjen vil gjennomføres 
hele året ved våre ulike arrangementer. 
Samlinger der klinisk ernæringsfysiolog 
gir kostveiledning planlegges gjennom-
ført i Mosjøen og Bodø. Annonseres i 
næravis.

Årlig turmarsj for barn og unge i Salten-
distriktet. Annonseres i næravis. 

Astmakontrollstafetten vil gjennomføres 
i høst, oktober/november. Arrangemen-
tet blir lagt til Mo i Rana. Annonseres i 
næravis 
 
Vi foreleser på og samarbeider med flere 
av sykehusenes lærings- og mestrings-
sentre vedrørende astma, allergi og kols. 
Vi informerer om vår organisasjon og 
sanering av inneklima. Dessuten plan-
legger vi å avholde en kursdag i Narvik i 
løpet av høsten med tema barns astma, 
fysisk aktivitet og psykisk helse.  
8.–10. oktober blir det familiesamling 
på Haraldvollen Røde Kors Senter i 
Bardufoss. Dette er et samarbeid med 
Region Nord

Mer informasjon om våre ulike arrange-
ment finnes på www.naaf.no/nordland

Vi savner e-postadresser til mange av 
våre medlemmer. Om du vil dele din 
e-postadresse med oss vil du kunne 
motta relevant informasjon litt oftere.
Har du ønske om et arrangement eller 
en aktivitet i vår region, ta kontakt 
med oss, tlf: 95 55 26 90, eller region.
nordland@naaf.no
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Se Region Oslo og Akershus

Arendal/ Risør lokallag
Bading i varmtvannsbassenget på Bjor-
bekktunet kl.17–18 fredag i partallsuker. 
Påmelding til Tone Karlsen, tlf: 37 06 
02 40, kun lov med 15 stk. i bassenget. 
Vanngymnastikk med fysioterapeut i 
Risør. Gratis svømming i oppvarmet 
basseng på onsdager kl. 18–19.

Kristiansand lokallag
Gratis tid i svømmehallen i byen hver 
torsdag kl. 19–20. Fysisk aktivitet gir 
mestring og er forebyggende. Møt opp! 

Flekkefjord og Kvinesdal AAF 
Bading i oppvarmet basseng i helse-
huset i Kvinesdal. Alle medlemmer er 
hjertelig velkomne onsdager kl. 18–20. 
Den første timen er for de minste.

Drammen og omegn Astma  
og Allergiforening
Omfatter Kommunene Hurum, Røyken, 
Lier, Nedre Eiker og deler av Øvre Eiker 
og Modum.

Vi har fått ny adresse 
Besøk: Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen.
Post: Postboks 4019, 3005 Drammen.

Kjære medlem, ta gjerne kontakt med 
oss. Leder Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 
17/ 92 25 59 28, khalv2@online.no, eller 
nestleder Grete W. Vines, tlf: 32 83 60 
53/ 91 58 69 26, eller besøk oss på nett 
www.daaf.no.

Vi har hyggelige kafétreff på Ypsilon bar 
kl. 12 første lørdag i hver måned. Stikk 
innom!

Vi prøver å starte en ungdomsgruppe 
og oppfordrer alle interesserte å ta 
kontakt med Tommy Skavhaug, tlf: 31 
90 64 01/ 99 41 37 96, tommy.skavhag@
getmail.no, eller Martine Teigen, tlf:  
95 78 70 59, tine_teig@hotmail.com.

Også har vi en fin og allergivennlig hytte 
som alle medlemmer av NAAF kan leie 
rimelig. Hytta har innlagt strøm.  
Se www.daaf.no for priser.

Kontakt våre likemenn for samtale
Astma, Grete Wang Vines, tlf: 32 83 60 
53/ 91 58 69 26 eller Wenche Stustad,  
tlf: 32 85 65 92/ 90 53 64 68. 
Kols, Robert Ryghseter,  
tlf: 32 80 09 01/ 90 13 29 39



 

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 OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: 
Ane M. Heiberg, tlf. 23 35 35 32 / 416 70 057
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940 

    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

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Kathrine Kragøe

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

Du kan kontakte 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, eller 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 Karoli-
ussen, tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83. 
Fruktosemalabsorpsjon / Fruktoseintole-
ranse, Liv Marit Schjem, tlf: 92 08 82 79.

