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Maleren så rødt

ABC for deg med astma 

Leve med matallergi



Naturlig Valg AS

Svarsending 4466

0097 Oslo

Navn:..............................................................................

Adr:.................................................................................

Postnr:....................               Sted:..................................

Tlf:....................................    (NB! tlf må oppgis for at ordren skal behandles)

Ja takk, jeg ønsker å benytte meg av spesialtilbud 

og bestiller følgende Inkl. mva og frakt:

.........stk Etterfyllbar Saltpipe kr. 298,- pr stk. (Før 498,-)

Saltpipen kan hjelpe med å 
rense åndedrettet. Den er god 
mot lett astma, lette allergier 
og virker lett slimløsende ved 
forkjølelse. Saltpipen kan hjelpe 
mot lett hoste, lett høysnue og 
snorking. Dessuten er saltpipen 
et ypperlig produkt for røykere. 
Saltet varer i ca 5 år ved daglig 
bruk.

Saltpipen
 – kan gi deg lettere pust

Supertilbud:
Etterfyllbar Saltpipe kr. 298,- (før 498,-) 

Priser inkl mva og frakt

Informasjon: www.saltpipen.no (tlf: 64 86 80 90 - åpningstider 09-17 man-fredag)

A-creme
– hvis huden fikk velge

– 30%  

“A-creme er fin ved lett 
eksem og mild psoriasis”

(*t.o.m 14.09)

Med Blenda Sensitive 
slipper du å velge
✓ Uten parfyme og fargestoffer
✓ Tar selv vanskelige flekker

Skånsom mot huden
OG

vasker helt rent 
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Sona (13) flytter ikke.
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Åse Hoff (17) er allergisk mot peanøtter. Nå har 
forsker Helene Lindvik funnet ut nøyaktig hvor 
stor mengde hun tåler før hun blir dårlig.

Frem til nå har man 
antatt at luftkvaliteten vil 
bli bedre i fremtiden på 
grunn av nyere bilpark og 
strengere utslippskrav. En 
ny forskningsrapport viser 
imidlertid av det motsatte 
vil skje i de store byene 
på grunn av stor andel 
dieselbiler.

I Eigersund i Rogaland har kols-pasienter 
fått prøve en ny og revolusjonerende 
oppfinnelse: Kols-kofferten. Den er enkel 
å bruke og gjør at du slipper 
å dra på sykehus så ofte.

Astmatiker og NAAFU-nestleder Linn 
Skarå er utdannet idrettspedagog og 
lever en meget idrettsaktiv fritid med 
sykling, longboard og langrenn. 
Hun mener astma ikke er noen  
                     unnskyldning for 
                     å skulke unna 
                     trening.

Forsker på peanøttallergi

Inneklima på timeplanen

Stadig dårligere uteluft

Livskvalitet 
på boks

NAAF lover  
friskere Norge

Aktiv med  
astma
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Det burde være like viktig at skoleelever har 
godt inneklima på sin arbeidsplass som at  
lærere og andre ansatte har det. Arbeids-
tilsynet har satt fokus på inneklima i skolen.

Slagordet til Astma- og Allergifor-
bundet er ”– gjør Norge friskere”. 
Når ber organisasjonen om  
penger fra folk flest for å kunne
  gjennomføre sin 
       helsegaranti.
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Hvor mange parfymer har du på deg om gangen?

Parfyme kan øke risikoen for allergi. Allikevel fi nner du parfyme i utallige kremer, såper, 
vaskemidler og rengjøringsmidler. Men det er som du vet ikke parfymen som vasker rent, 
gjør huden myk eller pleier babyen din.

Du kan faktisk velge å helt unngå parfyme. Neutral har utviklet en hel serie produkter til 
kroppspleie, vask og baby. De er fulle av gode og virksomme ingredienser som rengjør 
og pleier. Dessuten hjelper de deg og familien din å trygt unngå parfymer og andre 
unødvendige tilsetningsstoffer, som kan øke risikoen for allergi.

Du kan gjøre din egen allergisjekk med det samme. Les mer på www.parfymefrisone.no. 
Der kan du se hvor enkelt du kan utvikle dine egne parfymefrie soner hjemme.

Neutral – holdning til følsom hud

ALLERGI SJEKKET

DE FLESTE AV NEUTRAL’S 
PRODUKTER ER SVANEMERKEDE 
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tonje@naaf.no

Inneklimaet i skolene – viktig, hvit støy...
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Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
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Ved hver skolestart er medier, skolesamfunn, foreldre og 
opinion en stakket stund opptatt av det samme som NAAF 
brenner for konstant: Inneklimaet i landets skoler.

Og det er en sak verdt å vie oppmerksomhet for her er det 
ting som slett ikke er på stell. For foreldre, skoleledelse og 
FAU er det mange ting å engasjere seg i. Overfylte skoler (også 
det blir fort et forsterkende inneklimaproblem), lærermangel, 
store klasser, enkeltelevers sammensatte behov – og hvor 
mange av dem er det egentlig riktig å forvente at skolen skal 
løse? Det er nok å ta tak i og foreldre vil nødig havne i krangel 
med skolen over ting som det virker håpløse å få gjort noe 
med og som kanskje tilsynelatende plager elever med astma 
og allergi mest? En mager trøst! 

For mange handler skolestart om lekseplaner, trivsel, uten-
forskap, erting og lærevansker – listen kan gjøres lang.  
Inneklimaet, det vil si et dårlig inneklima virker fort som 
et uendelig høyt fjell å bestige. Noen ser raskt for seg nye 
ventilasjonsanlegg som løsning, og da trengs det ofte utopiske 
summer på vedlikeholdsbudsjettet. 

Men glem nå dette ventilasjonsanlegget et øyeblikk.  
Problemet er nødvendigvis ikke knyttet til dette, men til en 
manglende forståelse av hva et godt inneklima faktisk er og 
hvordan det skal oppnås. For etter årevis med snakk om et 
godt eller dårlig inneklima gjenstår det faktum at det ikke fin-
nes noen definisjon på hva et godt inneklima faktisk er. Og da 
kan man jo forstå at arbeidet for å oppnå det kan preges av in-
dividuelle løsninger og prioriteringer som ikke nødvendigvis er 
de riktigste. Og er budsjettene årvisse trange, hjelper det lite 
at viljen er god. Resultatet av valgte tiltak kan bli så som så. 

For vi snakker kort og godt om skitt og renhold, temperatur, 
støy, ventilasjon, lys og avgassing. Vi kan forstå at en slik mal 
har manglet. Det er verken enkelt eller uproblematisk å sette 
opp slike kriterier. Det krever faglige diskusjoner, utgreiing 

og mot til å sette måleenheter og 
standarder på papiret. Men det har 
altså NAAF gjort. Forbundet har laget 
et sett med kriterier for å kunne et-
terstrebe og sikre et godt inneklima 
som gjør det enklere for kommunene 
å forvalte sin rolle som skoleeier. Og 
en nylig gjennomført undersøkelse 
viser at det er noe kommunene savner i sitt arbeid og ville hilst 
velkommen. Fordi: Lite gjennomtenkt ombygging kan øde-
legge eksisterende ventilasjonsløsninger, sparing på renholds-
budsjett gir skitnere skoler, materialvalg og løsninger uten 
nødvendig kunnskap gir unødig høy avgassing og konstruerer 
inneklimaproblemer. Fuktskader som ikke utbedres skaper 
store ødeleggelser og helseskadelige, syke bygninger.

Så får det bli en annen diskusjon om hvorvidt rollen som 
eier, løpende utøver av vedlikehold, tilsyn og godkjenning av 
skolebygg og å sanksjonere vanskjøtsel lar seg forene innen-
for ett og samme kommuneorgan. Eller om dette kaller på en 
nasjonal tilsynsordning? Hvis man ser på dagens inneklimavir-
kelighet i skolen så kan jo hver i sær trekke sine egne konklu-
sjoner. Og dette oppstår ikke over ett skoleår eller to. Vi snak-
ker om tiår på tiår med forsømmelser, flikking og manglende 
veiledning om hvordan utbedre og behandle en bygning best 
mulig. Korsettrange budsjetter hjelper selvsagt også godt til 
å opprettholde en dårlig inneklimastandard for alt for mange 
av landets skolebarn. Like fullt er det kommuner som uttaler 
at de ikke ville prioritert dette arbeidet høyere selv om de 
hadde penger på budsjett. Men det er ikke forvaltning – det er 
politikk. 

Godt kommunevalg!
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Hvor mange parfymer har du på deg om gangen?

Parfyme kan øke risikoen for allergi. Allikevel fi nner du parfyme i utallige kremer, såper, 
vaskemidler og rengjøringsmidler. Men det er som du vet ikke parfymen som vasker rent, 
gjør huden myk eller pleier babyen din.

Du kan faktisk velge å helt unngå parfyme. Neutral har utviklet en hel serie produkter til 
kroppspleie, vask og baby. De er fulle av gode og virksomme ingredienser som rengjør 
og pleier. Dessuten hjelper de deg og familien din å trygt unngå parfymer og andre 
unødvendige tilsetningsstoffer, som kan øke risikoen for allergi.

Du kan gjøre din egen allergisjekk med det samme. Les mer på www.parfymefrisone.no. 
Der kan du se hvor enkelt du kan utvikle dine egne parfymefrie soner hjemme.

Neutral – holdning til følsom hud

ALLERGI SJEKKET

DE FLESTE AV NEUTRAL’S 
PRODUKTER ER SVANEMERKEDE 

Ved hver skolestart er medier, skolesamfunn, foreldre og opinion en stakket stund opptatt av det samme som 
NAAF brenner for konstant: Inneklimaet i landets skoler.

Og det er en sak verdt å vie oppmerksomhet for her er det ting som slett ikke er på stell. For foreldre, skolele-
delse og FAU er det mange ting å engasjere seg i. Overfylte skoler (også det blir fort et forsterkende inneklima-
problem), lærermangel, store klasser, enkeltelevers sammensatte behov – og hvor mange av dem er det egentlig 
riktig å forvente at skolen skal løse? Det er nok å ta tak i og foreldre vil nødig havne i krangel med skolen over 
ting som det virker håpløse å få gjort noe med og som kanskje tilsynelatende plager elever med astma og allergi 
mest? En mager trøst! 

For mange handler skolestart om lekseplaner, trivsel, utenforskap, erting og lærevansker – listen kan gjøres 
lang. Inneklimaet, det vil si et dårlig inneklima virker fort som et uendelig høyt fjell å bestige. Noen ser raskt for 
seg nye ventilasjonsanlegg som løsning, og da trengs det ofte utopiske summer på vedlikeholdsbudsjettet. 

Men glem nå dette ventilasjonsanlegget et øyeblikk. Problemet er nødvendigvis ikke knyttet til dette, men til 
en manglende forståelse av hva et godt inneklima faktisk er og hvordan det skal oppnås. For etter årevis med 
snakk om et godt eller dårlig inneklima gjenstår det faktum at det ikke finnes noen definisjon på hva et godt 
inneklima faktisk er. Og da kan man jo forstå at arbeidet for å oppnå det kan preges av individuelle løsninger og 
prioriteringer som ikke nødvendigvis er de riktigste. Og er budsjettene åreviss trange, hjelper det lite at viljen er 
god. Resultatet av valgte tiltak kan bli så som så. 

For vi snakker kort og godt om skitt og renhold, temperatur, støy, ventilasjon, lys og avgassing. Vi kan forstå 
at en slik mal har manglet. Det er verken enkelt eller uproblematisk å sette opp slike kriterier. Det krever faglige 
diskusjoner, utgreiing og mot til å sette måleenheter og standarder på papiret. Men det har altså NAAF gjort. 
Forbundet har laget et sett med kriterier for å kunne etterstrebe og sikre et godt inneklima som gjør det enklere 
for kommunene å forvalte sin rolle som skoleeier. Og en nylig gjennomført undersøkelse viser at det er noe 
kommunene savner i sitt arbeid og ville hilst velkommen. Fordi: Lite gjennomtenkt ombygging kan ødelegge 
eksisterende ventilasjonsløsninger, sparing på renholdsbudsjett gir skitnere skoler, materialvalg og løsninger 
uten nødvendig kunnskap gir unødig høy avgassing og konstruerer inneklimaproblemer. Fuktskader som ikke 
utbedres skaper store ødeleggelser og helseskadelige, syke bygninger.

Så får det bli en annen diskusjon om hvorvidt rollen som eier, løpende utøver av vedlikehold, tilsyn og god-
kjenning av skolebygg og å sanksjonere vanskjøtsel lar seg forene innenfor ett og samme kommuneorgan. Eller 
om dette kaller på en nasjonal tilsynsordning? Hvis man ser på dagens inneklimavirkelighet i skolen så kan jo 
hver i sær trekke sine egne konklusjoner. Og dette oppstår ikke over ett skoleår eller to. Vi snakker om tiår på 
tiår med forsømmelser, flikking og manglende veiledning om hvordan utbedre og behandle en bygning best 
mulig. Korsettrange budsjetter hjelper selvsagt også godt til å opprettholde en dårlig inneklimastandard for alt 
for mange av landets skolebarn. Like fullt er det kommuner som uttaler at de ikke ville prioritert dette arbeidet 
høyere selv om de hadde penger på budsjett. Men dette er ikke forvaltning – dette er politisk ledelse. 

Godt kommunevalg!
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– Jeg er allergisk mot 
vanlig mel. Men jeg 
spiser glutenfri pasta 
og glutenfrie brødskiver 
og sånt. Jeg kan spise 
kylling, ris og gulrøtter 
og jeg liker veldig godt 
pizzaen mamma lager. 
Den er god, forklarer 
Emma Christine (6).  
Hverken hun eller 
mamma Heidi Myrvold 
Øverland tåler gluten. 
Det betyr store utgifter 
til en annen type mat 
enn den pappa Lars og storebror Chris-
toffer (9) kan spise. 

– Et glutenfritt brød koster 42 kroner. 
Og fire glutenfrie rundstykker koster 32 
kroner. Det blir fort mye penger å spise 
glutenfritt, spesielt når vi er to i familien 
som ikke tåler gluten, forklarer mamma 
Heidi. 

Kan få stønad fra NAV
Hvor dyrt det er å være allergisk avhen-
ger av hva man er allergisk mot. Mens 
nøtter, jordbær og skalldyr enkelt kan 
byttes ut med andre, ”vanlige” matva-
rer, koster det penger å erstatte gluten 
og melk.– Melk og hvete finnes i mange 
matvarer og ferdigprodukter. Det finnes 
erstatninger, men disse er ofte dyrere 
enn den vanlige maten, forklarer fagsjef 
innen matallergi i Norges Astma- og Al-
lergiforbund, Helle Stordrange Grøttum. 

Voksne med melkeallergi kan erstatte 
kumelk med soyadrikk, havredrikk eller 
risdrikk. Barn i vekst og utvikling har 
behov for en fullverdig melkeerstatning 
fra apoteket for å få dekket næringsbe-
hovet sitt. 

– Melkeerstatning til barn kan fås 
på blå resept hos barnelegen. Dersom 
familien har merutgifter til melkefri mat 
ut over dette kan de søke om grunnstø-
nad sats 1 hos NAV på 621 kroner i må-
neden, forklarer Grøttum. Merutgiftene 
knyttet til matallergien må tilsvare eller 
overstige stønadsbeløpet det søkes om. 

Til tross for stønadspenger, bruker familien Øverland 2000 kroner ekstra i måneden på  glutenfri mat.

Mye godt, men koster mer
For mange med melkeal-
lergi eller andre allergier 
som fisk, egg og lignende, 
vil ikke ekstrautgiftene bli 
store nok til å få refusjon. 
Uansett er det viktig å vite 
at vurdering om stønad gjø-
res på individuelt grunnlag, 
og ikke er en rettighet til 
alle med matallergi som 
sådan. 

Det er ikke mulig å få glu-
tenfrie varer på blå resept. 
De som ikke tåler gluten på 
grunn av hveteproteinal-

lergi eller cøliaki får innvilget grunnstø-
nad sats 4. Heidi og Emma Christine får 
grunnstønad sats fire på 1833 kroner i 
måneden hver. Likevel bruker familien 
mye penger på glutenfri mat. 

– Vi går et par tusen i underskudd 
hver måned, selv med grunnstønaden. 
Det koster å kjøpe glutenfri cornflakes, 
frokostblanding, tomatsuppe, soyasaus, 
pizzasaus og brød, forklarer Heidi.

For å få innvilget grunnstønaden må 
du kunne dokumentere alle utgiftene til 
erstatningsproduktene ved kvitteringer. 

– Forskjellene mellom et tradisjonelt 
kosthold og det allergivennlige kosthol-
det må overstig stønadsbeløpet. Søke-
ren må sette opp et regnestykke, legge 
ved kvitteringer og sende søknaden til 
nav.  For mer informasjon se Min Guide 
naaf.no/minguide på Astma og Allergi-
forbundets nettsider eller gå til nav.no.

Stadig flere erstatningsprodukter
Det var nesten umulig å få tak i glutenfri 
mat da Heidi fikk beskjed om å spise 
glutenfritt på grunn av en hudsykdom i 
2002. Den glutenfrie maten som fantes 
var dyr og de færreste restaurantene 
visste hva glutenfri mat var. Da Emma 
fikk påvist cøliaki noen år senere var an-
tall glutenfrie varer i Norge langt flere. 

– Samtidig startet restaurantene 
med å bruke mer potetmel istedenfor 
hvetemel. Toro kom med den glutenfrie 
sjokoladekakemiksen, og hvetemelet i 

flere kjøttkaker ble byttet ut med potet-
mel, forteller Heidi.

En undersøkelse utført av Forbrukerrå-
det viser at matvarekjeden Meny har det 
beste utvalget av erstatningsvarer, Ica har 
brukbart utvalg, mens Rimi og Kiwi kom-
mer dårligst ut. 

Familien Øverland foretrekker å handle 
glutenfritt i Sverige.

– Der er utvalget glutenfrie varer mye 
bedre, og koster halvparten av hva det gjør 
i Norge. For eksempel koster Emma Chris-
tines favorittknekkebrød fra Semper cirka 
66 kroner i Norge mot 24 kroner i Sverige, 
sier Heidi. 
Hun synes det koster tid og tålmodighet å 
oppsøke riktig butikk, lese varedeklarasjo-
ner og hamstre varer.

Samme mat til alle
Fagsjef Grøttum råder til å lage mat som 
alle i familien kan spise. Det gjør det en-
klere, mener hun. 
– Det er også viktig å få avklart med legen 
om det er nødvendig å holde seg unna pro-
dukter som sier ”kan inneholde spor av”. 
Det er bare de som får en svært alvorlig al-
lergisk reaksjon av en liten mengde av det 
man ikke tåler, som skal unngå produkter 
med spormerking. 

Det er også et poeng at etterspørsel et-
ter allergitrygge produkter gir økt press på 
produsenter og dagligvarehandel til å utvi-
kle og forhandle ønskede matvarer. Ønsker 
du at varen fortsatt skal være å få kjøpt i 
din butikk, må du også kjøpe den der.

Barnebursdag for allergikere
Emma fyller syv år i september. Hun gleder 
seg stort til å invitere venner og spise kake 
i selskapet sitt.

– Sjokoladekake! sier Emma Christine, og 
titter bort på mamma.

– Sjokoladekake er enkelt, da er det 
Toro sjokoladekakemiks som gjelder, sier 
mamma. 
–  Jeg liker eplekake også, påpeker Emma 
Christine.

Mamma nikker. For å lage glutenfri 
eplekake bruker hun den glutenfrie muf-

Det er mye godt uten gluten, 
mener Emma Christine.
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Til tross for stønadspenger, bruker familien Øverland 2000 kroner ekstra i måneden på  glutenfri mat.

Mye godt, men koster mer
flere kjøttkaker ble byttet ut med potet-
mel, forteller Heidi.

En undersøkelse utført av Forbrukerrå-
det viser at matvarekjeden Meny har det 
beste utvalget av erstatningsvarer, Ica har 
brukbart utvalg, mens Rimi og Kiwi kom-
mer dårligst ut. 

Familien Øverland foretrekker å handle 
glutenfritt i Sverige.

– Der er utvalget glutenfrie varer mye 
bedre, og koster halvparten av hva det gjør 
i Norge. For eksempel koster Emma Chris-
tines favorittknekkebrød fra Semper cirka 
66 kroner i Norge mot 24 kroner i Sverige, 
sier Heidi. 
Hun synes det koster tid og tålmodighet å 
oppsøke riktig butikk, lese varedeklarasjo-
ner og hamstre varer.

Samme mat til alle
Fagsjef Grøttum råder til å lage mat som 
alle i familien kan spise. Det gjør det en-
klere, mener hun. 
– Det er også viktig å få avklart med legen 
om det er nødvendig å holde seg unna pro-
dukter som sier ”kan inneholde spor av”. 
Det er bare de som får en svært alvorlig al-
lergisk reaksjon av en liten mengde av det 
man ikke tåler, som skal unngå produkter 
med spormerking. 

Det er også et poeng at etterspørsel et-
ter allergitrygge produkter gir økt press på 
produsenter og dagligvarehandel til å utvi-
kle og forhandle ønskede matvarer. Ønsker 
du at varen fortsatt skal være å få kjøpt i 
din butikk, må du også kjøpe den der.

Barnebursdag for allergikere
Emma fyller syv år i september. Hun gleder 
seg stort til å invitere venner og spise kake 
i selskapet sitt.

– Sjokoladekake! sier Emma Christine, og 
titter bort på mamma.

– Sjokoladekake er enkelt, da er det 
Toro sjokoladekakemiks som gjelder, sier 
mamma. 
–  Jeg liker eplekake også, påpeker Emma 
Christine.

Mamma nikker. For å lage glutenfri 
eplekake bruker hun den glutenfrie muf-

finsmiksen til Toro som base, og tilsetter 
epler, sukker og kanel.

Å feire egen bursdag er ikke komplisert, 
men når Emma  Christine inviteres hjem 
til andre er det viktig å være påpasselig 
med hvilke kaker hun spiser.

– Noen ganger må jeg spørre hva 
maten innholder, men ikke på 
alle fester. Mange av venninnene 
mine vet hva jeg spiser. Eller så 
sier de voksne i fra, forklarer 
Emma.

– Det hender jeg sender 
med henne kake og kjeks, 
eller glutenfri pizza dersom 
pizza står på menyen, for-
klarer mamma Heidi.

Grøttum mener de fles-
te foreldre i dag er flinke 
til å tilpasse bursdags-
menyen dersom man gir 
dem muligheten. Det er 
fint å si i fra i god tid, og 
komme med tips.  

– Server seigmenn 
istedenfor sjokolade, 
saftis uten sjokoladetrekk 
og popkorn laget i olje. Det 
finnes også melkefri margarin 
og kakemikser uten egg, melk og 
gluten. 

I morgen skal Emma spise på 
en meksikansk restaurant i Oslo, 
og mamma har allerede sett på 
menyen. Det er nesten bare 
nachos Emma Christine kan 
spise. Løsningen er at 6-årin-
gen spiser middag før hun 
drar, så hun ikke er så sulten på 
restauranten.

– Hvis du skal ut og spise bør du 
ringe spisestedet på forhånd og 
spørre om de kan tilpasse menyen. 
Det er også mulig å komme med 
egne forslag. Ofte hører man fra 
kokker at de kan lage nesten hva 
som helst, bare de får beskjed om 
det på forhånd, tipser Helle Stor-
drange Grøttum. /

Mer om matallergi – bla om

Heidi og Emma Christine Myrvold 
Øverland har begge cøliaki, det vil si 
at de ikke kan spise produkter som 
inneholder gluten. Heldigvis finnes det 
alternativer, for eksempel glutenfri 
pasta, pepperkaker og vaffelmiks.
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PROGRAM

Årets messeprogram
inneholder foredrag
av ulike fagpersoner
og andre aktiviteter.

Møt de viktigste
produsentene fra
Europa på årets
messe.

Oppdatert messeinfo på 
www.allergimat.no

messen 
MATGLEDE 2011
SAnDEfjorD 21. – 22. okTobEr

Velkommen til årets matmesse  
på Rica Park Hotel Sandefjord

Se og få nye idéer til spennende retter 
tilpasset deg som har matallergi, 
intolleranse og cøliaki
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Jobber du med mat og
kosthold innen skole/
barnehage, institusjon,
storkjøkken, restaurant,
eller har du noen i din
nærhetsom har behov
for spesial-tilpasset mat.

ÅpninGSTiDEr
Fredag kl. 13.00 – 18.00
Lørdag kl. 10.00 – 16.00

Inngangspris kr. 50,- pr. person

ALLERGIMAT

ArrangørerTa med
barnene!
Egne barne-
aktiviteter

medlem
skort

apotek

På Beitostølen kan du nyte de fl otte høstfargene fra medio 
september. Mange mener høsten er den fi neste årstiden å 
gå i fjellet, enten det dreier seg om nærstianlegget rundt 
fjellandsbyen eller til høyere fjell som lokker, f.eks. Besseggen 
eller toppen Bitihorn.

Bergo Hotel, som er et Rica Partner hotell, ligger i sentrum av 
Beitostølen og har en særegen, lun, hyggelig og romantisk 
atmosfære. Hotellet er utsmykket av lokale kunstnere med 
en innredning som tar vare på Valdres-tradisjonene. Et hotell 
med sjel.

Nå kan du som er medlem i Boots Apotek bo på Bergo 
Hotel mandag - fredag til kun kr 525,- per person per natt!

Prisen inkluderer:

•  Overnatting i dobbeltrom, fri 
oppgradering til leilighet dersom 
ønskelig

•  “God morgen”- frokost 
•  Trådløst internett

Weekendpris kr 1350,- per person fredag til søndag. 
Weekendprisen inkluderer det samme som midtukeprisen.
Tilbudene gjelder i september, oktober og november 2011, 
og ved ledig kapasitet.

Beitostølen       vakkert på høsten!

FOR BESTILLING - kontakt Bergo Hotel på telefon 
61 35 11 00 eller e-post booking@bergo.no
HUSK Å OPPGI BOOKINGKODE ”Boots Apotek”.

Hva betyr dette for deg?

• 10% rabatt på til enhver tid gjeldende 
rom/frokost priser.*

• Ta med ektefelle/samboer uten tillegg i prisen.** 

• Oppgradering av rom ved ledig kapasitet. 

• Garantert rom ved sen ankomst. 

• Sen utsjekking på forespørsel. 

• Fri adgang til hotellets fasiliteter.

• I tillegg tilbys eksklusive spesialtilbud fra utvalgte
Rica hotell inntil 5 ganger årlig, disse tilbudene 
vil bli informert om gjennom Boots helse & velvære. 

Alle fordeler og spesialtilbud forutsetter at kunden ved 
bestilling oppgir at vedkommende er Bootsmedlem. 
Fordelene gjelder hele året og trer i kraft når kunden 
ankommer hotellet. Fordelene kan ikke kombineres med 
andre kortprodukter, eller ved spesialpriser, kurs-og 
konferansearrangementer eller kampanjer.

Husk alltid å vise frem medlemskortet!
* Tilbudet gjelder i midtuke, mandag - fredag
** Gjelder ikke i weekend eller i kampanjeperioder

Gode opplevelser 
for våre medlemmer
Alle som er medlem i Boots apotek kan 
benytte seg av medlemstilbud i samarbeid 
med Rica Hotels.

BeitostølenBeitostølenBeitostølen
Spesialtilbud 

kun for 
medlemmer

Bo på Bergo Hotel for kun kr 525,- per person per natt!

Rica_Helside_Beitostølen.indd   1 15-06-11   12:42:51

Sjekk prisforskjellen
Vi har sammenlignet priser på en rekke produkter for allergikere,  
med prisen på ordinære matvarer. 

Finstad lomper: 13,90
Glutenfrie Gjøviklomper  
(frossen): 29,90

Schär Lasagne,  
glutenfri: 51,50
Toro Lasagne  
familiepk: 36,90
Vanlig Toro  
Lasagne: 27,90

Semper Maccheroni: 
40,90
Sopps Macaroni 
(tilbud): 10.00

Semper spaghetti, 
glutenfri: 43,80 
Sopps Spaghettini: 
17,30

Toro langpanne 
sjokoladekake, 
glutenfri: 54,40
Glutenfri fin kake-
miks, Toro: 24,90

Jytte mjøl, glutenfritt 
mel: 49.90
Møllerens hvetemel, 
siktet: 13,50

Organ glutenfree 
natural egg 
replacer: 29,90 
Egg, I love Eco: 
25,90

Alpro soyamelk 
usøtet: 22,90
Solhavre Ica,  
havremelk: 19,90
Rismelk: Rice Dream 
med kalk: 22,90

Yoghurt naturell 
fra Tine, laktosefri 
naturell: 28,90 
Yoghurt naturell 
normal: 15,90

Kikkoman, glutenfri 
soyasauce: 44,90

Brød: Sunt og godt 
uten gluten 
(frossent): 58,50
Glutenfrie Gjøvik 
lomper, frosne: 
29,90

Oatly vaniljesaus 
uten melk: 16,90 
Piano vaniljesaus, 
vanlig: 23,70

Alpro soya 
fruktyoghurt, fire 
små: 29,90
Tine yoghurt 
skogsbær, fire små: 
21,90

Prisene er innhentet hos Ica

Spalten til venstre:
Produkt 3 – Semper Maccheroni etc. 
BILDET Til HØYRE HØRER TIL PRODUKTET 1 
LINJE NED.
Produkt 4 – ta vekk bildet med lasagne og 
spagetti.

Produkt 5 – kakemiksbilde er speilvendt. 

Spalten til venstre: Ta vekk Semper piz-
zabunn etc.

Hjelp i stønadsjungelen… skilles ut i egen 
boks.

Hjelp i stønadsjungelen. Astma og Allergiforbundet har utarbeidet 
en guide som hjelper deg som lurer på spørsmål forbundet med 

økonomiske rettigheter. www.naaf.no/minguide
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barnehage, institusjon,
storkjøkken, restaurant,
eller har du noen i din
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for spesial-tilpasset mat.
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atmosfære. Hotellet er utsmykket av lokale kunstnere med 
en innredning som tar vare på Valdres-tradisjonene. Et hotell 
med sjel.

Nå kan du som er medlem i Boots Apotek bo på Bergo 
Hotel mandag - fredag til kun kr 525,- per person per natt!

Prisen inkluderer:
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ønskelig

•  “God morgen”- frokost 
•  Trådløst internett

Weekendpris kr 1350,- per person fredag til søndag. 
Weekendprisen inkluderer det samme som midtukeprisen.
Tilbudene gjelder i september, oktober og november 2011, 
og ved ledig kapasitet.

Beitostølen       vakkert på høsten!

FOR BESTILLING - kontakt Bergo Hotel på telefon 
61 35 11 00 eller e-post booking@bergo.no
HUSK Å OPPGI BOOKINGKODE ”Boots Apotek”.

Hva betyr dette for deg?

• 10% rabatt på til enhver tid gjeldende 
rom/frokost priser.*

• Ta med ektefelle/samboer uten tillegg i prisen.** 

• Oppgradering av rom ved ledig kapasitet. 

• Garantert rom ved sen ankomst. 

• Sen utsjekking på forespørsel. 

• Fri adgang til hotellets fasiliteter.

• I tillegg tilbys eksklusive spesialtilbud fra utvalgte
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Alle fordeler og spesialtilbud forutsetter at kunden ved 
bestilling oppgir at vedkommende er Bootsmedlem. 
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For noen kan det være en pinlig 
affære når man som allergiker får ekstra 
oppmerksomhet fordi man ikke tåler 
hva som helst i maten. Ikke minst kan 
det fort oppstå misforståelser mellom 
allergiker og de som skal lage maten. 
Tillitsvalgte ved Norges Astma- og  
Allergiforbund (NAAF) i Oppland ønsket 
å bidra til å gjøre allergikeres opplevel-
ser ved serveringsplasser både hygge-
ligere og tryggere. 

– Enkelte unngår å gå ut å spise på 
grunn av allergi, og slik bør det ikke 
være, sier Tove Kristin Løkken, regions-
sekretær ved NAAF Region Oppland.

Gjelder mange 
Fem til åtte prosent av befolkningen 
har overfølsomhet overfor en eller flere 
matvarer. Det kan gi ulike utslag, fra lett 
ubehag til livstruende allergisjokk.

– Noen med matintoleranse velger 
likevel å spise det man ikke tåler på  
serveringsplasser og tar ubehagelig-
heter for å slippe oppstuss, sier Løkken.

For andre er det rett og slett livsvik-
tig å unngå det man ikke tåler. Ulike 
helsemessige grunner, religion eller 
livsstil kan også være årsaker til at folk 
ønsker å unngå noen typer matvarer. 
NAAF Region Oppland søkte derfor om 
prosjektmidler gjennom Norsk Tipping 
og ExtraStiftelsen – Helse og Reha-
bilitering, for å gjøre det enklere for 
allergikere og andre når de spiser ute. 
Prosjektet fikk midler fra stiftelsen og 
de er brukt for å utvikle såkalte allergi-

Nå skal allergikere slippe å få uønsket oppmerksomhet av kelnere, som roper  
ut og lurer på hvem som skal ha tallerkenen med mat uten egg, melk, fisk etc.  
Et nyutviklet allergikort skal gjøre det tryggere for de med matintoleranse  
og enklere for kelneren.

Rett mat
på alles fat

tekst og foto / Anette Strand Sletmoen

kort. To varianter av kort er laget for 
bruk der det serveres mat. En variant 
som er tilpasset de med allergi for flere 
ingredienser, mens andre kort viser en 
enkel type allergi. Prototyper ble utvi-
klet og prøvd ut på Astma- og Allergifor-
bundets landsmøte i september, men nå 
er allergikortene klare til å bli tatt i bruk 
hvor som helst. 

Enklere for alle
Ved å fylle ut kort som gir tydelig 
informasjon til alle parter om hvem 
kortet gjelder, hva personen ikke skal ha 
i maten, og ikke minst på hvilket bord 
personen sitter, håper regionssekre-
tæren at allergikortene skal gjøre det 
enklere for både allergikerne, men også 
serveringsbransjen. 

– Det skal fylles ut minst to kort, slik 
at både kjøkkenet og tallerkenen har 
den samme merkingen, dette skal gjøre 
feilmarginene mindre, sier Løkken. 

Kortene benytter også forskjellige 
farger til ulike ingredienser, for at det 
skal være raskt for serveringspersonalet 
å finne fram til riktig person. Foreløpig 
er dette så fersk at det ikke er markeds-
ført ute blant restauranter og hoteller 
ennå. Løkken mener dette er et verktøy 
som vil gjøre det langt enklere for både 
kjøkkenet og serveringspersonalet, og 
foreløpig utprøving på noen spisesteder 
har gitt positive erfaringer. 

– Jeg kan aldri tenke meg noe annet 
enn at dette vil bli positivt mottatt av 
serveringsbransjen, sier Løkken. 

Og med rette. For når restaurant-
sjefen ved Hotel Central i Elverum,  
Stian Kavli, får allergikortene presen-
tert, vil han med glede prøve ut  
systemet på gjestene ved hotellet. 

– Dette syns jeg er en god idé. Dette 
øker vårt fokus på allergi og jeg vil tro 
at dette er et godt verktøy for oss, som 
kan gjøre det greiere for de med allergi. 
Ikke minst kan det være med å gi oss 
fornøyde kunder, sier Kavli.

Trolig vil det ta noe tid før aller-
gikortene blir et vanlig syn ved alle 
serveringsplasser. Foreløpig er disse 
kortene kun på norsk og ment for nor-
ske forhold. Skal du utenlands har NAAF 
utviklet små parlører som gir god infor-
masjon om ulike matvareallergier på 
forskjellige språk. Disse får du tilsendt 
ved å henvende deg til NAAF. 

– Jeg vil rose de tillitsvalgte, og da 
spesielt prosjektets likemann, Karl Erik 
Bevolden for den innsatsen som er gjort 
for å få til allergikort, sier Løkken. 

Hun håper at også mat som serveres 
på buffé skal få bedre allergimerking i 
framtida. /

Allergikort skal gjøre det enklere for både 
allergikere og de som jobber ved serveringssteder. 
Positivt, mener regionssekretær Tove Kristin  
Løkken ved NAAF Region Oppland og restaurant-
sjef Stian Kavli ved Hotel Central i Elverum. 
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Doktorgradsstipendiat Helene 
Lindvik jobber med et forsknings- 
prosjekt om peanøttallergi hos barn. 
100 barn mellom 1 og 18 år skal delta i 
studien. Alle som deltar har fått  
påvist peanøttallergi tidligere gjennom 
prikktest/blodprøve. Som deltakere i 
studien kan de finne ut om de faktisk er 
allergiske eller ikke, og hvilken toleran-
segrense de har overfor peanøtter.  
Pasientene er rekruttert gjennom  
barneleger i og utenfor sykehus, og 
ansvarlig for studien er Kvinne-Barn  
Divisjonen ved Oslo Universitets- 
sykehus.

Målet med studien er å finne en be-
dre måte å diagnostisere peanøttallergi. 
Vi vil undersøke om allergitesting med 
øyedråper er nyttig ved diagnostisering 
av peanøttallergi. Det kan nemlig være 
sånn at noen som har positiv allergi-
test, likevel ikke er allergiske. Det er 
også et stort spenn i hvordan de som 
er allergiske reagerer. Noen får kraftige 
reaksjoner som pustebesvær av kun en 
liten mengde, mens andre kan spise en 
ganske stor mengde uten å få annet enn 
milde reaksjoner, forteller Lindvik.

Redd for nøtter
17-åringen Åse Hoff er en av de som har 
deltatt til i studien. Hun har så lenge 
hun kan huske vært veldig nøye med å 
ikke få i seg peanøtter og nøtter av noe 
slag.  Jeg har tidligere vært ganske  
bekymret for hva som kunne skje hvis 
jeg fikk i meg nøtter og peanøtter, for-
teller hun.

Dette har derfor vært en ganske stor 
del av hverdagen hennes, hun har alltid 
vært veldig nøye med å sjekke om mat-
varer inneholder peanøtter av frykt for 
å få allergiske reaksjoner.

Peanøttekstrakt i øyet
Innsamlingen av data til forskningspro-

Allergiske Åse Hoff (17) har alltid vært redd for hva som kunne skje hvis hun fikk i seg peanøtter.  Nå vet hun at det ikke er livsfarlig.

Fri fra peanøttfrykten
tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld         sjektet skjer på følgende måte: 

I første del blir de peanøttallergiske 
pasientene dryppet med øyedråper 
som inneholder små mengder pea-
nøttekstrakt. Dosen økes mer og mer, 
til man ser at barnet får en reaksjon. 
Dersom pasienten ikke har reagert etter 
seks dryppinger, avsluttes den delen av 
testingen. Peanøttekstraktet dryppes 
kun i det ene øyet, i det andre dryppes 
placebo, altså samme væske men uten 
peanøtt. Denne delen foregår på Ullevål 
sykehus, og tar cirka 5 timer.

Del to av testingen er kostprovo-
kasjon. Dette går over to dager på 
Voksentoppen, Rikhospitalet. Én dag 
får pasienten spise sjokoladekuler som 
inneholder peanøtter, den andre dagen 
placebo, altså uten peanøtter. Hensik-
ten er å registrere hvordan reaksjonene 
er, og hvilken mengde nøtter som skal til 
for å gi allergiske reaksjoner.

Forsøkene skjer under svært kon-
trollerte former. Er det noen som får 
kraftige allergiske reaksjoner når de blir 
eksponert for peanøtter, setter vi adre-
nalinsprøyte, forklarer Lindvik.

Magesmerter og kvalme
For Åse Hoff ga kostprovoka-
sjonen relativt milde reak-
sjoner, i forhold til hva hun 
hadde trodd på forhånd. 

Jeg fikk magesmerter og 
kvalme da jeg fikk peanøt-
ter, men det gikk over i 
løpet av dagen, forteller 
hun.

Tidligere hadde hun 
fryktet at det å få i seg 
en peanøtt, ville gi henne 
pustebesvær og i verste fall 
være livstruende. Det er hun 
ikke så redd for lenger. Åse 
føler at det å delta i denne 
studien, har gjort henne mye 
tryggere i forhold til peanøt-
tallergien. 

Jeg kommer nok ikke til 

å begynne å spise peanøtter, men jeg 
kommer ikke til å være så redd for hva 
som kan skje hvis det skjer at jeg får i 
meg en peanøtt, sier hun.

Åse føler at hun har fått viktig kunn-
skap om sin egen allergi – den er  
ubehagelig, men ikke farlig.

Ny diagnostisk metode
Tidligere utenlandske studier har vist 
at livskvalitet påvirkes av matallergi. 
Helene Lindvik mener derfor at pasien-
tene som deltar i studien, vil ha positivt 
utbytte av å delta, fordi de får mer 
kunnskap om sin egen toleransegrense 
for peanøtter. Noen kan også få slått 
fast at de ikke er allergiske, selv om de 
tidligere har hatt posi-
tive prikktester.

Resultatene 
som kommer 
frem gjennom 
forskningen, 
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Allergiske Åse Hoff (17) har alltid vært redd for hva som kunne skje hvis hun fikk i seg peanøtter.  Nå vet hun at det ikke er livsfarlig.

Fri fra peanøttfrykten

Øyedråper tilsatt en liten mengde peanøtt-ekstrakt ble dryppet 
i Åse Hoffs øyne av doktorgradsstipendiat Helene Lindvik.
Litt ubehagelig å få øyedråpene, men Åse er likevel glad 
for at hun ble med på peanøttallergistudien.

vil bli lansert innen cirka to år. Håpet er 
at kunnskapen skal kunne overføres til 
andre typer matallergi.

Det er for dårlige metoder for diag-
nostisering av matallergi i dag. Både 
for peanøtter og andre matvarer er det 
mange som har positive tester uten at 
de er allergiske. Og en del er allergiske 
uten å få positive tester. Vi håper å 
finne ut om testing med øyedråper kan 
være en bedre måte å stille diagnose 
på. Det er å håpe at det i noen tilfeller 
vil kunne erstatte kostprovokasjon, sier 
Lindvik, som ønsker å takke alle delta-
kerne i peanøttstudien og foreldrene for 
at de så velvillig har stilt opp. /

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Allergi mot peanøtter og nøtter:
........................................................................                     

l En av de vanligste matvareallergier, som kommer av at kroppen   
 reagerer på enkelte proteiner i maten. Varer ofte livet ut.
l Nøtter, mandler og peanøtter har ingen allergifremkallende stoffer  
 (allergener) til felles. Det betyr at den som er allergisk overfor en av  
 delene ikke nødvendigvis er allergisk overfor de andre 
l Vanlig med kryssallergi mot nøtter for de som har pollenallergi.
l En peanøtt er biologisk sett ikke en nøtt, men en belgfrukt. Derfor   
 har noen med peanøttallergi også sensibilisering og eventuelt  
 allergiske symptomer når de spiser andre belgfrukter som grønne   
 erter, soya, bønner, lupinmel og linser. 
l Allergi mot nøtter/peanøtter kan gi svært kraftige reaksjoner, men   
 ikke hos alle. De vanligste reaksjonene ved inntak av nøtter er kløe  
 og hevelse i munn og svelg. Eksemutbrudd, elveblest, magesmerter  
 og oppkast er også symptomer som kan oppstå. I enkelte tilfeller   
 kan livstruende reaksjoner inntreffe (allergisk sjokk).