Takk til alle dere som ønsker å støtte oss 
via grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 983 146 678 

Gratis kurs om fysisk aktivitet for perso-
ner med astma, allergi og kols.
Levanger, 18. september, kl. 11–14 på 
lærings- og mestringssenteret. 
Namsos, 19. september, kl. 12–15 på 
lærings- og mestringssenteret. 
Kurset passer for dere som har ansvar for 
trening av barn, ungdom eller voksne 
i ulike sammenhenger; som trener, 
forelder, lærer eller aktivitetsleder. Og for 
dere som tar utdanning innen helsefag. 
 
Vi ønsker å få på plass så mange av 
medlemmenes e-postadresser som mu-
lig og oppfordrer alle som har/bruker e-
post til å sende sin adresse til kontoret: 
region.nord.trondelag@naaf.no eller å 
ringe oss på tlf: 74 16 99 86. 

Takk til alle dere som ønsker å støtte oss 
via grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 984 133 863

Vest Oppland AAF 
Ønsker og gi sine medlemmer tilbud 
om fysisk aktivitet. Medlemmer bes 
komme med innspill på hva de ønsker. 
Ta kontakt med leder Birgitte Vikersveen 
tlf: 977 55 074, eller b1307irgi@hotmail.
com.

Regionskontoret vil i samarbeid med 
lokalforeningen avholde stander på 
ulike steder i fylket og håper du stikker 
innom for en hyggelig prat. Gata er din i 
Lillehammer, 4. september. Frivillighets-
dagen på Gjøvik, 11. september. Følg 
med på lokale sider for mer informasjon. 

Trenger du noen å snakke med eller 
som på dine vegne kan informere skole, 
barnehage eller på din arbeidsplass, 
ta kontakt med regionskontoret og 

På tå hev. Ballettkursene starter opp 
igjen denne sensommeren i Trikkehallen 
på Kjelsås (15-ukers semestre). 4–5 år, kl. 
17.30–18.15. 6–7 år, kl 18.15–19. 8-10 år, 
kl 19–19.45. Påmelding til Den Norske 
Ballettskolen (www.dnbs.no). NAAFs 
barnemedlemmer får 40 % rabatt. Dette 
gjelder også andre DNBS-kurs.

Landsmøte 2010 arrangeres i Oslo og 
Akershus på nybygde Scandic Hotell 
på Gardermoen 24.–26. september. 
Region Oslo og Akershus er vertskap. Vi 
gleder oss!

Teater for barn. Reisen til julestjernen, 4. 
desember på Nationaltheatret. Fortsatt 
ledige plasser. Barnemedlemmer får 
gratis billett. Familie og andre betaler 
kostpris. Påmelding til regionssekretær 
snarest!
 
Suksessen fra i vår gjentas og det blir 
matkurs med teori og praksis, men 
denne gang i Akershus. 20. oktober blir 
det teori i Akersveien 26, Oslo, og 27. 
oktober blir det praksis på Lillestrøm 
vgs. Kr 300 for medlemmer. Kr 1000 for 
andre. Påmelding til regionssekretær 
innen 13. oktober. 

Regionen ønsker å styrke sin påvirkning 
i lokale fora og holder kurs for medlem-
mer som er interessert i å stille som 
NAAF-representanter. Kurset avholdes 
19.–21. november. Kontakt regionsse-
kretær om du er interessert.
 
Øvre Romerike Storlag
Burotaksjonen oppsummeres i disse 
dager og premie skal deles ut til tre 
heldige vinnere. Aksjonen støttes av 
Øvre Romerike Utvikling.  

Bading på Gjestad, Jessheim på lørdager 
kl. 12.–14 (ikke i skolens ferier). Tilbudet 
er for barn og barnefamilier. Kun for 
medlemmer, kr 20 /10. Husk medlem-
skort. Kontakt, Espen Mørk, tlf: 98 81 
88 92

Nedre Romerike Storlag
Svømmetilbudet på Sørum Sykehjem 
hver fredag fortsetter. Det er plass til 
flere! For avtale om tidspunkt og påmel-
ding, kontakt Mette Bergman, tlf: 21 68 
18 45, eller mette@bergmanfam.net

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 355 765 

Fagdag for helsepersonell 7. september. 
Programmet ligger på vår hjemmeside 
www.naafstrl.no. Påmelding til region-
kontoret.

Eksemskole fredag 17. september med 
forelesning om eksem og eksembe-
handling, matallergi og intoleranse, 
trygderettigheter og mestring. Ta kon-
takt med regionkontoret for spørsmål 
eller påmelding.

Astmaskole arrangeres i oktober. Mer 
informasjon kommer på våre hjem-
mesider.

Det blir også møter i foreldregruppa og 
her er det plass til flere. Ta kontakt med 
regionskontoret dersom du har lyst til å 
være med.

Vi savner e-postadresser til mange 
våre medlemmer. Husk at dersom din 
e-postadresse er registrert i vårt system 
vil du ha mulighet til å motta relevant 
informasjon fra oss litt oftere. 

Takk til alle som støtter oss via  
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 288

Alle i Telemark, Vestfold og Buske-
rud kan melde seg på familiekurs i 
Langesund16.–17.oktober. Mulighet 
for overnatting fra den 15. Foredrags-
holdere på lørdagen er NAAFs fagsjef i 
inneklima og uteluft, Britt Ann K Høiskar 
og akupunktør Conrad Prestbøen fra 
Sandefjord. Søndag kommer ernærings-
fysiolog Hanne Reiersen fra Sykehuset 
Telemark HF. Det blir god tid til spørsmål 
begge dagene. Pris fra lørdag til søndag, 
med full pensjon, kr 600 for voksen og 
kr 200 for barn (3–15 år). Under 3 år går 
gratis. Pris fra fredag til lørdag får dere 
ved påmelding.

Regionen arrangerer Helsereise til Valle 
Marina 11.–25. februar 2011. Avreise fra 
Torp. Påmelding nå til tlf: 900 25 786 
eller region.telemark@naaf.no

Vi har som vanlig også mange spen-
nende aktiviteter for store og små barn. 
Meld dere på til kontoret på  
tlf: 35 52 15 00, på e-post eller SMS til  
tlf: 40 29 62 24.
Les mer på våre lokale sider på  
www.naaf.no

Region Vest vil i 2010 ha fokus på fysisk 
aktivitet, medisinbruk og kosthold. For 
informasjon om likemenn og informatø-
rer i ditt nærmiljø, kontakt regionskonto-
ret eller se liste på vår lokale hjemme-
side på www.naaf.no.

Voss og Omland AAL 
Sommertur til Valle Marina, Gran Canaria 
i 2011. To eller tre uker, med avreise 18. 
juni. Temakveld med informasjon om 
dette på Kafé 2.etg. 7. oktober kl. 19. 
Enkel servering.

Aktivitetskveld fredag 19. november. 
Møt opp ved Hagahaugen kl.17. Ta 
med godt humør og hele familien. Det 
serveres kveldsmat.

Basseng- og aktivitetsgrupper starter 
opp igjen i Kvam i september. Se nettsi-
den til Kvam kommune, aktiviteter.

Bergen og omegn AAF 
Vi er en aktiv gjeng i styret og ønsker oss 
flere aktive medlemmer til styrearbeid, 
som resurspersoner eller ikke minst 
som nye venner. Alle er velkomne til å 
ta kontakt. Har dere tips og/eller ønsker 
for lokallaget, kontakt styret. Vi har plass 
til alle.

Vi fyller 50 år i år og markerer det med 
forskjellige aktiviteter, blant annet 
teater- og pizzakveld for de yngste, og 
en egen teaterkveld for de voksne, i 
november.
Alle arrangementer blir lagt ut på hjem-
mesiden vår www.baaf.no. 

vi kan hjelpe deg med likemenn eller 
informatører. 