Kilde: NAAF
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På grunn av politisk uro i Elfenbens-
kysten og andre land i Vest-Afrika, ble 
matvaregiganten Rieber & Søn nødt til å 
skifte leverandør av kakao til Toros  
sjokoladeprodukter fra og med januar 
i år. Det førte til en hendelse der en 
kunde med særdeles hypersensitivitet 
overfor peanøtter, fikk en reaksjon etter 
å ha spist et av produktene. 

Hadde gitt garanti
Den nye leverandøren hadde gitt garanti 
for at produktene var uten peanøtter og 
nøtter, men svært følsomme analyser i 
etterkant av hendelsen viste at det var 
en en detekterbar mengde peanøtter i 
råvaren. Mistanken gikk og går fortsatt i 
denne retningen, at det har vært en util-
siktet forurensning av peanøtter i kakao 
fra denne nye leverandøren, forteller 
Ragnar Berger, direktør for matvare-
sikkerhet i Rieber & Søn ASA.

Produktene dette gjelder, er produk-
ter i Toro-sortimentet som inneholder 

Spor av peanøtter i Toro-kaker

Etter at Toro byttet kakaoleverandør tidligere i år, er de blitt nødt til merke alle  
sine sjokoladeprodukter med ”kan inneholde spor av peanøtter”. Mengden er 
imidlertid så liten at det kun er hypersensitive som i verste fall kan reagere.

tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Toro                  

Produktene er:
l Toro Brownies
l Toro Brownies cookies
l Toro Rik sjokoladedrikk
l Toro Rik sjokoladedrikk boks
l Toro lys sjokoladedrikk
l Toro sjokoladedrikk poser
l Toro sjokolade mousse lys
l Toro fondant mørk sjokoladekake
l Toro fondant lys sjokolade
l Toro glasur lys sjokolade
l Toro sjokolade muffins – storkjøkken
l Toro sjokolade langpanne – storkjøkken
l Toro sjokolade mousse – storkjøkken

kakao og har holdbarhetsmerking etter 
januar 2013. 

Alle de nevnte produkter ble trukket 
fra handelen, og det skal ikke være noe 
igjen i butikkene. Folk som hadde aktu-
elle varer hjemme kunne levere tilbake 
i butikkene mot kompensasjon. Dersom 
butikkene ikke returnerte varene, er 
det et ansvar som ligger hos kjedene. 
Varene ble hentet inn til våre lager og 
det ble satt en merkelapp på alle poser 
som opplyser "Kan inneholde spor av 
peanøtter", hvoretter de ble distribuert 
på nytt igjen, sier Berger.

Man vil altså nå kunne finne produk-
ter med de aktuelle datoene i butikk 
igjen, men det er nå merket. Folk som 
er allergiske overfor peanøtter og ikke 
ønsker å spise produktene kan levere 
dem tilbake til butikken. Produktene har 
to års "Best-før" holdbarhet, så Best før 
Januar 2013 betyr at de er produsert i 
januar 2011. Den nye kakaoen ble tatt i 
bruk i januar 2011. 

Før januar 2011 har vi solgt slike 
kakao- og sjokoladebaserte produkter 
i 10 år uten noen tilbakemeldinger om 

allergiproblemer, og vi vet at produk-
tene har vært populære også blant de 
som må være forsiktig med peanøtter 
og nøtter. Det er derfor ingen grunn til 
å tro at vi har hatt tilsvarende problem 
før januar 2011. Etter juni 2011  er de 
nevnte produktene produsert med 
informasjon om at de kan inneholde 
spor av peanøtter, så allergikere skal bli 
informert på kjøpstidspunktet, forteller 
direktøren for matvaresikkerhet.

Han legger til at analyser viser at man 
må være ekstremt sensitiv overfor  
peanøtter for å reagere på de nevnte 
produktene. Medisinske forsøk som 
pågår for tiden i Storbritannia, admi-
nistrert av FSA (Food Safety Agency) 
antyder at det om et par år vil komme 
anbefalinger for når det er nødvendig å 
merke "kan inneholde spor av...". 

De verdiene som diskuteres, ligger 
langt høyere enn det som er funnet i 
våre analyser, opplyser Ragnar Berger./

Se reportasje om peanøttallergi  
på foregående sider.

Start dagen, eller varier ditt mellom-
måltid med en sunn smoothie!
Alt du trenger å gjøre er å blande  
ingredienser i en mikser eller med 
en stavmikser. Bytt gjerne mellom 
våre ris-, soja- og havredrikker for  
å få mer variasjon.

For flere oppskrifter gå inn på vår 
hjemmeside. Der kan du også laste 
ned din egen oppskrift hvis du har 
noe godt som du vil dele med oss!

www.gogreen.no

   Leskende,
    sunt
          og
  enkelt!

Oppskrift
 på denne her 

og andre smoothies finner 

du på vår 
hjemmeside 

www.gogreen.no
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tekst / Bjørnhild Fjeld  foto / Tore Fjeld

Stadig dårligere  
        luft i byene

Ny rapport viser at utslippene av den helseskadelige gassen NO2 vil øke i de store byene  i Norge som følge av en voksende andel dieselbiler. 

Tidligere har man antatt at en 
nyere bilpark ville bedre luftkvaliteten 
i de store byene. Men på grunn av den 
norske bilavgiftspolitikken har det de 
siste årene vært økonomisk gunstig å 
kjøpe biler som går på diesel. Dieselbiler 
utgjør i dag 72 prosent av nybilsalget. 
Og når folk erstatter en eldre bensinbil 
med en ny dieselbil, går utslippet av 
helseskadelig nitrogendioksid (NO2) 
opp. NAAF har regnet ut at en dieselbil 
i gjennomsnitt slipper ut 6,5 ganger så 
mye NO2 som en bensinbil gjør.

Helsefarlig for flere
Nå viser en fersk undersøkelse som 
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) 
har gjort for Astma- og Allergiforbundet 
(NAAF) at luftkvaliteten i norske byer vil 
bli betydelig verre i 2025 enn tidligere 
antatt. NILU og NAAF valgte Oslo som 
testby da det er byen med flest måle-
stasjoner og derfor har best datagrunn-
lag. Resultatene er dog så entydige at 
de er forventet å være representative 
for også andre norske byer.

Beregningene viser at hvis trenden 
med høy andel nye dieselbiler fort-
setter, vil NO2 -bidraget fra personbiler 
øke fremover, ikke minke som tidligere 
antatt. Det innebærer at i 2025 vil store 
deler av Oslo sentrum vil ha årsgjen-
nomsnitt over grenseverdien, en økning 
på 10 ganger fra tidligere beregninger.

Dette betyr at langt flere mennesker 
i fremtiden vil utsettes for helsefare på 
grunn av luftforurensing enn hva som er 
tilfelle i dag. Spesielt utsatt er personer 
med luftveissykdommer som astma og 
kols, og hjerte-kar-sykdommer.

– Disse resultatene viser at luftkvalitet 
i norske byer vil bli et enormt helsepro-
blem dersom ikke snarlige grep tas, sier 

fagsjef Britt Ann Høiskar i Astma- og 
Allergiforbundet.

Hun påpeker at forekomsten av astma 
øker, særlig blant barn og ungdom. Opp-
til 20 prosent av norske barn har eller 
har hatt astma nå før fylte 10 år. 

Klima eller helse?
Dagens avgiftspolitikk ble i sin tid inn-
ført for å redusere utslippene av klima-
gassen CO2. Britt Ann Høiskar i NAAF 
mener imidlertid at det er fullt mulig å 
få ned den lokale luftforurensingen i  
byene, uten å øke klimagassutslippene.

– Fakta om utslipp fra biler som 
produsenter selv oppgir, viser at det er 
mange bilmodeller som har lavt utslipp 
av både klimagassen CO2 og den 
helseskadelige NO2. Særlig har nye 
hybridbiler med en kombinasjon av 
bensin og elektrisitet dette, i tillegg til 
rene elbiler. Men også små bensinbiler 
er gunstige for begge problemfeltene, 
sier Høiskar, som mener myndighetene 
lage en avgift- og informasjonspolitikk 
som stimulerer til kjøp av slike biler.

EURO 6 hjelper ikke
Tidligere har bilbransjen og enkelte 
myndigheter hevdet at problemet med 
høye utslipp av NOx fra dieselbiler vil bli 
løst når man fra 2014 får nye strengere 
krav til dieselkjøretøyer, de såkalte 
EURO 6 kravene. 

I undersøkelsene som nå er gjort, har 
NILU oppdatert sine modeller med alle 
disse nye kravene og aller siste fakta om 
utslipp fra forskjellige kjøretøy, hoved-
sakelig fra en helt fersk samlestudie 
utgitt av britiske myndigheter i mars 
2011.  Modellen som brukes, er blant 
verdens mest detaljerte, og den samme 
som norske myndigheter selv bruker.

– Dette slår fullstendig bena vekk under 
argumentet om at EURO 6 løser proble-
met, det er rett og slett feil, sier Høiskar. 

Kjørebegrensninger
Fagsjefen sier at undersøkelsen viser at 
dersom dagens høye salg av dieselbiler 
fortsetter, må myndigheter lokalt og  
nasjonalt innføre begrensninger på  
bilbruken i byene.

– Det mest effektive da vil være å gi 
restriksjoner på de biler som foruren-
ser mest, altså dieselbilene. Det 
bør folk som i dag kjøper biler 
merke seg. Det er trolig viktig 
informasjon som bør formid-
les til dagens bilkjøpere, 
sier Høiskar, som mener 
dagens avgiftspolitikk 
gir villedende infor-
masjon til forbruke-
re som ønsker å 
ta et riktig valg 
ut fra helse- 
og miljøfaktorer.

Jobber med  
statsbudsjettet
Statssekretær Kjetil Lund i Finans-
departementet sier at statsbudsjettet 
vil bli presentert 6. oktober, og at even-
tuelle endringer i skatter og avgifter blir 
presentert da.

Regjeringen tar lokal luftforurensing 
på alvor. Vi arbeider nå med en helhetlig 
gjennomgang av avgiftene på både driv-
stoff og kjøretøy. Hensynet til lokal foru-
rensing vil inngå i denne gjennomgangen. 
Bilavgifter er et område der ulike – og ofte 
motstridende – hensyn må balanseres på 
en god måte. Regjeringen vil presentere 
gjennomgangen og foreslå eventuelle end-
ringer i framtidige budsjetter, sier Lund. /
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Motorveien over Kværnerdalen 
like ved Oslo sentrum er en av landets 
mest trafikktunge strekninger, konstaterer  
Britt Ann Høiskar, fagsjef uteluft i NAAF.

Ny rapport viser at utslippene av den helseskadelige gassen NO2 vil øke i de store byene  i Norge som følge av en voksende andel dieselbiler. 
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        Luftforurensing fra biler:
..........................................................................................................................................................................................................................                     

l Nitrogenoksider (NOx) er en av de mest helseskadelige komponentene i eksos. NOx dannes når 
motorer forbrenner ved høy temperatur. NOx er en samlebetegnelse for gassene nitrogenoksid 

(NO) og nitrogendioksid (NO2) Det er NO2 som er forbundet med mest helseskade.  
Dieselbiler slipper ut mer NO2 enn bensinbiler. 

l Svevestøv er en betegnelse på svært små partikler med diameter under 10 µm 
(mikrometer). Veitrafikk er den viktigste kilden til svevestøv i norske byer og 

tettsteder. Svevestøv fra trafikk er en blanding av forbrenningspartikler, 
mineralpartikler og partikler som dannes ved at bildekk sliter  

veibanen når bilen bremser eller fordi bilen har piggdekk.  
Både fine og grove partikler kan gi helseproblemer. 

l Karbondioksid (CO2) er en drivhusgass som 
bidrar til global oppvarming ved at en større  

del av varmerefleksjonen fra jorda holdes 
innenfor atmosfæren. Eksponering  

for CO2 i de nivåer vi finner i  
uteluft er ikke helseskadelig.
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hjørne
Generalsekretærens

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF

Dieselbilenes dager er over
Når du leser dette 
har NAAF lagt fram 
en rapport som 
blir skjebnesvanger 
for dieselbilenes 
fremtid. Du tror 
det ikke? Det kan 
jeg forstå. Tross 
alt er 75 prosent 
av aller nye biler 
som selges i Norge, 
nettopp dieselbiler. 
Likevel er det å 
kvitte oss med die-
selbilene det som 

må til for å overholde grense-
verdiene for lokal luftkvalitet 
i våre byer. Dette viser en ny 
studie gjort av Norsk Institutt 
for Luftforskning, NILU.

NAAF har nemlig betalt 
NILU for å gjøre en del 
grundige undersøkelser av 
hvordan det vil gå med luft-
kvaliteten i Norge fremover 
mot 2025. Undersøkelsene er 
basert på ny kunnskap frem-
kommet de siste årene om 
mye større utslipp fra diesel-
biler enn tidligere antatt. Før-
ste rapporten kom i juni i år. 
Den viste at vi kommer til å 
få betydelig verre luftkvalitet 
i 2025 enn tidligere antatt, 
enn vi har i dag og med store 
overskridelser av de juridisk 
bindende grenseverdiene. 
Dette skapte ganske store 
bølger i det politiske miljøet 
rett før sommeren. SV, som 
har vært sterkt med på å 
legge grunnlaget for økt salg 
av antall dieselbiler, holder 
nå på å snu og støtte oss.

Onsdag 24. august la vi 
frem rapport nummer to. 
Den viser at det å forby 
nysalg av alle dieselbiler vil 
ha en god effekt på nivået av 
lokal forurensning, men at vi 
faktisk til tross for slikt kraf-
tig tiltak fortsatt vil slite med 
å overholde grenseverdiene. 
Samtidig viste nye bereg-
ninger fra NAAF at med 10 
prosent andel elbiler og 10 
prosent andel hybridbiler vil 

utslippet av CO2, altså klima-
gassen, kunne holdes like lavt 
som med dieselbiler selv med 
null salg fra 2015. Dermed 
kan både lokal forurensning 
og klima hensyntas. 

Vinteren 2010 var et kraftig 
varsko for alle. Derfor er det 
nå blitt litt fortgang i arbei-
det hos norske myndigheter. 
Overskridelsene av grense-
verdiene var betydelige.  Det 
som er tragisk er at grense-
verdiene ikke er strenge nok, 
slik at store deler av befolk-
ningen vil få helseproblemer 
ved overskridelser. Det finnes 
ett sett av nasjonale mål og 
luftkvalitetskriterier som 
er cirka dobbelt så strenge 
som de felles grenseverdi-
ene for hele Europa, men slik 
situasjonen nå er det nesten 
ikke vits å snakke om disse 
engang. 

Hvorfor er egentlig die-
selbilen så ille? Jo, de nye 
faktaene godt dokumentert 
i en rekke nye studier de 
siste årene viser at de har 
to store problemer med 
utslipp som tidligere ikke har 
vært kjent når det gjelder 
den helseskadelige gassen 
nitrogendioksid. Når biler 
godkjennes, måles utslipp fra 
eksosrøret i et laboratorium. 
Det viser seg at dieselbilene 
slipper ut mye mer NO2 når 
de brukes i vanlig kjøring enn 

den simulerte kjøringen som 
laboratoriet bruker. Videre 
viser det seg at de moderne 
dieselbilene som designes 
for lite klimagasser og lite 
forbruk slipper ut mer hel-
seskadelig NO2 enn tidligere 
antatt. Mye mer. Samlet gir 
en moderne dieselbil minst 
30 ganger høyere utslipp per 
kilometer enn en tilsvarende 
bensinbil og minst hele 125 
ganger mer enn en moderne 
hybridbil! 

Er det mulig å forby salg av 
alle nye dieselbiler fra 2015? 
Ja, hvorfor ikke? Luftkvali-
tetskriteriene må overholdes. 
Så dersom det ikke skjer må 
alle biler kjøre mye mindre, 
veldig mye mindre. Jeg tror 
folk blir mye mer forbanna 
dersom de kjøper bil de ikke 
får bruke i fremtiden eller 
som blir veldig dyr å bruke, 
enn om de må kjøpe en 
bensinvariant. Alle de solgte 
modellene i Norge finnes 
med bensinmotor, så alle kan 
få det de vil. Jeg vet i hvert 
fall hva jeg ville gjort dersom 
jeg skulle kjøpe ny bil. Kjøpe 
en jeg vet kan brukes: elbil, 
hybrid eller bensin. Det er 
fremtiden, diesel er fortiden.

Diesel er gått ut på dato, nå må myndighetene sørge for tiltak som 
hindrer flere helsefarlige biler å komme ut på veiene.  
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I 2009 og 2010 gjennomførte Ar-
beidstilsynet prosjektet ”Med skolen 
som arbeidsplass”, hvor de utførte om 
lag 600 tilsyn ved offentlige og private 
grunnskoler og videregående skoler.

Tema for tilsynene var psykososialt 
arbeid, praktisering av systematisk 
HMS-arbeid, forebygging og håndtering 
av sykefravær, samt inneklima. Av de 
tilsynene vi gjennomførte, fikk to tredje-
deler av kommunene pålegg på ett eller 
flere punkter. Det er derfor startet opp 
et nytt prosjekt: ”Inneklima i offentlige 
bygg”, forteller nasjonal prosjektleder 
Conny Bruun i Arbeidstilsynet.

Bra for lærere, bra for elevene
Tilsynets fokus er skolen som lærernes 
arbeidsplass. Men gode forhold for 
læreren gir jo også gode forhold for 
elevene.

Et godt inneklima er bra for både 
lærere og elever. Og da er godt ved-
likehold alfa og omega, både når det 
gjelder et sunt inneklima og byggets 
levetid, sier Bruun.

På bakgrunn av resultatene fra pro-
sjektet har Arbeidstilsynet nå valgt å 
videreføre det i 2012.

Vi ønsker å gå tilbake til noen skoler 
for å verifisere at tilsynet har hatt ef-
fekt. Inneklimatilstanden i skolebyggene 
er svært forskjellig, og det er ikke alltid 
at problemer som rennende øyne eller 

Da Arbeidstilsynet sjekket inneklimaet ved norske skoler, fant de så mange mangler at prosjektet  måtte utvides. Målet er å få til et systematisk vedlikeholdsarbeid ved hver enkelt skole.

Inneklima på timeplanen
tekst / Sissel Fantoft  foto /                                 

et udefinerbart sykefravær blir knyttet 
opp mot inneklimaet på skolen. Ofte 
er det slik at hvis noen rapporterer om 
allergier, så er svaret at vedkommende 
var allergisk fra før. Da er vår oppfor-
dring at allergikerne må være en slags 
følere. Hvis de reagerer må det tas til et-
terretning for å unngå at flere blir syke, 
sier Bruun.

Skippertak er dyrt
Argumentasjonen fra skoleeier når 

Arbeidstilsynet krever utbedringer er 
ofte at de ikke har penger.

Men skippertaksmetoden er jo alltid 
dyr. Og NOU-rapporten ”Vedlikeholdte 
bygninger gir mer til alle” fra 2004 viser 
at god økonomi ikke nødvendigvis er 
synonymt med gode systemer for drift 
og vedlikehold. Vårt mål er å sikre et 
forsvarlig inneklima og forebygge syk-
dom og helseplager som følge av dårlig 
inneklima. Arbeidstilsynet vil gjennom 
sine tilsyn bidra til at skoleeier arbeider 
systematisk med HMS og med forvalt-
ning, drift og vedlikehold. Hvis skoleeier 
og skolene følger opp sine rutiner vil 
dette kunne forebygge og sikre et sunt 
inneklima og samtidig forlenge byggets 
levetid, sier Bruun.

Arbeidstilsynet får stadig henvendel-
ser fra foreldre som er bekymret for 
tilstanden ved sine barns skoler.

Da henviser vi til kommunelegen, men 

vi legger det også til grunn når vi velger 
ut hvilke skoler vi skal besøke, sier 
Conny Bruun.

Barn blir kasteballer
Foreldreutvalget for grunnopplæringen 
(FUG) får også mange henvendelser fra 
foreldre er bekymret for inneklimaet 
ved barnas skoler.

– Dårlig inneklima er et problem ved 
mange skoler, og mange foreldre erfarer 
at deres barn blir kasteballer i et  
vanskelig og byråkratisk system. Skole-
ledelsen henviser til stramme budsjet-
ter, og skolesjefen viser til at det ikke 
finnes penger til rehabilitering. Kom-
munestyret har ikke bevilget penger 
til å utbedre skolen, mens politikere 
nasjonalt sier at kommunene har nok 
penger. Midt oppe i det hele har vi Hans 
og hans foreldre, som ikke får hjelp, de 
opplever en ansvarsfraskrivelse fra alle 
parter. Og dette skjer til tross for at de 
har dokumentasjon på for eksempel 
dårlig luft i klasserommet, sier Loveleen 
Brenna, som er leder i FUG.

Barna våre er prisgitt voksne som tar 
ansvar og tar deres helse og skolehver-
dag på alvor. Det er skremmende å se 
hvordan man år etter år ka henvise til 
stramme budsjetter uten å ta hensyn 
til at dette handler om mange elevers 
utdannelse, fremtid, helse og livskvali-
tet, sier Brenna.

Mer enn 74 prosent av landets ordførere mener det er behov for tydelige kriterier  
for hva som er godt inneklima. Ofte kan mye gjøres med enkle tiltak. 

Ønsker seg klare krav
Norges Astma og Allergiforbund og kon-
sulentselskapet Mycoteam har samar-
beidet om utviklingen av en ny operativ 
standard for å kontrollere inneklimaet i 
norske skoler og barnehager. Mycoteam 
er ledende i Norge innenfor fagfeltet 

biologiske bygningsskader. De har utført 
en undersøkelse om inneklima blant 
landets ordførere, hvor det store flertal-
let altså savner klare retningslinjer.

Vi innledet et samarbeid med dem 
etter at undersøkelsen var utført, og det 

var vi som la frem undersøkelsen. Dette 
er en av NAAFs fanesaker, og vi mener 
at det ikke bare er penger som mangler, 
men også fagkunnskap – det er veldig 
stor variasjon mellom kommunene i 
forhold til hva slags kunnskap de har om 
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Inneklima på timeplanen
Brenna understreker i likhet med Conny 
Bruun at det fins mange tiltak som ikke 
nødvendigvis er så kostbare.

Skolene må innføre tiltak som sikrer 
ryddighet, renere luft ved for eksempel 
å tørke støv, henge ut yttertøy og så 
videre. Dessuten må konsekvensene av 
en ødelagt helse og skolegang veie mer 
enn rehabilitering av skolebygg. Til tross 
for at Forskrift om miljørettet helsevern 
i barnehager og skoler krevde at alle 
skoler skulle ha en godkjenning innen 
31.12.1998 er det fortsatt mange skole-
bygg med dårlig inneklima og hundrevis 
av elever som sliter hver eneste dag, 
sier Loveleen Brenna.

Ros til Trondheim
Arbeidstilsynet fremhever blant annet 
Trondheim som et eksempel på en 
kommune som klarer å forvalte, drive 
og vedlikeholde bygningene sine slik at 

Dette sier opplæringsloven:
......................................................................................................................................              

l Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt  
 fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
l Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir  
 tatt hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring for elevene.
l Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset    
 deres behov.

Trondheim kommune har satset mye på oppussing av skoler for å sikre et godt inneklima for elevene. 

verdiene i bygningene tas vare på og 
utvikles etter de behovene som oppstår. 
Vedlikeholdssjef Tormund Husøy i 
Trondheim Eiendom forteller at i Trond-
heim gjennomgår alle skoler et grundig 
vedlikehold hvert fjerde år.

Vi satser på planlagt og verdibevaren-
de vedlikehold. Vi har om lag 60 skoler, 
og hvert år utfører vi vedlikehold på 15 
av dem i en rullerende syklus. Forut for 
det lager vi en tilstandsvurdering, og så 
får vi en konsentrert bevilgning hvert år, 
sier Husøy.

Han mener at et systematisk vedli-
kehold fungerer mye bedre enn den 
tidligere praksisen, da ting ble utbedret 
etterhvert som de dukket opp.

Vi har en egen avdeling med fire 
dyktige prosjektledere, adskilt fra for-

valtning og drift, som har ansvaret for 
dette. Og vi har et svært godt samar-
beid med miljøenheten og rådmannens 
fagstab for oppvekst. I Trondheim har vi 
også revet flere gamle og utslitte skoler 
og bygd nye, og det er også mye av 
grunnen til at vi har så god tilstand ved 
våre skoler. Men det er viktig å starte 
vedlikeholdet med én gang, eller havner 
vi i det samme uføret om noen år, sier 
Husøy.

Han mener at hemmeligheten ligger i 
systematikken.

Det er også lettere å prioritere midler 
når man har en en systematisk gjen-
nomgang av tilstanden og en systema-
tisk planlegging av tiltak, sier Tormund 
Husøy. /

Mer enn 74 prosent av landets ordførere mener det er behov for tydelige kriterier  
for hva som er godt inneklima. Ofte kan mye gjøres med enkle tiltak. 

inneklima, sier politisk rådgiver Ellen 
Bugge i NAAF.

Om lag halvparten av ordførerne 
som deltok i undersøkelsen svarte ja 
på spørsmål om de ville satset mer på 
inneklima i skoler og barnehager hvis 

kommunen hadde økonomi til det.
Mange tenker at å satse mer på inne-

klima er veldig kostbart. Men ofte kan 
enkle tiltak være like nyttige, sier Bugge.

Nå er NAAF i ferd med å gjennom-
føre en ny undersøkelse, denne gangen 

rettet mot ordførerkandidatene foran 
høstens kommunevalg.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at 
vi ønsker å få et bilde av hvor skoen 
trykker. Vi ønsker å se om vår virkelig-
hetsoppfatning stemmer overens med 
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Fremskrittspartiet ord-
førerkandidat Tom Cato 
Karlsen i Bodø.

SVs ordførerkandidat 
Bård Hogstad i Ski.

NAAFs kriterier for godt inneklima i skoler og barnehager:
...................................................................................................................                     

Norges Astma- og Allergiforbund har arbeidet i over ett år sammen med noen av  
landets ledende fageksperter på området for å prøve å få til ett sett av  
allmenngyldige basiskriterier som kan definere ”godt inneklima”.

Fuktskade: Sammenheng med astmautvikling, forverring av astma/allergi, 
luftveisinfeksjoner, generelle plager som f.eks. hodepine, trøtthet, uopplagthet  
og konsentrasjonsvansker.
Støv/partikler/renhold: Sensorisk, irritasjonseffekter (luftveier, hud og øyne), 
allergiske reaksjoner. 
CO2: Mangelfullt luftskifte/ventilasjon kan gi luftveisinfeksjoner, hodepine, tretthet, 
nedsatt konsentrasjonsevne. 
Temperatur: Konsentrasjonsevne og læringsmiljø blir dårlig ved lave/høye 
temperaturer. 
Lysforhold: Hodepine, redusert konsentrasjon, forsinket læringsutbytte, såre øyne, 
stressnakke.
Støy: Stress, svekket konsentrasjons og yteevne, svekket hørsel ved langvarig høy 
eksponering, muskelspenninger, fordøyelsesbesvær.
Avgassinger: Mange sammensatte, komplekse helseskader som avhenger av hvilke 
forbindelser det er snakk om. Kan for eksempel påvirke nervesystem, slimhinner, 
være kreftfremkallende, gi svekkelse av immunforsvar, være hormonhermende.
Radon: Økt risiko for lungekreft.

For hver av de åtte basisparametrene er det definert minimumskrav. Tanken er videre 
at disse minimumskravene må overholdes for at en skole/barnehage skal kunne 
godkjennes for videre drift i henhold til forskrift om miljørettet helsevern. Kravene 
bygger på eksisterende lover og forskrifter, men er her tilpasset praktisk bruk.

ordførere og rådmenn sin, forteller Britt 
Ann Høiskar, som er NAAFs fagsjef for 
inneklima.

Og blant svarerne som har kommet 
inn, er tendensen den samme som i 
Mycoteams undersøkelse:

Over 70 prosent ser behovet for et 
sett med klare retningslinjer for hva 
som er godt inneklima. De ønsker å 
vite hvilke tiltak de må prioritere for 
å oppnå tilfredsstillende nivåer for 
inneklima i sin kommune. I dag varierer 
kriteriene for godkjenning fra kommune 
til kommune, og det er behov for en ty-
deliggjøring av hva slags kartlegging og 
resultater som skal ligge 
til grunn for godkjenning, 
sier Høiskar.

Enkle tiltak
Årsaken til dårlig inne-
klima kan ofte knyttes 
til manglende drifts- og 
vedlikeholdssystemer i 
kommunen.

Kommunene trenger 
tydelige verktøy og krav 
slik at de lettere kan 
prioritere riktig. I dag 
tar det ofte lang tid å få 
utbedret inneklimaet, og det kan føre til 
økte helseplager for elever og lærere i 
mellomtiden, sier Høiskar. 

Et dårlig inneklima fører til et dår-
ligere læringsmiljø, men det er ikke 
nødvendigvis så mye som skal til for å 
bedre situasjonen.

I en gammel skole med mange utfor-
dringer er det mange tiltak som ikke 
er så dyre som kan gjennomføres, det 
kan være å forbedre renholdet, bedre 
garderobeløsningene eller sette skap-
dører på bokhyllene. Det handler om å 
få mest mulig ut av de midlene man har. 
Ofte er det det jevne vedlikeholdet som 
er mangelfullt, sier Britt Ann Høiskar.

Dyrt med etterslep
Nå har NAAF si samarbeid med Myco-
team utviklet en ny operativ standard 
for inneklima i skoler og barnehager. 
Dermed kan man endelig måle status 
for inneklimaet med objektive kriterier, 
sette i verk tiltak og deretter måle ef-
fekten av tiltakene. Det vil være et godt 
hjelpemiddel for mange kommuner, 
og er noe mange ordførerkandidater 
etterlyser. Flere er også opptatt av at 
vedlikehold ved skoler må prioriteres 
høyere i kommunebudsjettet.

Fremskrittspartiets ordførerkandidat 
i Bodø, Tom Cato Karlsen, er blant dem 

som er opptatt av innekli-
ma i skoler og barnehager. 
Bodø Frp vil sette skoler 
øverst på lista over offent-
lige bygg som er nødt til å 
vedlikeholdes.

Bodø Frp har reagert 
på at det finnes strenge 
krav til inneklima på 
arbeidsplassene hvor de 
voksne jobber, mens det 
ikke stilles samme krav til 
barns arbeidsmiljø. I vårt 
budsjettforslag er det rom 
for å øke tilskuddene til skoler i Bodø 

med 100 millioner kroner 
de neste fire årene, sier 
Karlsen.

Bodø styres nå av de 
rød-grønne i samarbeid 
med KrF.

– De har vedtatt å kutte 
48,1 millioner kroner i 
skolebudsjettet de neste 
fire årene, noe som uten 
tvil vil gå på bekostning 
av vedlikeholdet, sier 
Karlsen, som jobber som 
overlege ved Nordlands-
sykehuset.

Rent medisinsk er det ingen tvil om at 
muggsopp og dårlig ventilasjon kan føre 

til astma og allergier. 
Det bidrar heller ikke til 
god læring. Og vi tolker 
opplæringsloven slik at 
standarden på skoler 
skal være like god som 
på arbeidsplasser, sier 
Karlsen.

Sosialistisk Venstre-
partis ordførerkandi-
dat Bård Hogstad i Ski 
kommune mener at 
deres hovedutfordring 
er at Høyre og Frp ikke 

vil innføre eiendomsskatt. Dermed fins 
det begrenset med midler til å utføre 
vedlikehold ved skolene, noe som igjen 
kan ramme innklimaet.

Vi bor i en kommune med elendig 
økonomi, og vi mener at vi trenger eien-
domsskatten for å unngå et vedlikehold-
setterslep ved blant annet skolene. Det 
er jo det dyreste vi kan ha. Vi sitter med 
en enorm bygningsmasse, og hvis vi ikke 
utfører et jevnt vedlikehold ender vi til 
slutt opp med omfattende reparasjoner, 
sier Hogstad.

I Ski kommune har man blant annet 
vært nødt til å rive en ungdomsskole 
bygd på 1960-tallet på grunn av man-
glende vedlikehold.

Å bygge en ny skole er dyrt. Den bør 
helst vare mer enn 50 år, sier Hogstad. /
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Det som først kan virke som en allergi, kan vise seg å handle 
om noe helt annet. De typiske neseplagene som allergikere 
ofte sliter med, kan nemlig være de første symptomene  
på astma.

Med nese for astma
tekst og foto / Morten Øverbye                                    

Årets pollensesong er avsluttet, men 
for mange vil plagene fortsette. At pollenal-
lergikere ofte kan utvikle astma er allerede 
kjent, men nå blir også astmatikere anbefalt 
å få vurdert nesa og bihulene av en spesia-
list. 

– Astmatikere har flere og sterkere plager 
fra nese- og bihuleområdet, sier Wenche 
Moe Thorstensen. 

Hun er lege ved øre-nese-halsavdelingen 
på St. Olavs Hospital og universitetslek-
tor ved NTNU i Trondheim. I sin forskning 
undersøkte hun 100 astmatikere og 96 
ikke-astmatikere. Tallenes tale er klar, for 
blant de 100 astmatikerne opplyste 76 av 
dem at de hadde allergi for pollen, dyr eller 
husmidd.  

– Astmatikerne var mer allergiske enn 
kontrollgruppen. Vi ser også at mange 
astmatikere blir ekstra plaget i pollenseson-
gen. Ikke bare med allergiplager, men også 
astmasymptomer, sier Thorstensen. 

Mens allergikere som regel får rennende 
nese og røde øyne, opplever astmatikere 
hoste, tetthet i brystet, tung pust eller 
surkling. En forverring for astmatikere under 
pollensesongen går derfor på livskvaliteten 
løs. 

– Tidligere har vi skilt mellom øvre luftvei-
er, altså alt som ligger over stemmebåndet, 
og de nedre luftveiene. De øvre luftveiene 
er det øre-, nese-, halsspesialistene som har 
tatt seg av, mens de nedre luftveiene er blitt 
behandlet av lungeleger. Men mange astma-
tikere, som egentlig har hatt problemer med 
de nedre luftveiene, går også rundt med 
plager i de øvre, sier universitetslektoren. 

Må beskytte lungene
For astmatikere er det mest gunstig å puste 
med nesen for å rense, fukte og varme opp 
lufta som skal ned i lungene. Når nesepus-
tingen ikke er optimal vil astmatikere puste 
mer med munnen slik at kald og urenset 
luft kommer ned i lungene. Det vil igjen føre 
til en betennelses- eller irritasjonstilstand i 
luftveiene. 

– I undersøkelsen vår kommer det fram 

at astmatikerne opplever at de har dårligere 
livskvalitet på grunn av nese- og luftveispla-
gene. De plages blant annet med rennende og 
tett nese, munnpusting, bihulebetennelser og 
nedsatt luktesans. Dette sier noe om viktighe-
ten av at de kommer seg til en spesialist og får 
de øvre luftveiene vurdert. For da finnes det 
tiltak og behandling som pasienten ikke har 
blitt forespeilet tidligere, sier Thorstensen. 

Både medikamentell og kirurgisk behandling 
kan være aktuelt for en astmatiker som plutse-
lig oppdager at problemene oppstår allerede 
før luften når lungene.

– Vi vet blant annet at nesepolypper er 
vanligere hos astmatikere enn andre. Ved å 
diagnostisere dette og få sine polypper fjernet 
kan pasienten blir bedre i sin astma, sier legen. 

– En astmatiker trenger å få åpnet nesa. 
Vi har god dokumentasjon på at det virker 
beskyttende på lungene. Da har vi redusert 
faktorene som fører til økt risiko for beten-
nelse i lungene, sier Thorstensen. 

Undersøkelse nødvendig
Det er ikke bare lungene til astmatikeren som 
er påvirket, hele respirasjonssystemet må sees 
under ett. Pasienten skal fortsette å ta sine 
lungemedisiner, men i tillegg også søke hjelp 
for de andre plagene. I veldig mange tilfeller 
rapporterer astmatikerne om at sykdommen 
startet med neseplager. 

– Neseplager kan ofte være de første symp-
tomene på at man har astma. 75-95 prosent av 
voksne med astma har symptomer med ren-
nende nese og tett nese, sier Thorstensen. 

Om du som astmatiker føler at du har 
problemer fra nese og bihulene bør du altså 
fortelle legen om din bekymring. En grundig 
undersøkelse og veiledning kan gi det riktige 
svaret. Eksperten er i alle fall ikke i tvil om at 
neseplagene gjelder mange astmatikere som 
ikke har vært klar over at det finnes hjelp å få. 
Wenche Moe Thorstensen har en klar oppfor-
dring. 

– Det er nok mange astmatikere som har 
hatt astmadiagnosen i mange år som bare  
går rundt med sine plager. De bør få nesa 
undersøkt. /
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tekst og foto / Morten Øverbye                                    

Max (9) har vært allergisk hele sitt liv.  
De siste årene har han også opplevd  
å få astmalignende anfall. 

– Det er mest slitsomt å 
være allergisk mot peanøtter, 
for det må jeg passe på hele 
tiden at jeg ikke få i meg, sier 
Max. 

Gressplenen utenfor Vå-
lerenga kirke er den per-

fekte plass for en fotball-
glad ni-åring. Heldigvis 

er pollensesongen 
over, Max har nem-
lig slitt med allergi 
helt siden han var 
baby. 

– Jeg merket 
det først da han 
var 3-4 måne-
der gammel, 
da fikk han en 

del røde prikker og flekker 
på kinnene. Det var mange 
som sa at det sikkert bare var 
babyutslett, men jeg hadde 
en følelse av at det var noe 
annet, sier mamma Pia Camilla 
Skjøthaug (34).

Fastlegen, som selv hadde 
slitt med atopisk eksem som 
barn, tok dette veldig på alvor 
og sendte dem videre til en al-
lergilege. Max ble utredet, og 
det ble det konstatert allergi 
mot melkeprodukter og egg. 

– Det var egentlig ganske 
uproblematisk, vi fjernet bare 
en del produkter fra maten 
vår. Men da han var 3-4 år ble 
han plutselig dårlig. 

Det var den første helgen 
i mai og bjørkeknoppene var 
i ferd med å eksplodere. Pol-
lenskyene angrep, og lille Max 
var ett av målene. 

– Da ble han plutselig 
veldig dårlig. Han hadde 
pustebesvær og nesten 
hyperventilerte, så vi dro rett 
på legevakten. Der fikk han 
pustemaske og medisiner, 
forteller mamma Pia Camilla. 

Viktig å forebygge
Det samme har skjedd to 
ganger etter denne episoden. 
Hver gang blir et astmalignen-
de anfall utløst når pollense-
songen er på topp.  

– Jeg hører at det piper i 
brystet hans og han anstren-
ger seg for å klare å puste. 
Men bare én gang har jeg 
opplevd det som så alvorlig 
at vi har dratt på legevakten. 
Vi har fått medisiner, og jeg 
ringer legen med en gang jeg 
lurer på noe. Jeg har gitt ham 
Ventolin en natt etter å ha 
snakket med legevakten på 
telefon. Tidligere har det bare 
skjedd i kombinasjon med 
bjørkepollen, men i år fikk han 
en lignende reaksjon på gress 
også. Det var etter Kristi Him-
melfart-helgen, og vi hadde 
vært på Sørlandet. Max var litt 
forkjølet i tillegg, så han ble 
veldig dårlig. Men jeg har fått 
en lapp fra legen om hvordan 
dette skal medisineres, så det 
går helt fint. Det aller viktigste 
er visst å forebygge, selv om 

Dobbelt  
opp for Max

Den røde ballen er Max sin favo-
ritt for tiden, og den er veldig bra å 
trikse med!
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MED NEUTRAL FACE CARE FÅR DU ALT DET GODE  
ANSIKTET DITT TRENGER – OG IKKE NOE ANNET

Hver dag utsetter norske kvinner seg for mer enn 8 forskjellige hud-
pleieprodukter med parfyme*. Er det parfyme i et produkt så er det 
også risiko for å utvikle parfymeallergi – og det finnes ikke ”milde” 
parfymer. I ansiktet er huden tynnere og derfor spesielt utsatt. Har 
du først fått parfymeallergi, blir du ikke kvitt den. Det vil Neutral 
gjøre noe med. Derfor lanserer Neutral en ansiktspleieserie som  
inneholder all den pleie som ansiktet ditt trenger, og som er helt 
uten parfyme, farge eller andre unødvendige tilsetningsstoffer.  
Det er Neutrals holdning til følsom hud.

*Kilde: Tranberg Marketing 2009
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det føles litt feil å gi medi-
siner uten at det er noen 
symptomer, sier hun. 

Max sin allergi hemmer 
ikke den lille familien på 
noen som helst måte. Men 
mamma er litt bekymret. 

– Allergiene er ganske en-
kle å håndtere, selv om det 
hender at jeg er litt bekymret 
når han skal bort. Jeg har 
hele tiden passet på hva han 
har spist, men nå er han jo 
mer og mer rundt omkring 
på egenhånd. Men han er 
flink til å passe på selv også.  

God oppfølging 
Peanøtter og pollen. Litt katt 
og hund. Det er mye å skulle 
passe seg for når man er en 
aktiv gutt. 

– Det er egentlig nøtter i 
ganske mye forskjellig, sier 
Max og spretter den røde 
ballen mot asfalten. 

– Jeg kan for eksempel ikke 
spise Sørlandschips. Og ikke 
så mange sjokolader. For hvis 
jeg spiser feil ting, så kan jeg 
hovne opp i halsen og da blir 
det vanskeligere å puste. Så 
da er det bedre om jeg bare 
lar være å spise de tingene 
som jeg kan bli dårlig av. Da 
er det ikke noe problem, sier 
han. 

I beste fall så forsvinner 
alle allergiene av seg selv 
etter hvert. Max er fortsatt 
såpass ung at det kan vokses 
av. 

– Vi får god oppfølging av 
legen, så jeg har hele tiden 
følt meg trygg. Max har alltid 
vært en allergiker, han kjen-
ner ikke til noe annet. Men 
jeg håper for hans skyld at 
han vokser det av seg, og at 
han ikke utvikler mer astma, 
sier Pia Camilla. /

Niåringen Max har vært allergisk hele sitt liv, og synes det er litt 
slitsomt å passe på hva han spiser for eksempel når han er med  
fotballaget sitt på turnering.

Tette fakta:
....................................................................................................................                     

Sliter du med neseplager? Dette er lista over symptomene 
som oftere plager astmatikerne enn andre.
 

l Tett nese
l Munnpusting 
l Snorking 
l Pustepauser under søvn 
l Rennende nese 
l Hodepine 
l Smerter i tenner/midtansikt 

Dette er astma:
...................................................................................................................                     

l Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i  
 luftveiene. Astma kan føre til gjentatte episoder med   
 hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surklig,  særlig om  
 natten eller tidlig morgen. Mellom episoder med forverring  
 kan pusten være normal. 
l Ved astma skjer flere ting: krampe i muskulaturen rundt 
 luftveiene, hevelse i slimhinnene som gjør luftveien  
 trangere og opphopning av seigt slim. Disse tingene er  
 reversible, slik at gode og dårlige perioder kan avløse  
 hverandre.  
                                                               (kilde: Astma- og Allergiforbundet)

l Bihulebetennelse 
l Hoste
l Nysing 
l Nedsatt allmenntilstand 
l Nedsatt luktesans.
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l Bihulebetennelse 
l Hoste
l Nysing 
l	 Nedsatt	allmenntilstand	
l	 Nedsatt	luktesans.
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Ifølge en studie utført ved 
Rutgers University i New Jersey 
kan kaffe fungere på samme 
måten som solkrem for å 
beskytte mot hudkreft. Dette 
skriver nettstedet forskning.no.