Takk til alle våre tillitsvalgte som gir av 
sin fritid til foreningen og legger ned en 
formidabel innsats. Har du noe og bidra 
med, smått eller stort, hører vi gjerne 
fra deg. 
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REGION VESTFOLD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30 
Regionssekretær: Ellen Sørby

    E-post: region.vestfold@naaf.no 

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Region Vestfold, org.nr: 971 321 725
Larvik AAF, org.nr: 993 190 160
Sandefjord AAF, org.nr: 984 012 314
Tønsberg og omegn AAF,  
org.nr: 879 559 022
Horten og omegn AAF,  
org.nr: 980 663 728
Nordre Vestfold AAF, org.nr: 994 545 590

16.–17. oktober er det familiehelg på 
Quality Hotel & Resort Skjærgården 
i Langesund. Fullpensjon med kurs 
om astma/allergi/eksem og et eget 
opplegg for barn og unge.  Egenandel 
voksne medlemmer kr 600 og barn kr 
200.  Påmelding straks på tlf: 33 06 39 
50, eller region.vestfold@naaf.no.

Larvik AAF 
Leder Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08.

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 på ICA supermarked og MaxiHudens 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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Vorwerk Tiger var vår store salgssuksess i
90-årene. Den satte nye standarder for støv-
sugere og brakte enorm annerkjennelse for
Vorwerk. Nå er den tilbake i sterkt modifi-
sert utgave.

Alle støvsugere, både tradisjonelle og sentralstøv-
sugere, fører like mye luft tilbake til rommet som
de suger inn. Vorwerks unike filtersystem sikrer at
denne luften er renset, og støvsugeren fungerer
derfor som en luftrenser under bruk.

Grunnet Vorwerks støvopptak og gunstige
påvirkning av inneklimaet under og etter støv-
suging, er den tildelt godkjenningsmerket
“egnet for allergikere” fra TUV i Tyskland.

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

TRIMAKK ANS Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777

– Se den!
– Prøv den!
– Opplev forskjellen hjemme!

unikt støvopptak
unik filtrering
lav vekt
lang levetid

Støvsugerens unike
egenskaper gjør at
den også er anbefalt
av Norges Astma og
Allergiforbund
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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 på ICA supermarked og MaxiHudens 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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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

Takk til alle som støtter oss via grasrotan-
delen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025

Kontoret kan være ubemannet til tider, 
på grunn av møter/ kurs. Regionsleder 
Thomas Bræck er å treffe på tlf: 48 04 01 
66, eller thomas@bnprosjekt.no

Gruppetrening for lungesyke på Art 
Norge Klinikken, Helsehuset i Moss. 
Kondisjons- og styrketrening i tillegg 
til undervisning i ulike pusteteknikker. 
Kontakt fysioterapeut Heidi Granøe 
Abantao, tlf: 69 25 00 35/ 92 88 24 15, 
heidi@artklinikken.no
 
Østfold idrettskrets tilbyr treningskort 
for 2010 til innbyggere i Østfold som 
står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. 
For nærmere informasjon se hjemmesi-
dene til Østfold idrettskrets eller kontakt 

Andre Hansen, fagkonsulent,  
tlf: 69 35 49 20/ 90 66 76 39 eller andre.
hansen@idrettsforbundet.no 

Regionen arrangerer samlivskurs for par 
11.–12. september på Rica City Hotell i 
Fredrikstad. Foredragsholder er sexolog 
og familieterapeut Thomas Johan-
nessen. Medlemmer fra Indre Østfold 
lokallag, Halden lokallag, Fredrikstad 
lokallag, Moss og Omegn lokallag 
og Sarpsborg lokallag betaler kun kr 
1 100 for helpensjon ved hotellet. For 
påmelding, kontakt regionskontoret ved 
Mona L. Marthinussen, region.ostfold@
naaf.no eller tlf: 69 31 83 62/ 90 11 58 
91. Vennligst oppi matallergi eller andre 
eventuelle spesielle behov ved påmel-
ding. Først til mølla.

12.–14. september avholdes loddsalg på 
Tista senteret i Halden med miljøbilen 
Toyota Prius Hydbrid som hovedpremie. 
Vel møtt.