Det har lenge vært antatt at 
de som drikker kaffe har lavere 
risiko for hudkreft. Men nå 
mener forskerne at det også vil 
hjelpe å smøre kaffen direkte 
på huden. Teorien er at 
koffein beskytter mot 
skadelig stråling 
ved å blokkere 
for produksjo-
nen av enzymet 
ATR i huden. 
Mindre av dette 
molekylet viser 
seg nå å ha nettopp 

den krefthemmende effekten 
forskerne håper på. Foreløpig 
er testene utført på genmodifi-
serte mus.

Allergisk fra fødselen?
Danske forskere mener at 
babyer viser anlegg for å 
utvikle allergi allerede når de 
er en måned gamle. Denne 
oppdagelsen kan bane vei for 
bedre forebyggelse, skriver det 
danske nettstedet vitenskap.dk. 

Forskere fra Dansk Børne-
Astma Center ved Gentofte 
Hospital har oppdaget at sped-
barn har et forhøyet innhold av 
proteinet U-EPX.

– Sammen med tidligere  
studier vi har gjennomført, 
viser dette at sykdomsforløpet 
starter tidlig i livet, sier over-
lege Hans Bisgaard, leder av 
Dansk BørneAstma Center og 
professor ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet.

Forskerne vet fortsatt ikke 
hvorfor kroppen øker produk-

sjonen av U-EPX, men oppda-
gelsen åpner muligheter for at 
man svært tidlig kan identifi-
sere barn som står i fare for å 
utvikle allergi, astma, eksem 
eller høysnue. 

De danske forskerne hentet 
dataene sine fra undersøkelsen 
COPSAC (Copenhagen Studies 
on Asthma in Childhood), som 
omfatter 411 barn av mødre 
med astma. Barna er blitt fulgt, 
intervjuet og testet siden de 
ble født for omkring ti år siden, 
og forskerne publiserer med 
jevne mellomrom artikler 
med ny kunnskap. Den siste 
undersøkelsen er offentliggjort 
i tidsskriftet American Journal 
of Respiratory and Critical Care 
Medicine.

Irritabel tarm ny folkesykdom

Tidligere er det blitt antatt at 
irritabel tarm skyldes psyko-
somatiske forhold, altså et 
psykisk problem som gir 
utslag på kroppen. Nå mener 
imidlertid forskerne ved Sek-
sjon for gastroenterologi ved 
Universitetet i Bergen at fysiske 
og kostholdsmessige faktorer 
har mer betydning enn antatt, 
skriver forskning.no

Forskerne tror psykologiske 
faktorer spiller mindre rolle 
enn antatt. I stedet mener de at 
tilstanden henger sammen med 

tarmens manglende evne 
til å hanskes med tungt 

fordøyelige karbo-
hydrater, som det 
finnes mye av i vanlig, 
sunn mat. Dette kan 

være gode nyhe-
ter for de opptil 
20 prosent av 
befolkningen 
som sliter med 

irritabel tarm 
(IBS).

Den nye folkesykdommen 
IBS er en ufarlig, men ubehage-
lig tilstand som gir symptomer 
som magesmerter, diare eller 
forstoppelse. Over 60 prosent 
av folk som sliter med IBS, me-
ner ulike typer mat forverrer 
plagene. De hevder for eksem-
pel at de er intolerante overfor 
melk eller hvete. Men når 
legen gjør tester for allergi mot 
melkeproteiner eller gluten, er 
resultatene ofte negative.

I de siste åra har det imidler-
tid kommet flere forskningsrap-
porter som peker i retning av 
at maten faktisk gir en negativ 
virkning. I motsetning til klas-
sisk allergi, hvor kroppen reage-
rer på proteiner, ser det ut til at 
det er karbohydrater som fører 
til problemer.

Kaffe som solkrem
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Kjendisfaktor, rap og heavy metal-
musikk kombinert med helseopplysning, 
satte standarden i Haukelandshallen 31. 
mai. Rundt 350 ungdomsskoleelever fikk 
med seg det forrykende arrangementet 
med fokus på tobakksforebygging.

Det årlige ungdomsarrangementet 
er et samarbeid mellom Lungeavdelin-
gen på Haukeland Universitetssykehus, 
Kreftforeningen, Astma- og Allergifor-
bundet og LHL. Målet er at ungdoms-
skoleelevene skal ta innover seg hvor 
farlig røyk og snus er, uten å få den  
moraliserende pekefingeren rettet  
mot seg. 

Tenker på mamma
En av dem som fanget blikkene til 
Hordalandselevene var konferansieren, 
rapperen og Idol-dommeren Gunnar 
Greve Pettersen, alias Gest.

– Jeg vil påstå at røyking er utrolig 
harry. Faktisk er det noe av det mest 
harry du kan gjøre, begynte 28-åringen, 
som allerede fra første stund hadde 
ungdommenes fulle oppmerksomhet.

Bergenserens egen mor døde altfor 
tidlig. Tobakken – nærmere bestemt 
lungekreft – tok livet av henne. Bare tre 
måneder etter at hun fikk diag-nosen 
måtte Gest gå den tunge veien til  
begravelsen. 

– Jeg tenker på mamma hver dag. Det 
er bittert å tenke på at det var tobakken 
som drepte henne. Jeg kunne hatt mam-
maen min i kanskje 20 år ekstra hvis hun 
ikke hadde røyket, fortalte han, og ba 
innstendig ungdommene om å la være å 
røyke og snuse.

– Mamma begynte å røyke som 
16-åring og røyket hele livet. Det er der-
for jeg er på dette arrangementet. Hvis 
jeg bare kan få én av dere til å unngå å 
røyke, så er det verdt det, sa den kjente 
rapperen.

Like før Gest entret scenen, åpnet hel-
seminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 

Røyking er harry
Rapperen Gest mistet moren i lungekreft. Under Verdens Tobakksfrie Dag forklarte 
han ungdommer i Bergen hvorfor røyking er harry.

tekst og foto / Cecilie Holtan                              

showet. Hun presiserte at flere restrik-
sjoner må til for å få til målet om et 
tobakksfritt samfunn. 

– Det er blitt lang færre antall unge 
dagligrøykere de siste årene. Det viser 
at det nytter å gjøre tiltak, fremholdt 
helseministeren, og understrekte at 
det er viktig å skape et røykfritt miljø i 
skoler og barnehager.  

Inn på motorsykkel
Birger N. Lærum, overlege på Haukeland 
Universitetssykehus, kom susende inn i 
salen på motorsykkel. Mens heavy me-
tal-musikken flommet ut av høytalerne, 
la overlegen i motorsykkeldress vekt på 
hvor mye det faktisk koster å røyke, hva 
konsekvensene er og hvordan tobakks-

industrien i årtier har oppfordret og lurt 
mennesker til å røyke. 

– Tobakk er det eneste produktet som, 
når man bruker det korrekt, dreper opp 
mot femti prosent av brukerne, fortalte 
han.

Heller ikke snusen slapp unna kritikk.
– En vanlig pris med snus inneholder 

mer enn tretti kreftfremkallende stoffer, 
opplyste Lærum, og fikk umiddelbart noen 
overraskede blikk fra publikum.

Målet med presentasjonen er ifølge 
legen å få ungdomsskoleelevene til å virke-
lig tenke seg om. Det tror Pål Johansen, 
forbundsleder i Astma- og allergiforbundet 
Pål Johansen, at Lærum lyktes med.

– Det hadde vært veldig bra om vi hadde 
hatt flere overleger som klarer å formidle 

Bergenselevene Ualan Jalal, Sunniva Opuku, Maria Soleiman og Tina Thorbjørnsen synes ikke lærerne skal    få lov å røyke i skoletiden.

30  /  Astma Allergi 4 2011



Røyking er harry

industrien i årtier har oppfordret og lurt 
mennesker til å røyke. 

– Tobakk er det eneste produktet som, 
når man bruker det korrekt, dreper opp 
mot femti prosent av brukerne, fortalte 
han.

Heller ikke snusen slapp unna kritikk.
– En vanlig pris med snus inneholder 

mer enn tretti kreftfremkallende stoffer, 
opplyste Lærum, og fikk umiddelbart noen 
overraskede blikk fra publikum.

Målet med presentasjonen er ifølge 
legen å få ungdomsskoleelevene til å virke-
lig tenke seg om. Det tror Pål Johansen, 
forbundsleder i Astma- og allergiforbundet 
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– Det hadde vært veldig bra om vi hadde 
hatt flere overleger som klarer å formidle 

Konferansier, rapper og Idol-dommer 
Gunnar Greve Pettersen, alias Gest,  
oppfordrer til å stumpe røyken.

Overlege Birger N. Lærum kom susende inn 
på scenen på motorsykkel, før han begynte  
å fortelle om tobakkens skadevirkninger.

350 ungdomsskoleelever var til stede i 
Haukelandshallen, mens det under  
fjorårets arrangement var hele 700.

Dans og fengende musikk kastet glans over 
arrangementet.

Bergenselevene Ualan Jalal, Sunniva Opuku, Maria Soleiman og Tina Thorbjørnsen synes ikke lærerne skal    få lov å røyke i skoletiden.

dette til ungdom på en så spenstig 
måte, sa Johansen.

Ekle bilder!
16-åringene Sunniva Opuku, Ualan Jalal, 
Tina Thorbjørnsen og Maria Soleiman 
var godt fornøyd med arrangementet. 

– Veldig bra! sa den pratevillige  
Bergens-gjengen i munnen på  
hverandre. 

– Det var kanskje litt for mye snak-
king, men det var kult når legen kom 
inn på motorsykkel, fortalte Opuko, og 
syntes også det var bra at de inviterte 
Gest. 

– Han er kjent og historien om moren 
hans, som døde av kreft, var veldig rø-
rende, la hun til. Bildene som legen viste 

av ødelagte “tobakkslunger” gjorde 
også inntrykk på gjengen. De syntes 
bildene var skikkelig ekle. 

Tror dere at dette arrangementet kan 
gjøre at ungdom lar være å røyke eller 
bruke snus?

– Det er nok noen som sier nei nå. Jeg 
tror at de som ennå ikke har prøvd å 
røyke eller snuse blir mer motivert til å 
holde seg unna, mente Opuko.

For mange andre tror hun derimot at 
lærdommen fort glemmes når snus-  
eller røyketrangen melder seg. Men 
langt fra alle blir fristet.

– Snus er ekkelt, synes Ualan. /

Røyking og 
tobakk:
.................................. 

l Hvert år dør 
 fem millioner  
 mennesker av  
 tobakksbruk.
l I Norge har  
 antall unge  
 daglig røykere  
 sunket  
 betydelig de  
 siste årene. 
l Antall røykere i ungdomsskolen ble  
 halvert fra ti til fem prosent i  
 perioden 2000 til 2005. 
l Tallet er noe høyere for unge i 
 alderen 16-24 år. I 2010 var det  
 12 prosent dagligrøykere i denne  
 aldersgruppen. Likevel er antall  
 røykere synkende også her. 
l Samtidig som det blir færre unge  
 dagligrøykere, snuser flere i dag  
 enn tidligere. I 2010 snuste  
 7 prosent av den voksne befolk- 
 ningen daglig, og økningen skyldes i  
 stor grad bruken blant unge.

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Ustoppelig ballerina
fra side 21

Forbundsleder 
Pål Johansen i NAAF 
mener røyking bør 
forbys på skoler, 
både for lærere  
og elever.
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Den er så lett å bruke at alle kan 
operere den, sier prosjektleder Johan-
nes Bergsåker-Aspøy og åpner den hvite 
kofferten.

Du har en på-knapp her, en alarm-
knapp der og en volumkontroll, og  
ferdig med det. De fleste kols-pasiente-
ne er eldre mennesker som ikke er  
komfortabel med avansert teknisk 
utstyr. Skal de føle at koffertene repre-
senterer et forbedret helsetilbud må de 
være helt trygge på at utstyret er lett å 
bruke, fortsetter Bergsåker-Aspøy. 

Til hjemmebruk
Kols-kofferten er kort fortalt en elektro-
nisk diagnoseenhet som kols-pasienter 
kan få med seg hjem for kortere eller 
lengre perioder. Kofferten har innebyg-
get en liten pc med videokamera slik at 
pasienten på en skjerm kan se lungesy-
kepleieren de snakker med.

Den gir dermed toveis kommunika-
sjon via direkte overføring av bilde og 
lyd.

Dette gjør det mulig for medisinsk 
personell å kommunisere og behandle 
pasienten fra en sentral ved sykehuset. 

Kofferten kan også kobles til utstyr 
for hjertefrekvens, surstoffmetning i 
blodet og lungekapasitet. Disse målin-
gene overføres direkte til sykepleieren 
i den andre enden, slik at eventuelle 
behandlingstiltak kan settes i verk, 
uten at pasienten behøver å komme til 
sykehuset.

Slipper sykehusbesøk
En pasient med kols-koffert blir satt opp 
til regelmessig kontroll, men i stedet for 
å måtte dra den lange veien til sykehu-
set foregår konsultasjonen mens pasien-
ten sitter i sin egen stue. I tillegg er det 
opprettet en kols-telefon der de som 
har kofferten hjemme kan ringe ved 
akutte tilfeller. 

Utstyret i kofferten gir økt trygghet 
for pasientene, redusert liggetid på sy-

De er svært avanserte, men uhyre enkle i bruk. Kolskoffertene som Dalane Distriktsmedisinske   Senter (DMS) i Egersund låner ut gjør livet 
lettere for pasienter med alvorlige kols-lidelser. 

Trygghet i en liten koffert
tekst og foto / ØYSTEIN MIKALSEN                 

kehus og mindre reinnleggelse. Dessu-
ten vil det kunne redusere belastningen 
både på spesialisthelsetjenesten og for 
hjemmesykepleierne

– «Skru opp surstoffet en liter», kan 
være beskjeden som våre erfarne lun-
gesykepleiere gir den hjemmeværende 
kols-pasienten. Kommunikasjonen kan 
i neste omgang føre til at pasient og 
pårørende klarer seg uten at ambulanse 
må tilkalles og forhindre ny innleggelse 
på sykehus, sier Bergsåker-Aspøy.

Økt livskvalitet
De aktuelle Kols-pasientene får koffer-
tene med seg hjem i 14 dager. Sykeplei-
er har i dette tidsrommet daglig kontakt 
med den hjemmeværende lungepasien-
ten. 

Hans Kristian Sahlsten, som leder 
Dalane Astma- og Allergiforening mener 
de ti koffertene sykehuset i Egersund nå 

har til utlåns er med på å bedre livs-
kvaliteten til foreningens medlemmer 
betraktelig. 

Når jeg treffer kolspasienter og spør 
hvordan de har det får jeg til svar at 
«Nå har vi det bra for nå har vi «kassen» 
hjemme». 

Alle som har prøvd koffertene mener 
at dette er en stor forbedring. For det 
første slipper de å komme til sykehuset 
like ofte, og for det andre kan de få 
hjelp mye raskere enn før.

Hans Kristian Sahlsten minner om at 
faren for å pådra seg lungebetennelse 
er mye større på sykehus enn hjemme. 
Dermed er helsegevinsten totalt sett 
større hvis en person som lider av 
alvorlige kols-plager kan få konsultasjo-
nen hjemme i sin egen stue. Mange av 
medlemmene har også sagt at de føler 
seg tryggere ved at de raskt kan få tak 
i helsepersonell på kols-telefonen. De 
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Prosjektleder Johannes Bergsåker-Aspøy og leder for Dalane Astma- og allergiforening 
Hans Kristian Sahlsten (i svart t-skjorte) viser stolt frem hver sin kols-koffert.



De er svært avanserte, men uhyre enkle i bruk. Kolskoffertene som Dalane Distriktsmedisinske   Senter (DMS) i Egersund låner ut gjør livet 
lettere for pasienter med alvorlige kols-lidelser. 

Trygghet i en liten koffert

BILLEDTEKSTER: 

Kolskoffertene er uhyre enkle i bruk. Foruten på-knappen har de bare en volumknapp 
og en alarm, samt to hull for 
påkobling av måleutstyr for 
sustoffsmetning i blodet, hjerte-
frekvens og lungekapasitet.

fleste føler at sykehuset er 
blitt mye mer tilgjengelig.  

Tilgjengelig for flere
Johannes Bergsåker-Aspøy 
forteller at Dalane Distrikts-
medisinske Senter (DMS) i 
Egersund, i tillegg til sykehu-
set i Odense, er det første 
sykehuset i verden som får ta 
utstyret i alminnelig bruk. Kof-
fertene er utprøvd i Danmark 
i nesten 1800 konsultasjoner, 
og erfaringene er så godt som 
udelt positive. 

Selv om fokuset er på pasi-
entene, innrømmer Bergsåker-
Aspøy at de økonomiske 
besparelsene koffertene re-
presenterer er med på å gjøre 
dem interessante for mange 
helseforetak. 

– Med dagens eldrebølge 
står vi overfor mange utfor-
dringer. Derfor har vi her i 
Eigersund tenkt nytt, og når 
Kols-kofferten fører til en 
forbedret hverdag for pasient 
og pårørende, så er dette sig-
naler vi lytter til. Utviklingen 

av telemedisin har nesten ikke 
noen begrensninger, og jeg 
tror dette kan bli framtidens 
oppfølgingstilbud til mange 
kroniske pasienter, blant an-
net med hjerte- og diabetes 
lidelser. Stadig flere vil trenge 
pleie og omsorg, samtidig som 
vi må ta vare på personellres-
sursene i helsesektoren, sier 
Bergsåker-Aspøy.

I det perspektivet er vi i 
Astma- og Allergiforeningen 
svært glade for at de ble 
nettopp våre medlemmer 
som først fikk glede av denne 
nyvinningen, sier Hans Kristian 
Sahlsten.

Går det som Bergsåker-
Aspøy vil kommer kols-koffer-
tene til å bli tilgjengelige for 
pasienter i og rundt Stavanger, 
Ryfylke og Jæren i tillegg til 
Dalane. Da vil de dekke en 
befolkning på nesten 340.000 
mennesker. St. Olavs Hospital 
i Trondheim snuser også på 
utstyret. Neste skritt blir da å 
gi dette tilbudet til kols-pasi-
enter i hele Norge. /

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Dette er kols:
...........................................................................................................................                     

l Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) kjennetegnes ved at  
 luftveiene er blitt varig ”trange” slik at det er tungt å puste.  
 Dette fører til økt pustearbeid og opplevelse av åndenød.   
 Typiske symptomer er tung pust, hoste og oppspytt av slim.
l Tobakksrøyking er den viktigste enkeltårsaken til kols. 
l Det antas at over 200 000 nordmenn over 18 år har utviklet kols.
l På samme måte som ved astma benyttes kortids- og langtids- 
 virkende anfallsmedisin til inhalasjon eller i tablettform (beta-2  
 agonister) samt medikamenter som utvider bronkiene slik som  
 antikolinergika (kort- eller langtidsvirkende til inhalasjon) og 
 teofyllin i tablettform.
l Det er også påvist en kobling mellom kols og astma. Barn med  
 astma kan ha større risiko for å utvikle kols som voksne, enn  
 røykere uten astma.

Kilde: NAAF

www.puls-norge.no 

√  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

Astma- og Allergiforbundets nettbutikk

www.naaf.no

STERISOL® 
SENSITIVE SYSTEM



bilderamme
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TRYGGE DUNPRODUKTER 
TIL BARN

NORSKPRODUSERTE dundyner til barn og voksne!
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  Allergiforbund.  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 Midnight 
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. 

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.

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

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 349,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 449,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 699,-

10 ÅR
GARANTIProdusert eksklusivt for Princess 

av Norges eldste dunprodusent

Behandlingsreiser i 2012
for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk eksem
SØKNADSFRIST:
For 1.halvdel av 2012: 15. NOVEMBER 2011
For 2.halvdel av 2012: 15. MAI 2012

Tid: 4 uker
Egenandel:  kr 2856 for ledsagere, ingen egenandel for barn 
og ungdom.

SØKNADSSKJEMA:
Søknadsskjema kan også hentes på våre internettsider 
www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser

SØKNADEN SENDES: OUS Rikshospitalet, 
Seksjon for Behandlingsreiser, PB 4950 Nydalen 0424 OSLO.

Oppholdet er et supplement til behandling i Norge. 
Det er ikke anledning til å ta med friske/syke søsken eller andre 
familiemedlemmer på behandlingsreisen selv om de betaler 
selv.

BEHANDLINGSTIDSPUNKT:
Januar/Februar: 24 ungdommer med atopisk eksem og eller 
kronisk lungesykdom i videregående skole. 
UTEN forelderledsager
Februar/Mars og Oktober/November: Flerbarns - familie, ca. 
24 barn i alder fra 5 år til 7. klasse i grunnskolen. ALLE søsken 
MÅ ha kronisk lungesykd. og/eller atopisk eksem. 
NB: KUN 1 forelderledsager pr. familie.
Mars/April og September/Oktober: Ca. 24 barn med kronisk 
lungesykdom, (som hoveddiagnose) og atopisk eksem, 
fra 5 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager.
April/Mai og August/September: Ca. 24 barn med atopisk 
eksem (som hoveddiagnose) og kronisk lungesykdom. 
fra 5 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager
November/Desember NB: 3 uker! 24 ungdommer med atopisk 
eksem og eller kronisk lungesykdom i 8,9 og 10 klasse på 
ungdomskole. UTEN forelderledsagere. (Ungdom i VGS vil få 
tilbud jan/feb 2012)

Du kan lese mer om Behandlingsreiser på vår internettside www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon fås ved å ringe Rikshospitalet, Behandlingsreiser på tlf 22 06 78 33 hverdager mellom kl 12-14 eller 
direkte til oversykepleier på Los Teques: 0034 928 56 1445
Du kan også sende e-post til behandlingsreiser@ous-hf.no eller anka_sc@yahoo.com

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?