Region Østfold ønsker å starte et tilbud 
for medlemmer 15–35 år. Vi arrangerer 
faglige kurs og sosiale aktiviteter med 
det formål at medlemmer skal lære mer 
om sin egen sykdom, og bli kjent med 
andre på samme alder med tilsvarende 
plager. Alle regionens medlemmer i 
denne aldersgruppen bes ta kontakt 
med regionskontoret for mer informa-
sjon.

Kontakt regionskontoret om du har 
behov for informasjon i skoler og barne-
hager m.m. Regionskontoret kan stille 
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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?

Bading på Kysthospitalet i varmt vann 
for voksne og barn hver torsdag kl. 18–
20. Det er bare å møte opp, medlemmer 
betaler halv pris. Gratis for barn. Tilbudet 
gjelder utenom skoleferien. 

Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler, og er å treffe på 
apotekene. Se annonser i avisen. Ta 
kontakt.

Sandefjord AAF
Leder Sverre Lilleboe, tlf: 90 93 35 16.

Treningstilbud for medlemmer på 
Thorøya Helsepark. Alle dager kl. 6–24. 
Kr 540 for tre måneder, tlf: 33 44 82 05. 

Bading for voksne i varmtvannsbasseng 
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 Hvidt-
gården v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. 
Torsdager kl. 10–11, og neste gruppe kl. 
11–12. Henvendelser til Stig,  
tlf: 97 08 03 91

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20

Treningsgruppe for voksne med lungeli-
delser på Activ Fysioterapi,  
tlf: 33 32 36 70. 

Horten og omegn AAF
Leder Harald Bregner, tlf: 97 51 95 80.

Nordre Vestfold AAF
Leder Anita Kolseth Olsen,  
tlf: 99 04 38 32

Ta kontakt med leder Anita Kolseth 
Olsen dersom det er behov for informa-
sjon i skoler og barnehager. Vi har 
informatører som kan stille opp på 
foreldre- og ansattemøter.

opp på foreldre- og ansattemøter.

Indre Østfold lokallag
10. september arrangeres tur til 
Rondane for voksne medlemmer. Det 
vil også bli arrangert en dagstur for 
medlemmene 11. september med 
hjemreise 12. september etter frokost. 
For mer informasjon og påmelding, 
ta kontakt med lokallagsleder i Indre 
Østfold lokallag, Leni Isaksen, tlf: 95 96 
26 14. Først til mølla. 

Se NAAF Region Østfolds hjemmesider 
for øvrig informasjon. Alle som ønsker 
å gjøre en viktig og frivillig jobb for 
regionen bør ta kontakt med oss.  
Alle er velkomne.

NAAF Gran Canaria
Valle marina, Den Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 
E-35120 Arguineguin
Gran canaria
E-post: naaf_gc@hotmail.com



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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Vorwerk Tiger var vår store salgssuksess i
90-årene. Den satte nye standarder for støv-
sugere og brakte enorm annerkjennelse for
Vorwerk. Nå er den tilbake i sterkt modifi-
sert utgave.

Alle støvsugere, både tradisjonelle og sentralstøv-
sugere, fører like mye luft tilbake til rommet som
de suger inn. Vorwerks unike filtersystem sikrer at
denne luften er renset, og støvsugeren fungerer
derfor som en luftrenser under bruk.

Grunnet Vorwerks støvopptak og gunstige
påvirkning av inneklimaet under og etter støv-
suging, er den tildelt godkjenningsmerket
“egnet for allergikere” fra TUV i Tyskland.

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777

– Se den!
– Prøv den!
– Opplev forskjellen hjemme!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• lav vekt
• lang levetid

Støvsugerens unike
egenskaper gjør at
den også er anbefalt
av Norges Astma og
Allergiforbund
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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.

Den dagen Lise og Siri fant ut at  Ultra solgte glutenfritt mel, 
ble livet som allergikere og bolleelskere litt lettere å leve 

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. 
Hos Ultra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med allergi eller mat-
intoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse med allergiansvarlig i hver butikk. Se 
også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER