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?
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TRYGGE DUNPRODUKTER 
TIL BARN

NORSKPRODUSERTE dundyner til barn og voksne!
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  Allergiforbund.  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 Midnight 
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. 

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.

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

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 349,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 449,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 699,-

10 ÅR
GARANTIProdusert eksklusivt for Princess 

av Norges eldste dunprodusent

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?

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?



Hei alle NAAFere

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

Vennlig hilsen

lederen
har ordet

Forbundsleder
Pål Johansen

Denne sommeren har 
vært spesiell pga terror på 
Utøya og i Oslo, flere av 
våre tillitsvalgte og med-
lemmer ble direkte eller 
indirekte berørt av dette. 

Det var med dyp sorg 
jeg mottok denne mel-
dingen. Mine og NAAFs 
tanker går til ofrene og de 
pårørende i denne vanske-
lige tiden.

Etter denne sommeren 
som har hatt mye forskjel-
lig vær over det ganske 

land senker høstmørket seg over oss alle. Ferietiden er 
over og det gode arbeidet for saken vår er i gang over vårt 
langstrakte land.

Pollentiden er over og siste frø ut var burota. For oss 
som er plaget er dette en lettelse. Det har i mange kom-
muner vært gjennomført kampanjer for å bekjempe denne 
plagsomme planten. Dessverre er det ikke alle kommune-
administrasjoner som tar burota på alvor men ikke gi opp, 
hold trykket oppe også neste år. Sammen skal vi vinne 
kampen! 

Skoler og barnehager er i gang etter ferien og mange 
av landets kommuner og fylker har gjennom år forsømt 
vedlikehold av barnehager, skoler, gymsaler og andre 
bygninger eid av dem. Dette har medført at mange kom-
muner opplever til dels store angrep av mugg og sopp. For 
inneklimaet til barn, unge, ansatte er dette en skandale. 
Det oppleves konsentrasjonsvansker, hodepine, astmatiske 
anfall blant mange av brukerne. Jeg oppfordrer dere alle 
til å være vaktbikkjer i nærmiljøene, bruk våre dyktige an-
satte i NAAF hvis dere trenger råd og veiledning. Slå dere 
sammen med FAU, verneombud, lokalavisene og andre 
som måtte ha interesse av å få dette på dagsorden.

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

Lykke til med valg av parti.
Benytt anledningen til å rekruttere nye NAAFere. Jo flere 

vi er desto sterkere står vi i samfunnsdebatten. 
Hvis været der du bor ikke har vært helt som du skulle 

ønske på en sommer og du savner sol og varme, så har 
NAAF medlemmer gode priser på vårt kjære Valle Marina, 
sjekk NAAF.no for mer info.

Til slutt ønsker jeg dere alle en riktig god høst.
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Fikk byller av hennatatovering

Grønne frisører i Haugesund
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9 år gamle Mathias Falken-
berg (9) fikk en hennatato-
vering da han var på ferie i 
Marokko med familien. Det 
skulle han aldri ha gjort. Få 
dager etter at de kom hjem 
fra ferien, hovnet armen opp. 
Vannblemmer ble raskt til 
væskende byller, skriver nrk.
no.

– Det var både vondt og ek-
kelt. Sengetøyet var klissvått 
av puss. Jeg tok ham med 
til legevakten, og legen ble 
sjokkert over den voldsomme 
allergien, forklarer guttens 
mor.

Selv en måned etter al-

lergiutbruddet, har Mathias 
et tydelig arr etter henna-
tatoveringen. Svart henna, 
som brukes i midlertidig 
tatovering, er forbudt i de 
fleste vestlige land. Denne er 
tilsatt sterke fargestoffer som 
inneholder para- phenylendi-
amine inneholder (PPD), som 
også brukes i hårfarging. Iføl-
ge overlege Per Helsing ved 
hudavdelingen på Rikshospi-
talet, er konsentrasjonen av 
PPD i slike ferie-tatoveringer 
som oftest svært høy, og da 
øker risikoen for skader som 
kan gi varige arr.

Mange frisører må slutte i 
yrket på grunn av allergi- 
og eksemplager. Nå tar to 
frisører i Haugesund saksen 
i en annen hånd og starter 
frisørsalong med grønt, al-
lergivennlig fokus. 

– Når vi nå tok spranget 
ville vi prøve noe helt nytt 
på Haugalandet. Vi tilbyr 
behandlinger med produkter 
som så godt som mulig er 
fri for hormonforstyrrende, 

allergi- og kreftfremkallende 
stoffer. Dette er framtiden, 
sier Rita Steinsland og Heidi 
Kjønnø til lokalavisen Karm-
sund. De forteller at de stadig 
vekk ser at kollegaer slutter i 
yrket på grunn av allergi, og 
de merker at kunder har ube-
hag med svie og kløe når de 
for eksempel farger håret. 
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Fra 1. juni 2011 gjelder påbud 
om advarselsmerking for en 
rekke fargestoffer. Det er vist en 
mulig sammenheng mellom en 
økning i hyperaktiv atferd hos 
barn og inntak av blandinger av 
visse fargestoffer og konserve-
ringsmiddelet natriumbenzoat. 
Produktene som inneholder 
de aktuelle fargestoffene skal 
merkes med følgende setning 
”Kan ha en ugunstig virkning på 
barns aktivitet og konsentra-
sjonsevne”.

De fargestoffene dette gjelder 
er alle gule, oransje eller rød og 
har følgende navn og E-nummer:  
Tartrazin (E102), Kinolingult 
(E104), Paraoransj (E110), Azo-
rubin (E122), Nykockin (E124), 
Allurarød (E129)

En slik advarselmerking vil nok 
føre til at produsentene vil slutte 
å bruke disse stoffene. Få vil nok 
kjøpe godteri til sine barn med 
advarselsmerking på, sier fagsjef 
Helle Grøttum i Norges Astma- 
og Allergiforbund.

Lavkarbobrød uten gluten

Pollenmasken hos NAV

Pollenmasken  (Respro® Allergi-
maske™) er nå på plass i NAVs 
hjelpemiddeldatabase. Masken 
er laget med tanke på personer 
som sliter med hypersensiti-
vitet overfor pollen, støv og 
andre luftbårne partikler eller 
forurensning. Masken er laget av 
myk og føyelig tekstil, materialer 
som også brukes i pustemas-
ker i det militære, der effektiv 
filtrering og høy brukskomfort er 
viktige egenskaper. Til masken 

finnes også partikkelfilter som 
kan være svært nyttig når bil-
eksos og annen forurensning blir 
en plage utover høsten.

I følge NAV er det ikke noen 
felles system for godkjenning 
når det gjelder refusjon. En kan 
søke på alt en har behov for som 
hjelpemiddel. Begrunn behovet 
godt nok og oppgi hvilket  
produkt en ønsker og vil ha. 

Nå kommer allergimasken 
også i blått.

Advarer mot hyperaktive farger

Ikke re opp senga!
En uredd seng er den beste 
måten å begrense antallet midd 
i madrassen, i følge seniorråd-
giver Rose Lyngra i NAAF. Med 
litt høy fuktighet kan ett eneste 
gram av støvet på soverommet 
ditt inneholde så mange som 
500 midd. Flesteparten av de 
mikroskopiske smådyrene bor i 
madrassen og sengetøyet. Flest 
om vinteren, men også i som-
merhalvåret.

Er du en av Norges 14 pro-
sent husstøvmiddallergikere, 
bør du heller la sengetøyet 
henge løst over gavlen slik at 
fuktigheten luftes ut. Puter og 
dyner bør også vaskes en gang 
i blant, det er det svært få som 
gjør. Derfor formerer midden 
seg godt blant flass og fuktig-
het i sengetøyet. Men bortsett 
fra at det er ubehagelig å tenke 
på at du deler seng med millio-
ner av midd, er det ikke farlig 
for de som ikke er allergiske.

Symptomene på allergi mot 
husstøvmidd er tett eller ren-
nende nese, eller kløe i øynene 
når man ligger i senga. Atopisk 
eksem kan forverres, og noen får 
irritasjon i luftveiene ved kontakt 
med midden.
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Slanking er den nye,  
norske matmoten.  
Diverse kurer der 
du skal spise mindre 
karbohydrater er blitt 
meget populære de 
siste årene. Nå lanserer 
produsenten Funksjonell 
Mat AS en brødmiks 
for hjemmebakst som 
ikke inneholder verken, 
gjær, sukker eller melk. 
En skive av brødet har 
kun 1 gram karbohydrat 
og 59 kalorier, men 8,5 
gram kostfiber. Dette 
er 94 prosent mindre 
karbohydrater enn i van-
lig grovbrød. Solsikkefrø 
og gresskarkjerner blant 
ingrediensene i brødet 
som verken trenger å 
eltes eller heves, ifølge 
pressemelding fra produ-
senten. Produktet blir å få kjøpt i helsekostbutikker og velassorterte 
dagligvarebutikker. 
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Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no; Relativ risikoreduksjon i studien =53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege. 

Canoderm® 5 % krem (karbamid) , Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker. 
Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpefl aske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne fl ere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris fi nnes 
på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige forpakninger oppfyller legemiddelformålene.

ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO. www.aconordic.com

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden. I tillegg til å ha en 
mykgjørende e� ekt har det også vist seg at Canoderm kan forlenge de eksemfrie periodene 
hos personer med atopisk eksem. Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter 
ble fulgt opp. 50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre 
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke � kk noen mykgjørende behandling.  Daglig 
smøring med Canoderm viste at mediantiden til neste eksemutbrudd var hele 6 måneder 
(180) dager sammenlignet med kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.
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Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
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Den nordiske vinteren utsetter 
huden vår for store påkjenninger. Tørr og 
kald luft, store temperaturforskjeller  
mellom ute og inneklima gjør at huden 
lettere tørker ut. Derfor trenger huden vår 
ekstra pleie om vinteren. Når huden er tørr 
og irritert, ses ofte en svekket barriere- 
funksjon. En skadet hudbarriere gir økt 
vannavgivelse fra huden. Dessuten blir 
det lettere for fremmedelementer som for 
eksempel såpe og parfyme å trenge 
inn i huden og forårsake eksem. 
Atopisk hud har økt vannavgivelse og 
dårligere barriere-funksjon. Derfor 
bør mange bruke en krem for å tilføre 
fuktighet til huden. Cirka 10 prosent 
av nordmenn i yrkesaktiv alder plages 
fra tid til annen med håndeksem.

En ny generasjon fuktighetskremer 
har kommet på markedet de senere 
årene. Kremene er ikke så fete, men 
inneholder aktive ingredienser som 
binder vannet i huden, trekker raskt inn og 
klisser lite.  

CANODERM fra Aco hud er en fuktig-
hetskrem godkjent som legemiddel 
og har dokumentert effekt gjennom 
kliniske tester på tørr hud. Produk-
tet inneholder kun 22 prosent fett, 
som er mindre enn mange andre 
kremer. Hvorfor er det bra? Det er 
kombinasjonen av gode fuktbindere 
og riktig type fett som er det viktige i 
en god fuktighetskrem. Canoderm har 
5 prosent karbamid som fuktbinder og 

Vinteren er like om hjørnet, og med det kommer problemer med eksem og  
tørr hud for mange av våre lesere. Vi har samlet noen produkter som ifølge  
produsentene skal være fine å bruke for deg som har problemhud. 

tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Produsentene                                            

blant annet rapsolje som fettbase. Rapsolja 
er et fett med gode egenskaper på huden. 
Forskning viser også at Canoderm forlen-
ger tiden til neste eksemutbrudd. Selges 
reseptfritt på apoteket. 

Veiledende pris: 100 gram kr 109/500 
gram kr 454.

Kremen MINIDERM med 20 
prosent glyserol kommer også fra Aco 

hud. Den er en mykgjørende 
legemiddelkrem for 
tørr hud, og skal være 
spesielt egnet for de 
med eksem eller psoria-
sis. Kremen svir ikke og 
er egnet til bruk av barn 
og andre personer med 
følsom hud. Inneholder 
ikke karbamid, som er et 
stoff som noen personer 
kan være følsomme for. 

Ingrediensene er foruten glyserol, rapsolje 
og andre hudvennlige fettstoffer.

Veiledende pris: 100 gram kr 89/500 
gram kr 399.

PhysIOgEl CREME
Physiogel krem fra Stiefel (GSK) 
brukes som basispleie til tørr, 
sensitiv og irritert hud. Physiogel 
A.I. (Anti-Itch) steroidfri spesial-
krem for tørr og kløende hud som 
bruks for å behandle symptomper 
som kløe, tørrhet og inflamma-
sjon som kjennetegner dermatitt, 

atopisk eksem og lignende tilstander. Mild og 
kan brukes på hele kroppen, også i ansiktet 
på babyer, barn og voksne. Godkjent som 
medisinsk utstyr

Physiogel er hypoalleregen og inneholder 
verken parfyme, farge, konserveringsmidler, 
parabener eller emulgatorer. Selges på apotek 
også på nettapotek.

Veil. Pris: 150 ml kr 399.

DECUBAl BODy lOTION fra Actavis 
er en fuktighetskrem for hele 
kroppen som passer like godt 
til mor som til barn, og til far. 
Produktet inneholder ikke 
parabener, fargestoffer eller 
parfyme. Er lett å smøre på, 
og inneholder vitamin B3 som 
hjelper huden å pleie seg selv 
innenfra. Selges i Boots apotek 
og utvalgte Vitus apoteker.

Pris: 200 ml kr 84.

DECUBAl ECOlOgICAl er en serie 
med økologiske og svanemerkede 

hudpleieprodukter fra Actavis. Hud-
pleieserien består 
av Face Cream, 
Hand Cream, Body 
Cream og Body 
Lotion, som alle har 
veiledende priser fra 
kr 119 i Apotek 1 og 
Boots. /

Myke nyheter for huden

Produkter som er anbefalt av NAAF og spesielt gunstige å bruke for personer med sensitiv hud:
Johnson & Johnson – Natusan Baby-serien, blant annet first touch lotion og first touch 
protection cream. 
Dr. greve-produktene til baby fra lilleborg As, for eksempel 
Dr. Greve Pharma beskyttende Allroundkrem.
sterisol-serien fra Puls As, blant annet Sterisol Body Lotion.
Neutral-serien fra sara lee household and Bodycare Norge As, blant 
annet Neutral Hudlotion og Neutral Intensiv Krem, samt Neutral Baby Lotion. 

Mer info finner du på NAAFs nettsider:  
www.naaf.no/anbefalteprodukt

PhysIOgEl CREME
Physiogel krem fra Stiefel (GSK) brukes som basispleie til tørr, sensitiv og irritert hud. Physio-
gel A.I. (Anti-Itch) steroidfri spesialkrem for tørr og kløende hud som bruks for å behandle 
symptomper som kløe, tørrhet og inflammasjon som kjennetegner dermatitt, atopisk eksem 
og lignende tilstander. Mild og kan brukes på hele kroppen, også i ansiktet på babyer, barn og 
voksne. Godkjent som medisinsk utstyr

Physiogel er hypoalleregen og inneholder verken parfyme, farge, konserveringsmidler, para-
bener eller emulgatorer. Selges på apotek også på nettapotek.

Veil. Pris: 150 ml kr 399.
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Navn: Cecilie Børge-Ask
Bosted: Smestad i Oslo

der!
Hallo

Hvorfor er du medlem av NAAF?
Jeg har tre barn med astma, hvorav to av dem også 
har kumelkproteinallergi, så det føltes naturlig å 
melde hele familien inn i NAAF. Vi har vært på  
familiehelg og også matlagingskurs i regi av NAAF, og 
det har vært veldig nyttig og hyggelig.

Hva leser du med størst interesse i bladet?
Artikler som omhandler astma og allergi hos barn, 
samt artikler om hvordan man kan få bedre  
inneklima. 

Har du en hjertesak knyttet til astma- 
og allergisykdommer?
Astma og matvareallergi hos barn og utfordringer 
dette kan gi i forhold til barnehage/skole og  
familieliv – og hvordan man kan finne gode  
løsninger på utfordringene. 

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus  
på neste år?
Forebygging av astma, samt arbeide for å redusere 
luftforurensning i byene. 

Kunne du tenke deg å bruke en time av din tid  
på NAAF?
Det gjør jeg gjerne, og jeg står på liste over  
frivillige i Oslo-regionen. 

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt  
engasjement på?
Jeg vil tro at min kunnskap og erfaring som mamma 
til barn med astma ville kunne brukes til å hjelpe 
andre i samme situasjon, så det er der mitt 
engasjement ligger. 

NAAFs første App ble 
lansert i pollensesongen 
i midten av juni og heter 
naturlig nok Pollenvarsel. 
Den forteller deg spred-
ning av ulike typer pollen, 
hvor kraftig de er i ulike 
deler av landet. 

NAAF overtok og om-
arbeidet en eksisterende 
app for pollenvarslingen. 
Siden den gang har vært 
1 707 nye nedlastninger 
og 9 444 oppdateringer av 
den gamle versjonen.

Neste sesong regner 
forbundet med at enda 
flere kommer til å laste 
ned appen for da får man 
med seg bjørkepollense-
songen også. Appen kan 
du laste ned på AppStore. 

Variant for Android telefo-
ner finner du på http://pol-
lenvarsel.naafapps.no.

Polleninformasjon  
via smarttelefon
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Til hud som trenger 
litt ekstra omtanke  

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende 
legemiddelkrem for hele familien

Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.

Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1

Noe som kan være positivt for liten og stor. 

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Miniderm®20 % glycerol  krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud. 
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske. 
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene. 
For fullstendig informasjon og pris se www.felleskatalogen.no  Revidert: 2009-04-16

ACO Hud Norge AS, Nydalsveien 36B, 0484 Oslo. Tlf: 23 00 70 40. www.aconordic.com

Referenser:
1. Läkemedelsverket. Behandling
av atopiskteksem – Behandlingsrekom-
mendation.
Information från det Svenska
läkemedelsverket2:2005.
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bilderamme

– Det vil jo helst gå bra, ikke sant? 
Tom Erik Rasmussen smiler. Skuldrene 
hans derimot, snakker et annet språk, 
de henger. Øynene er ekstremt blå, men 
heller ikke de fullt så optimistiske som 
utsagnet. Kroppen vitner om en annen 
sannhet: Det går ikke alltid så bra. 

Allerede på begynnelsen 
av 1990-tallet kom de 
første tegnene. Tom Erik 
var da nettopp avsluttet 
fire år som lærling innen 
malingsfaget. En mor-
gen våknet han opp 
med store kuler under 
armene. Han skyldte 

på myggen. Men var det 
ikke noen voldsomt store 

myggstikk? Tom Erik tok en tur 
på badet. Speilbildet var ikke av 
han selv, men av en opphovnet 

månefisk. 

Fikk beskjed om å slutte
Ifølge Tom Eriks egen filosofi, oppsøker 
han ikke lege hvis det ikke står om livet. 

Denne gangen måtte han 
imidlertid til pers. 

– Du må slutte 
å male, fastslo 

Tom Erik Rasmussen var i mange år en struts i indianerfjær. Full av visdom, men med hodet  dypt ned i sanden. Han ønsket ikke å se sine egne helsemessige utfordringer.

Når maleren ser rødt
tekst og foto / Marte Østmoe                         

den kvinnelige legen. Antagelig hadde 
hun sett lignende reaksjoner tidligere.  

– Jeg oppfattet det den gang som 
en sytekommentar, sukker Tom Erik. 
I dag er han 40 år, og vet bedre. Som 
nyutdannet og med sterk yrkesstolthet, 
var det nesten skammelig å måtte ta 
allergitabletter hver dag. I prinsippet var 
doktorens diagnose kroken på døra for 
en gryende karriere. Tom Erik var og ble 
maler. Han ville bli ved sin kost. Yrkes-
valget var heller ikke tilfeldig: – Hele 
familien min er håndverkere. Jeg liker å 
jobbe med hendene og digger farger!  

Rødt står for fare
Med denne innstillingen fortsatte Tom 
Erik i faget. Selvsagt skulle han klare 
det! Reaksjonene, opphovning, num-
menhet i huden og sammenklistret  
ansikt kom og gikk. Han så rødt og var 
rød. Noen ganger kunne han være i 
kontakt med maling uten at allergien 
blomstret opp, men som Tor Erik sier: 

– Det var som om kroppen tok de gif-
tige stoffene opp i seg, sparte på dem, 
samlet på dem, for så en gang i mellom 
gi meg et varsko. 

Paradoksalt nok visste maleren også 
hvilke kjemikalier han arbeidet med: – 

Den første sjefen min var topp! Hver gang 
jeg fikk en ny boks i handa, måtte jeg lese 
nøye på innholdsfortegnelsen. Jeg skulle 
vite hva jeg jobba med, hvordan det skulle 
håndteres, og hvorfor. Enkelte ganger 
var det likevel umulig å ta de nødvendige 
forholdsreglene. Tom Erik er møysomme-
lig av natur og ute etter det absolutt beste 
resultatet. 

Hans påstand er at det er helt umulig, 
i alle fall veldig vanskelig, å få like vakre 
resultater når en anvender vannbaserte 
produkter i forhold til oljemaling. Den al-
lergivennlige malingstypen Jotun Sens han 
har ikke testet, men vet at det krever sin 
håndverker å jobbe med akryl:  

– Temperaturen i rommet må være per-
fekt, du må jobbe hurtig og svært kontrol-
lert. Da er det lettere å ty til de gode gamle 
merkene som garantert gir gode resultater 
– giften til tross. 

Fagkunnskapene til Tom Erik nærmest 
lekker ut som gass: 

– I for eksempel epoxy, er det to kompo-
nenter som er blandet. Sammen blir de gif-
tige. Skal det males med epoxy i en garasje, 
der det er små muligheter for lufting, vet en 
aldri hvor lenge gassene holder seg oppe 
under taket. Til slike jobber skulle en heller 
brukt roboter, filosoferer han, men vet at 

dette er som å banne i kirka. Han tenker på 
alle malere som elsker yrket sitt. Det yrket 
han selv elsket en gang. 

Et liv ved essa
– Jeg er ikke bitter, sier Tom Erik i dag. Han 
står i kantina på NAV Sagene service- 
senteret. Her er han satt på et såkalt  
kvalifiseringsprogram. 

– De skal vel først og fremst teste om jeg 
klarer å stå opp om morran, sukker han.

Tom Erik føler seg absolutt ikke blant 
de slappeste. Utfordringen er bare å finne 
oppgaver som han brenner for – og som 
helsa kan tåle. Brått og uventet kommer 
han med en erkjennelse: 

– Jeg skal bli smed!
Nå kvikner mannen til, dette brenner han 

for, bokstavelig talt. Det gløder i øynene 
og holdningen blir strammere. Men er ikke 
smeder noe man bare benyttet seg av i 
gamle dager? 

– Slett ikke, mener Tom Erik. 
Bilveteranmiljøet i Norge trenger 

smeder, det samme gjør teatrene. Slik det 
er nå, blir utenlandske smeder hyrt inn, 
informerer han.  Aller helst vil han bare 
fortsette å snakke om den nye lidenskapen 
sin: Omskolering, utdannelse, hva han vil 
lage og hvor han skal jobbe. Allergien er 

Kemer i Tyrkia er stedet der KREM har valgt å holde sine endringsmetodekurs. 

En lang stund valgte Tom Erik å vende ryggen til problemene med allergien. Et 
opphold på endringsmetodekurs i Tyrkia med organisasjonen KREM ble hans 
redningsbøye. 
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Dette er endringsmetodekurs:
..................................................................................................................................................................                     

l Holdes i Tyrkia i regi av organisasjonen KREM, kreativt og mangfoldig arbeidsliv.
l Kurset er bygget på teori, metoder og praksis: Løsningsfokusert tilnærming og narrativ metode.
 Deltakerne får tid til refleksjon og bevisstgjøring. Kurset utfordrer deltakerne til å komme seg ut   
 av en uheldig rundkjøring, og bli styrket i sin opplevelse av mestring, sosial støtte og tilhørighet.
l Det er mange årsaker til at kurset holdes i langt hjemmefra: Tyrkia er et billig land å leve i, 
 narkotikapolitikken er meget streng, deltakerne kommer langt bort fra kjente miljøer og sine   
 egne vaner.
l Kurset varer i 14 dager, men prinsippet avsluttes ikke prosessen her. Deltakerne tar med seg en   
 rekke verktøy hjem og må jobbe videre med endringer hjemme. Med seg har de også eventyret  
 om seg selv. Dette er den siste oppgaven deltakerne må  igjennom. Et stort poeng er at denne  
 fortellingen skal ha en lykkelig slutt. Forhåpentligvis går det troll i ord.  
 Mer info: www.krem-norge.no
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– Jeg skal bli smed!
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smeder, det samme gjør teatrene. Slik det 
er nå, blir utenlandske smeder hyrt inn, 
informerer han.  Aller helst vil han bare 
fortsette å snakke om den nye lidenskapen 
sin: Omskolering, utdannelse, hva han vil 
lage og hvor han skal jobbe. Allergien er 

Kemer i Tyrkia er stedet der KREM har valgt å holde sine endringsmetodekurs. 

Fargeklatten Tom Erik Rasmussen elsker 
farger, men vil ikke innrømme at han malingen 
tar knekken på helsa. 

fortsatt et vanskelig emne.  
– Nei, jeg vet fortsatt ikke om det er 

noe i smia jeg ikke tåler, innrømmer 
Tom Erik litt vagt. Malingsfaget skal han 
i alle fall ikke tilbake til. Etter flere år 
fram og tilbake i yrket var det bare en 
ting å gjøre. Stoppe. På dette stadiet, 
en gang på begynnelsen av 2000-tallet, 
hadde han også utviklet matallergi.  
Prøvene slo ut på hassel og gress, i  
tillegg opplevde han stadig at matvarer 
ga kløe og hoven hals innvendig. 

– Jeg ble en ”survivor”. All energien 
gikk med til å klare å overleve. Å jobbe 
var ikke aktuelt. Heller ikke å trene, for-
teller Tom Erik. Han innrømmer at dette 
er en egoistisk bane: Tar en ikke vare 
på seg selv, kan en heller ikke ta vare 
på andre. Samtidig: Apatien bet seg på. 
Dårlig selvbilde. Slitenhet og mislyk-
kethet. – Jeg har trent siden jeg var 16 
år gammel. Klatring og helsestudio, jeg 
har kjørt på med yoghurt, bananer og 
havre. Plutselig tålte jeg ikke de mat-
varene jeg før hadde gomlet i meg, jeg 
orket heller ikke fysisk slit, forteller Tom 

Erik.  Tom Erik bruker gjerne metaforer 
og beskriver seg selv som en struts. 
Alt for lenge har han stukket hodet i 
sanden. Å se sine egne utfordringer har 
ikke vært lett. Det har vært lettere å 
late som ingenting. Men hvor lenge kan 
man det? 

Etter et såkalt endringsmetodekurs i 
Tyrkia, i regi av organisasjonen KREM, 
kreativt og mangfoldig arbeidsliv, fikk 
Tom Erik øye på seg selv. Han så en 
mann som ville, en mann som ønsket 
å komme videre, men som hadde lagt 
skylda på alt annet. Helse. System. Feil 
valg. Feil tidspunkt. Organisasjonen 
KREM sammenfatter disse unnskyld-
ningene og kaller dem ”unnamanøver”. 
Tom Erik fikk en del aha-opplevelser, 
ble nødt til å sette seg selv til veggs og 
ta tak. 

Det første han gjorde da han kom 
hjem var å kontakte legen. Nå skulle alle 
tester tas! Så fikk det bare stå til! Heret-
ter er det godt mulig han må ta  
medisiner fast, men nå er han  
mann for sin allergi. 

– Det er alltid en mening i ting,  
avslutter maleren som snart  
blir smed. /

Tester viser at Jotun Sens maling utviklet i 
samarbeid med NAAF avgir minst avdamping 
og lukt sammenliknet med andre vanntynnbare 
løsemiddelfrie malinger. Sens vil derfor være et 
naturlig valg for deg som er opptatt av å ivareta 
et best mulig inneklima.
Også for den som maler, enten i yrkessam-
menheng eller privat, er Jotun Sens et godt 
helse- og malingsvalg. Malere eksponeres for 
store mengde skadelige stoffer i yrkessammen-
heng. Mennesker med astma eller allergiplager 
opplever også maling eller nymalte områder 
som svært plagsomt.  Les mer på www.naaf.no 
om inneklima og anbefalte produkter.  

Ustoppelig ballerina
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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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Som seg hør og bør, vanket det 
marsipankake til de fremmøtte.

Født røykfri finnmarking

Lille Alma Sofie Harangen ble 
født dagen før Verdens  
tobakksfrie dag, og fikk utdelt 
en født røykfri body fra NAAF 

på Hammerfest sykehus. På 
bildet er også pappa Hans Petter 
Harangen fra Lakselv og jordmor 
Kari Nes. 

Demonstrerte for røykfritt inngangsparti

NAAF region Østafjells troppet 
i anledning den røykfrie dagen 
opp på sykehuset i Tønsberg og 
demonstrerte for at også syke-
husets inngangsparti skal være 
røykfritt. 

De fleste lot seg vennlig 
henvise til røykeplassen ved 
veien, mens noen skjelte ut 
demonstrantene etter unoter og 

flyttet seg aldeles ikke bort fra 
inngangspartiet. De hadde ingen 
forståelse for at røyk var noe 
problem ute i fri luft. Bilene var 
et mye større problem, mente 
de.  
 
Se også reportasje fra Verdens 
tobakksfrie dag i Bergen på 
side 30.

Lille Cudrio, to timer gammel og født røykfri.

Noomi Kvifte og Grethe Helene Høifødt demonstrerte og delte ut materiell 
om viktigheten av et røykfritt inngangsparti foran sykehuset i Tønsberg.

Markerte Verdens tobakksfrie dag

31. mai er Verdens tobakksfrie 
dag. Temaet for årets dag var 
salg av tobakk til mindreårige. 
Norges Astma- og Allergi-

forbund holdt markering i 
forbindelse med dagen flere 
steder i landet:

Delte ut vaskekluter og ærespris
NAAF region Østfold valgte 
i år å dele ut sin utmerkelse 
Årets tobakkforebyggende 
ærespris til helsesøstrene i 
hele fylket. Dette ble markert 
på Sentrum helsestasjon i 
Halden, der ledende helsesøs-
ter Liv Steilbu mottok prisen 
på vegne av sine yrkessøstre. 
Æresprisen var et bilde av 
kunstner Gry Solberg. 

Helsesøstrene fikk også 400 
vaskekluter i gave fra NAAF og 
Østfold Helse, med påskrif-
ten ”Jeg er født tobakksfri”. 

Denne gaven er en gave til alle 
gravide i Halden og omegn, og 
er tenkt som en glad sak for 
å lette arbeidet for å komme 
inn på et litt vaskelig tema for 
helsesøstrene.

Fra venstre: Trine Falstad fra Østfold Helse, prisvinner og helsesøster 
Liv Steilbu og Marta D. Lindås som er styremedlem i Østfold Helse.

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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* 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.

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

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

Apotek 1 Stord
5401 STORD

Tlf. 53 45 60 30

3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Vestbase AS
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 57 22 00

0581 OSLO
Tlf. 21 95 16 00

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

0181 OSLO - Tlf. 02 390

9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 00

Veggli
Handelsforening A/L

 3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 61 08

Byggmester
Lars Olav Bergsvåg

 5590 ETNE
Tlf. 53 75 65 27

Hole Gård
2450 RENA

Tlf. 62 44 00 26

Vitusapotek
Florø

6900 FLORØ
Tlf. 57 75 81 05

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

7809 NAMSOS
Tlf. 74 21 69 00

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

1539 MOSS
Tlf. 69 25 11 15

GE Vingmed
Ultrasound AS

3183 HORTEN
Tlf. 33 02 11 00

SPAR Roverud
2216 ROVERUD
Tlf. 62 88 82 00

Klimaservice AS
3183 HORTEN - Tlf. 33 04 00 40

Varmepumpe - Kuldeanlegg
E-post: klima-as@online.no

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2050 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING
Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf. 63 96 43 80 - Mobil 951 91 421

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

1252 OSLO
Tlf. 22 62 91 90

Ti-Tech Sveis AS
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

Norac
Baggerød AS

3183  HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Heyerdahl
Turbilservice
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 26 51 50

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Stensrud Musikk
3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

Haglebu
Camping

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

8301 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 79 90

Autolakk A/S
1529 MOSS

Tlf. 69 26 28 50

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Sigvald Bergesen D.Y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

0287 OSLO - Tlf. 23 13 15 90

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 11 65

Drammen’s
Autolakk A/S
3043 DRAMMEN
Tlf. 32 81 19 00

Clarion Collection
Atlantic Hotel

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 42 80 00

www.vianova.no

Rema 1000
Tønsberg

3117 TØNSBERG
Tlf. 953 37 000

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

2004 LILLESTRØM
Tlf. 815 30 030

F.P. Entreprenør AS
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

Coop Dønna
8820 DØNNA

Tlf. 75 05 48 53

Gran Handel
og Håndverk

2750 GRAN
Tlf. 61 33 15 10

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Sibelco Nordic AS
6146 ÅHEIM

Tlf. 70 02 49 00

Mo og Jølster vidaregåande skule
6800 FØRDE -  Tlf. 57 65 64 40

Byggmester / Entreprenør
Frank Melby

3296 NEVLUNGHAMN - Tlf. 33 18 88 92

Alt innen: Nybygg, Betongarbeid, Rehabilitering, Restaurering

Hornmoen Bruk A/S
2401 ELVERUM
Tlf. 62 41 14 39

E-mail: post@hornmoenbruk.com
www.hornmoenbruk.no

Tømmermester
Bjørn Erik Osvold

2406 ELVERUM - Tlf. 62 41 68 40

Byggmester Modalen AS
4770 HØVÅG - Tlf. 950 82 025

E-post: byggmester@modalen.as
www.modalen.as

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Lister videregående skole
4550 FARSUND
Tlf. 38 39 60 00

Midtstranda
Karosseri
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

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

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Våler Vekst AS
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 11 28

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Statoil E6 Berger
2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Granlund
Opplæring AS

2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Re Revisjon AS
Registrert revisor

3174 REVETAL - Tlf. 33 06 49 10
E-post: post@re-revisjon.no

M&M Kristiansen AS
3132 HUSØYSUND - Tlf. 928 98 473

Fliser - Mur - Peiser - Puss

6783 STRYN
Tlf. 57 87 28 80

Haslestad Byggevare AS
3090 HOF - Tlf. 33 09 55 50

www.xlbygg.no

Stranda Marina
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 18 46 72

Chatlet Sport
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 13 71

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Medi Buskerud AS
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

0283 OSLO
Tlf. 22 52 54 10

Kiwi Vik
3530 RØYSE

Tlf. 32 15 92 00

Helgeland
Avfallsfordeling IKS

8622 MO I RANA
Tlf. 75 19 82 00

Alektum
Inkasso AS

3111 TØNSBERG
Tlf. 33 74 45 00

www.alektum.com

Lillestrøm
videregående skole
2003 LILLESTRØM

Tlf. 63 89 06 00
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Nigaard Pharma AS, Postboks 410, 1471 Lørenskog, 
tlf: 67 98 01 90, faks: 67 98 01 91, post@nigaard.com, 
www.nigaard.com.

• Kan benyttes uten maske
• Kan vaskes i oppvaskmaskin
• Passer alle inhalasjonssprayer
• Refunderes på blå resept (§ 3.7)

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

OptiChamber og masker inneholder ikke latex.
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... for et bedre inneklima

www.heroy.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
www.fedje.kommune.no

Tlf. 22 80 43 10
www.abena.no

Meldal
kommune

www.meldal.kommune.no

Brumunddal Fysikalske Institutt
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 12 39

Flanderborg Rammer og Kunst
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Frogn
kommune

Psykisk Helsetjeneste
www.frogn.kommune.no

3602 KONGSBERG
Tlf. 32 73 64 00

Rauma
kommune

www.rauma.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Lillehammer
kommune

www.lillehammer.kommune

Rindal
kommune

www.rindal.kommune

Tannlege
Inger Hattestad Henriksen

1383 ASKER - Tlf. 66 78 78 17

Hordaland
fylkeskommune

Opplæringsavdelinga
5020 BERGEN - Tlf. 55 23 90 00

Åfjord
kommune

www.afjord.kommune.no

2317 HAMAR    - Tlf. 62 54 20 00
www.fagforbundet.no

www.superland.no

4340 BRYNE
Tlf. 51 77 88 00

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Hadelandsbakeriet AS
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Askim Varmepumpeservice AS
1830 ASKIM

Tlf. 906 11 393
www.askimvps.no

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Hedmark
Transportarbeiderforening

2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Glåmdal Sjukepleie & Bandage AS
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 97 90

Borge
Begravelsesbyrå

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 41

Odd Gleditsch
Fargehandel AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 44 83 20

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Ingeniørfirmaet
Hamstad AS

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 87 00

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 79 19 00

Oxum
Containerservice
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Finn og Albert
Egeland  A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

Eikerbladet
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 20 23

Hetland
videregående skole
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Luster
Rekneskapslag

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 27 70
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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

Vi gjør Norge friskere
Se flere vervepremier  
på www.naaf.no

For medlemsfordeler og  
informasjon se www.naaf.no
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SMAKSRIK SAFTIG SJOKOLADEBUNN 
TOPPET MED MYK OG DEILIG 

SJOKOLADEKREM
 

HÅNDLAGET KAKE

ALLERGIKOKKEN

SAFTIG & LUFTIG
SJOKOLADEKAKE
UTEN MELK, HVETE, GLUTEN, 
NØTTER, SOYA & EGG

Møt Allergikokken på facebook eller 
www.allergikokken.no. Her finner 
du mer informasjon om hvor du 
kan få kjøpt kaken.

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT 
OG ÅRETS NYSKAPER!

SE ETTER KAKEN I FRYSEDISKEN

Nigaard Pharma AS, Postboks 410, 1471 Lørenskog, 
tlf: 67 98 01 90, faks: 67 98 01 91, post@nigaard.com, 
www.nigaard.com.

• Kan benyttes uten maske
• Kan vaskes i oppvaskmaskin
• Passer alle inhalasjonssprayer
• Refunderes på blå resept (§ 3.7)

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

OptiChamber og masker inneholder ikke latex.
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ASKO tilbyr Norges eneste vaskemaskin  

anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Svalen er kjent for Astma- og Allergiforbundet i Sverige som et symbol for frihet, utholdenhet, samt et rent 

og sunt miljø. Den nye vaskemaskinen fra ASKO kan ikke beskrives på en bedre måte som tilfredsstiller de 

strenge kravene som NAAF setter. Maskinen må i tillegg være Svanemerket. Det er utviklet tre nye pro-

grammer,  Allergi bomull,  Allergi syntet og rengjøring. Det siste programmet rengjør vaskemaskinen. Dette 

programmet er så effektivt at vannet i maskinen etterpå er like rent som rett fra kranen! Vaskemaskinen kan 

kjøpes i de fleste elektrobutikker i Norge og har en veiledende pris på kr 10.999,-

www.asko.org

ASKO W68842W

anbefalt av

Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.

1.5 millioner midd lever i sengen din!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig og varmt. 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 MiteBlock™ hindrer du at midd 
og dens avføring kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock-madrass og putetrekk refundert av NAV (jfr. Folketrygdeloven 
§ 5-22). MiteBlock™ sengetrekk er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

MiteBlock™ sengetrekk kan bestilles i Alliance Apotekene, i Bandagistkjedens butikker  
og på tlf. 67 11 03 17. For mer informasjon, se www.MiteBlock.no.

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

ANBEFALT AV
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Er du astmatiker bør du unngå 
fet mat, tyder ny forskning på. 
Astmamedisin som Ventolin synes 
ikke å virke like godt etter at man 
har spist fet mat, og astmasykdom-
men virker å forverres av mettet fett, 
skriver nettstedet Science Daily. Det 
er første gang det er blitt forsket på 
hvordan luftveiene påvirkes av 
fett, så dette er viktig kunnskap, 
mener forskerne. Resultatene ble 
presentert på American Thoracic 
Societys internasjonale konferanse i 
New Orleans. 

– Personer som spiser fet mat for-
verrer betennelsen i luftveiene og får 
dårligere lungefunsjon, sammenlignet 
med de som spiser en mer fettfattig 
kost, sier forskeren Lisa Wood på 
Hunter Medical Research Institute 
ved universitetet i Newcastle,  
Australia. Hun har gjort denne  
studien sammen med sine kolleger.

Testet 46 menn
Wood har testet ulike sorter mat på 
30 normalvektige og 16 overvektige 
astmatikere, samtlige menn. De over-
vektige fikk bare fet mat. De normal-
vektige trakk lodd om de skulle spise 
lettyoghurt eller hamburgere med 
en slags fritert potetrett, kalt hash 
brown. Mens hamburgermåltidet 
inneholdt 1000 kalorier hvorav 52 
prosent kom fra fett, inneholdt  
yoghurten bare 200 kalorier og  
13 prosent fett.

Det ble tatt slimprøver fra luftrørene 
før måltidene, og fire timer etter. Hos 
de testpersoner som hadde spist den 
fete maten syntes en tydelig økning av 
biokjemiska markører (TLR4) som viser 
om personen har en betennelse (inflam-
masjon) i luftveiene. 

Dessuten var lungefunksjonen noe 
dårligere. Om de var overvektige eller 

Fet mat kan forverre astmasymptomene dine og redusere effekten av medisin, 
viser australsk forskning. Derfor bør astmatikere være nøye med dietten  

og spise fettfattig kost.

Fet mat forverrer astma
tekst / Anna Olsson foto / Colourbox             

ikke så ikke ut til å spille noen større 
rolle.

Inhalator virket dårlig
De testpersonene som forsøkte å bruke 
sin inhalator for å redusere plagene  
etter måltidet, oppdaget at den  
fungerte dårligere. Målinger viste at de 

som spiste den fete maten bare fikk 1 
prosents effekt av inhalatoren, mens 

de som hadde spist yoghurten fikk 
4,5 prosent bedre lungefunksjon.

En forskjell på tre-fire prosent lunge-
funksjon nærmer seg et nivå der perso-
nen selv merker det, sier Lisa Wood til 
Science Daily.

Oppdagelsen av at fettrike målti-
der endrer astmatikeres respons på 
ventolin (albuterol) var uventet for 

forskerne. De hadde ikke overveid mu-
ligheten for at dette skulle være tilfelle, 
påpeker Lisa Wood.

Merkes i flere timer
Hvor lenge effekten av den fete maten 
sitter i, har forskerne ikke rukket å 
undersøke nærmere, men Lisa Wood 
tror at de som spiser fet mat hver dag 
får merke effekten av dette flere timer 

om dagen. Hun mener også at dette kan 
forklare hvorfor forekomsten av astma 
øker i verden i takt med den vestlige 

hurtigmatkulturen. 
Nettopp hvorfor kroppen reagerer 

på den måten er ikke kjent, men Lisa 
Wood tror det kan ha med immun-
forsvaret å gjøre. At immunforsvaret 
oppfatter det mettede fettet som en 

inntrenger som må bekjempes. Inntak 
av mye fettrik mat har tidigere vist 
seg å aktivere immunforsvaret og 
føre til økt innhold av betennelses-

markører i blodet. Effekten av fet mat 
på luftrørene og sammenhengen med 
astma er ikke blitt undersøkt tidligere.

 
Mekanismen bak hvordan fettrike 

måltider endrer effekten av luftveisinn-
tatt astmamedisin, krever videre un-
dersøkelser. Lisa Wood planlegger flere 
studier for å komme videre med dette.

Strategier for å minske inntaket av fet 
kost kan være virksomme for å hånd-
tere astmasykdommen, mener hun. /
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Den dagen Lena fant ut at Ultra solgte laktosefri melk ble hun så 
glad at hun gjerne ville dele den nye gleden med lillebror også.

MATGLEDE!
FOR ALLE

MATOPPLEVELSER MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. 
Hos Ultra, Jacob´s og  Centra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med 
allergi eller matintoleranse. Se også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og 
produkter innen personlig pleie. Vi sees!
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Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

som et godt valg for barne-
familier og andre som har 

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

FAKTA:
Andelen barn og  
unge med astma, 
allergi og eksem 
er økende.

Barna er det kjæreste vi har, og studier viser at barn og 
unge med astma, allergi og eksem er økende. Det er 
ekstra viktig at barn blir beskyttet mot stoffer som kan 
være allergifremkallende. Men det er mye du kan gjøre 
for å forebygge eller redusere alvorlighetsgraden av 
allergi, intoleranse, overømfintlighet, eksem og astma.
En begynnelse er å bruke Unik Sensitiv-serien. 

ANNONSE

Svanemerket
er det offisielle nordiske 
miljømerket,  innført i 1989 
av Nordisk Ministerråd.  

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

1/3 av alle barn risikerer å utvikle 
allergi. Barns hud er ekstra følsom for 

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

En enkel måte å 
vise kjærlighet 
og ekte følelser 
for sensitiv hud.



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!

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 et
100 % vegetabilsk og
kolesterolfritt alternativ 
til mattøte.

Kolesterolfri

Laktosefri

Umettede fettsyrer

100 % vegetabilsk
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Sunt alternativ 
til melk!

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!

www.naturaclothing.no
post@naturaclothing.no

Tlf. 903 63 654

Natura Clothing
-Økologisk ull og bomull

I vår nettbutikk vil du finne 
klær til baby, barn og 
damer som er økologiske. 
Materialene er av høy 
kvalitet og består av 
økologisk bomull, ren 
ubehandlet merinoull  
og økologisk alpakkaull.

Økologiske
klær

 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

Rent og pent
innemiljø
Ferdigmalte panel- 
og takplater anbefalt 
av Astma- og 
allergiforbundet

www.byggma.no

s e n s i t i v  s i d e
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Det er et faktum at de færreste av oss forsikrer familien. 
Derfor har vi laget et nytt produkt: NAAF familieulykkes-
forsikring. Kort fortalt er dette et produkt som for 94  
kroner måneden forsikrer voksne og hjemmeboende 
barn under 20 år mot skader som følge av en ulykke, 
uansett hvor stor familien er.

Forsikring handler om å vite at noen hjelper deg 
når uhellet er ute. Vi vet hvor viktig det er at skade- 

oppgjøret går fort, og at du blir rettferdig behandlet.   
Derfor sørger vi for å løse mer enn halvparten av alle 
saker innen 24 timer. 

I tillegg får du som medlem i NAAF gode rabatter på dine 
privatforsikringer.
 
Vil du vite mer? Ta kontakt på telefon 02400 eller besøk 
www.if.no. Husk å oppgi avtalenummer 639.

Rolig, vi hjelper deg.

DEKKER HElE FAMIlIEn TIl En FAST PRIS.

I samarbeid med:

nYHET!  
FAMIlIEUlYKKES- 
FORSIKRInG FOR 

nAAF-MEDlEMMER.
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Sens er utviklet i samarbeid med:

Sens er den mest helsevennlige 

malingen på markedet og den eneste 

malingsserien som er anbefalt og 

godkjent av Norges Astma- og 

Allergiforbund. Med Sens kan du trygt 

male rommet uten å tenke på malings-

lukt eller skadelig avdamping.

www.jotun.no/sens

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 
basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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OG OPPTATT 
AV HELSE?
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Ved King’s College i London har 
professor Brian Sutton og hans forsker-
team klart å kartlegge et nøyaktig bilde 
av ImmunoglobulinE i aksjon.

ImmunoglobulinE , eller IgE, er er et 
antistoff-molekyl som produseres i  
cellene i immunsystemet vårt. Den  
naturlige funksjonen til IgE var  
opprinnelig å bekjempe parasittinfek-
sjoner, og det gjør IgE med særdeles 
høy effektivitet, forteller Brian Sutton. 

Det som imidlertid har skjedd  
gjennom menneskets historie er at IgE 
gradvis har utviklet seg til å bli en av 
kroppens hovedaktører i astma- og  
allergisammenheng. 

Når en astmatiker eller allergiker 
kommer i kontakt  med en såkalt utlø-
ser, slik som pollen eller dyrepels, fester 
IgE i blodstrømmen seg til overflaten av 
en bestemt type blodceller, som heter 
mastceller. Når disse kommer i kontakt 
med et allergen, får IgE mastcellene til å 
frigi histamin og andre kjemiske stoffer. 
Dette fører igjen til inflammasjon eller 
astmasymptomer, forklarer han.

Øyeblikkelig reaksjon
Selv om allergener fra gresspollen, 
kjæledyr, husstøvmidd og andre kilder 
har forskjellig form, utløser de alle 
astma- og allergisymptomer ved å binde 
seg til IgE på mastcellene. Når IgE binder 
seg til mastcellene, binder det seg seg 
uhyre tett. Det nettopp derfor IgE er 
så effektivt i sin parasittbekjempelse. 
Dessverre innebærer dette også at IgE 
forårsaker store plager for astmatikere 
og allergikere. 

Selv små mengder av IgE er nok til å 
sensibilisere alle mastecellene i krop-
pen. Hos en allergiker svømmer nemlig 
IgE-antistoffene nemlig ikke rundt i 
blodstrømmen som andre antistoffer. 
De er allerede festet til mastcellen. 

Det er nettopp derfor for eksempel 
en peanøttallergiker får en øyeblikkelig 
reaksjon så snart han kjenner lukten 
av peanøtter. En trenger ikke vente til 
peanøttproteinene har funnet frem til 
antistoffer i for eksempel blodet eller 

Forskningsfunn gir håp om allergikur

Et britisk forskerteam har gjort oppsiktsvekkende funn som de håper kan bane vei 
for utvikling av nye medisiner som vil forebygge astma og allergi. 

tekst / Camilla G. Laxton  foto / Kate Kirwan

lymfen og deretter finne mottakere på 
mastcellene som de kan fremkalle en 
reaksjon fra. IgE sitter allerede på mast-
cellene, klare til å utløse reaksjonen.

IgE har også en helt unik egenskap: 
Mens antistoffene til virus og bakterier 
finnes i forskjellige former, finnes det 
bare én IgE-type og bare én IgE-motta-
kertype på mastcellene.

Hvert eneste menneske du tar for 
deg, uansett hvor de bor på jordklo-
den, vil ha samme interaksjon mellom 
IgE og mottakerbinding. Det er ganske 
usedvanlig, men det betyr at vi har et 
universalt siktemål for blokkering av al-
lergiske reaksjoner hos alle mennesker, 
sier Sutton. 

Forebyggende medisiner
Tidligere har den strukturen IgE inntar 
når den binder seg til mastcellene, vært 
ukjent. Men etter 15 års jobbing har 
professor Sutton og hans team ende-
lig klart å kartlegge et tredimensjonalt 
bilde. 

Bakgrunnen for prosjektet, helt fra 
begynnelsen av, var uten tvil å kunne 
utvikle nye medisiner, slik at vi kan 
bekjempe allergiske lidelser. IgE er det 
antistoffet som er i sentrum av veldig 
mye interaksjon. Derfor vil et medisinsk 
stoff som kan forhinde IgE i å interagere 

med mastcellene, kunne hjelpe alle som 
lider av astma eller allergi, uansett hva 
som forårsaker lidelsen deres, sier den 
britiske professoren.

Han forklarer at vanlig praksis per i 
dag er å behandle med for eksempel 
steroider først når inflammasjonen har 
funnet sted.  Det som imidlertid står 
høyt på ønskelisten hans, er en mer 
effektiv medisinsk behandling som kan 
virke forebyggende.

Nytt håp om kur
Takket være videre økonomisk støtte, er 
Brian Sutton og forskerteamet allerede 
godt i gang med neste trinn.

Vi er i gang med screeningstudier, så 
vi har har allerede kommet et stykke 
på vei. Det handler om å prøve og feile. 
Uten å kjenne til IgE-strukturen, ville vi 
ha måttet gjøre dette helt i blinde.  Vi 
måtte ha screenet tusenvis av kandida-
ter, og å prøve å jobbe oss mot de som 
virker som bedre alternativer. Sensibili-
sering har en tendens til å spre seg. Til 
å begynne med er man allergisk mot 
én ting, men etterhvert blir man gjerne 
allergisk mot flere ting. Vårt håp er at 
dersom vi kan stanse prosessen på et 
tidlig stadium, vil ikke spredningen finne 
sted. Da har vi klart å finne en kur, sier 
professoren optimistisk. /

Professor Brian Sutton ved 
King’s College i London er 
ansett som en av verdens 
ledende IgE-forskere.
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Brian Sutton:
........................................................................                     

l Suttons kartlegging av IgE-strukturen i aksjon ble  
 publisert i journalen Nature Structural & Molecular  
 Biology tidligere i år.
l King’s College har spilt hovedrollen i mange av de  
 fremskritt som har formet den moderne verden,  
 som oppdagelsen av DNAs struktur og forskning  
 som førte til utvikling av radio, TV, mobil- 
 telefoner og radar. King’s College er også  
 Europas største utdannelsessenter for yrker   
 innen helsevesenet.
l Asthma UK er en av professor Suttons hoved-
 sponsorer. Hans videre forskning er også støttet  
 av UK Medical Research Council.
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bilderamme

Idrettsjenta Linn Skarå går ikke 
av banen for en real fotballkamp.
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Linn Skarå (28) fikk 
diagnosen astma i voksen 
alder, men har ikke latt dette 
sette noen stopper for å 
drive med mange former 
for idrett. I årenes løp har 
hun prøvd seg på det meste 
– turn, karate, håndball, 
fotball, svømming, og så 
videre. Akkurat nå synes 
hun det er supergøy å stå 
på longboard, som er et 
ekstra langt rullebrett som 
er velegnet til å kjøre fort på 
gata. Ellers driver hun med sykling, og 
om vinteren går hun langrenn. Hun er i 
godt selskap i NAAFU-styret, der det er 
flere som driver aktivt med idrett.

Anfall under trening
I likhet med mange andre astmatikere, 
har Linn opplevd å få anfall under tre-
ning. Hun mener likevel at det ikke er 
noen grunn til at barn og voksne med 
astma skal kunne være like aktive som 
”friske” personer.

Det som er viktig, er at du tar  
medisinene dine. De gangene jeg har 
fått anfall, har det som oftest vært når 
jeg har glemt å ta dem, forteller hun.

For astmatikere som driver organisert 
trening, er det også viktig at de allierer 
seg med noen som vet hvor medisinene 

Astma ingen hindring

Alle kan drive fysisk aktivitet, også astmatikere. Det viktigste er at det oppleves 
meningsfylt, og litt er bedre enn ingenting, mener Linn Skarå som er nestleder i 
NAAFU, og utdannet idrettspedagog og ergoterapeut.

tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld       

er, for eksempel at 
treneren vet at de  
ligger i trenings-
bagen. Dette gir 
trygghet både for 
astmatikeren og de 
andre. 

Det er ikke flaut å 
ta medisiner, påpeker 
Linn, og legger til 
at god oppfølging 
fra din egen astma-
lege er viktig for å 
tilpasse medisinering 

til ditt aktivitetsnivå. Linn er utdannet 
idrettspedagog ved Høgskulen i Sogn 
og Fjordane, og vil gjerne slå et slag for 
mer fysisk aktivitet. Mange astmati-
kere bruker sykdommen som en slags 
unnskyldning for at de ikke kan være så 
aktive, har idrettspedagogen erfart. 

Kroppen er laget for bevegelse. Litt er 
bedre enn ingenting – selv om du ikke 
klarer å drive idrett, kan du for eksem-
pel gå tur. 

Har du astma og driver idrett, er det 
viktig at du varmer opp godt før du 
begynner å presse kroppen. Dette er 
viktig for alle, men spesielt viktig for 
astmatikere.

Linn er som tidligere nevnt svært ak-
tiv selv, men også hun tilpasser aktivite-
ten etter hvordan astmaen er.  

I perioder der hun er dårlig og mye 
plaget av astma, tar hun hensyn til dette 
og avpasser treningen deretter. For ek-
sempel i pollensesongen, da prøver hun 
å trene på tider da pollenspredningen 
ikke er så stor. I gode, friske perioder 
kan hun trene hardere. 

Ved å presse meg selv, blir jeg bedre 
kjent med min egen kropp, jeg vet hva 
jeg tåler, sier hun.

Hva er astma og hva er dårlig kondis? 
Det å presse seg selv fysisk, er en utfor-
dring for kroppen, enten du har astma 
eller ikke. Men det er ingen unnskyld-
ning for å ikke trene.

Inn fra barnsben
Det er også viktig å legge til rette for  
fysisk aktivitet allerede fra tidlige bar-
neår. Noen foreldre som har astmatiske 
barn, holder nok litt igjen, fordi de er 
redde for at barnet skal få astmaanfall 
eller bli verre av astmaen. Det er det 
ingen grunn til, snarere tvert imot: Det 
å drive idrett eller annen fysisk aktivi-
tet, kan gjøre at barnet blir bedre av 
astmaen, i tillegg til at det forebygger 
overvekt. Mestring gjennom fysisk 
aktivitet gir dessuten bedre selvfølelse 
for barnet. 

Astma er ingen hindring, konkluderer 
Linn Skarå. /

Idrettsjenta Linn Skarå går ikke 
av banen for en real fotballkamp.

Idrettspedagog Ønsker flere velkommen i NAAFU
En idrettspedagog arbeider med å tilrettelegge og utføre 
fysisk aktivitet for og med ulike grupper mennesker. 
Ofte jobber en idrettspedagog i team sammen med fysio-
terapeuter, ergoterapeut og lignende på for eksempel syke-
hus, helsesenter, opptreningssenter eller innenfor psykiatri. 
Utdannelsen for dette yrket, som foreløpig er en ubeskyttet 
tittel, utføres på Norges idrettshøgskole eller på andre 
høyskoler med idrettsfaglige studietilbud. 
                                                                                        
                                                                                              Kilde: Wikipedia

NAAFU er ungdomsorganisasjonen til Norges Astma og 
Allergiforbund. Nestleder Linn Skarå oppfordrer flere til å 
melde seg inn og bli aktive medlemmer. Du trenger ikke å 
være spesielt ”syk” for å være medlem – organisasjonen er 
for alle mellom 15 og 36 år med astma, allergi eller eksem.  
– Det er veldig fint å ha et nettverk av andre som har den 
samme sykdommen som meg selv, mener Linn.  
NAAFU arrangerer turer og samlinger flere ganger i året for 
medlemmer. For eksempel skal de snart ha en villmarksleir 
med masse morsomme aktiviteter på programmet.

Ustoppelig ballerina
fra side 21

www.naaf.no  /  61



Minst halvparten av den norske be-
folkningen vil plages med astma, aller-
gier eller annen overfølsomhet i framti-
den, dersom den eksplosive utviklingen 
fortsetter. Med sin nye Helsegaranti 
lover Norges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF) å snu den negative kurven. 

For å få til dette søker organisasjonen 
givere som vil støtte Helsegarantien 
med 100 kroner i måneden. Til gjen-
gjeld garanterer NAAF at innen 2020 så 
skal luftkvaliteten i norske byer oppfylle 
de internasjonale kravene, alle norske 
skoler og barnehager skal ha godkjent 
inneklima, og alle produkter som selges 
i Norge skal være underlagt strenge 
helsevurderinger. I dag er langt fra disse 
målene oppnådd i Norge, og nettopp 
derfor står disse tre områdene i fokus.

Vil gagne alle
–Å forbedre luftkvalitet, inneklima og 
produkter er noe som ikke bare er bra 
for våre medlemmer, men som vil føre 
til bedre helse for alle i samfunnet. Det 
har vært vanvittige økninger i utviklin-
gen av allergi de siste tiårene. Når vi får 
en befolkning hvor mange av oss har 
redusert helse, får vi et redusert sam-
funn. Det vet vi at samfunnet ikke er 
tjent med, sier NAAFs generalsektretær, 

Garanterer et friskere Norge

Andelen mennesker med astma og allergier har tyvedoblet seg de siste femti årene. 
Med sin nye Helsegaranti garanterer Norges Astma- og Allergiforbund å snu  
utviklingen. Men de trenger støttespillere.

Geir Endregard, som mener organisasjo-
nen har svært gode muligheter til å få til 
positive endringer.

–Vi vil gjøre noe med dette og har 
gode forutsetninger for å lykkes. Tas det 
ikke nå kan det bli skjevt i årene i fram-
over, fremhever Endregard, og garante-
rer at pengene fra giverordningen kun 
går til Helsegarantien.

Man trenger heller ikke å bli medlem 
av NAAF for å støtte arbeidet til Helse-
garantien. 

–Hvis flere i Norge støtter oss i arbei-
det kan vi lykkes enda bedre med disse 
viktige områdene, og vinne fram med 
våre saker. Det vil gagne alle i samfun-
net, ikke bare våre medlemmer, sier 
Endregard.

Hvordan skal dere skal arbeide for å 
oppfylle løftene?

–Det er forskjellig. Vi skal blant annet 
få det på dagsorden i samfunnet slik at 
myndighetene velger å løfte det opp 
til et annet nivå, bidra til lovendringer, 
pushe på statlige og kommunale tiltak, 
og se til at det kommer nye produkter 
på banen som ikke er helseskadelige. 
Vi skal ikke ha fiktive mål, men reelle 
bedringer, presiserer Endregard.  

Dersom giveren ønsker det, kan hun 
få regelmessig informasjon om hvordan 

NAAF bruker pengene, og hva organi-
sasjonen gjør for å oppfylle løftene. Ut 
over dette vil hun “kun” få renere luft, 
bedre inneklima og tryggere produkter. 
Maksimalt av pengene vil gå direkte til 
formålet. 

–Her går hver krone til arbeidet. Du 
får informasjon på e-post, men du får 
ikke gaver i posten. Vi har dessuten 
skåret ned på å sende ut materiell som 
det koster mye å trykke. Her er det in-
gen mellombyråer. Pengene fra giverne 
går rett til oss som arbeider med saken, 
lover Endregard, og forsikrer at de vil 
være godt i gang med arbeidet allerede 
de neste ukene. 

–For at det skal monne må vi ha med 
ti til tjue tusen givere, og får vi med 
flere går det raskere. Alt over dette 
antallet vil bare være supert, sier Endre-
gaard, men understreker at organisasjo-
nen ikke sitter og venter på å få ti tusen 
givere. 

De begynner å arbeide med sakene 
snarest.

–Vi skal forbedre samfunnet, det er 
slik vi skal jobbe. Da må vi må tørre å 
sette noen store mål. Vi er ikke for-
nøyde med å bare være til – vi skal få 
til endringer, avslutter generalsekretær 
Geir Endregard. /

62  /  Astma Allergi 4 2011



REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: (Fra 15. sept.) kl. 10-14 
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
E-post: gina.strom@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

Se Region Midt

Se Region Midt

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 AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: region.agder@naaf.no

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 83 69 10
Vi har nytt kontor i Øvre Eiker vei 14,  

    Drammen
Regionssekretær: Mona H. Larsen
E-post: mona@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Org.nr: 975 689 751.

Aktiviteter i høst:
Kurs ”Det gode lørdags godteri”
Familieweekend i Langesund
Organisasjonskurs 
Se våre nettsider for mer informasjon.

Aust-Agder Storlag 
Lillesand/Grimstad og omegn lokallag 
og Risør/Arendal og omegn lokallag er 
slått sammen til et storlag, det nye  
navnet er Aust-Agder Storlag.

Svømming i Arendal - varmtvannsbas-
senget på Bjorbekktunet kl.17–18 
fredag i partallsuker. Påmelding til Tone 
Karlsen, tlf. 37 06 02 40, fordi det kun er 
lov med 15 stk. i bassenget. Svømming i 
Risør - varmtvannsbasseng på onsdager 
kl.18–19 på Kjempesteinsmyra. Gratis for 
medlemmer.

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.

Kristiansand lokallag
Bakekurs. Ta kontakt med region Agder 
eller se nettsidene våre. 

Se region Østafjells.

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: region.hedmark@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 AAF,  
org. nr: 993 851 965
Solør og omegn AAF,  
org nr: 983 336 647
Glåmdal AAF org. nr: 984 114 559

Mestringskurs – kols
Granheim lungesykehus arrangerer kurs 
for kols pasienter og deres pårørende.
Sted: Granheim Lungesykehus, Follebu, 
den 7. og 14. oktober kl 10.30-15 
begge dager.
For mer informasjon ta kontakt på 
tlf: 61117300. 

Glåmdal AAF
Medlemstur i oktober.

Elverum og omegn AAF
Stands på apotek, kunngjøres på 
apotekene.

Ringsaker AAF
Stands på apotek, kunngjøres på 
apotekene. 

REGION MIDT

Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Kontortid: Tirs. kl 9 – 12 og 13.30 – 15, 
tors. Kl 9 - 15, fre. Kl 11 – 15
Regionsekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no

Sør-Trøndelag
Telefon 72 83 10 04 / 922 87 146
Kontortid: Man–fre, kl. 9–15
Regionsekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no

Nord-Trøndelag
Telefon 74 16 99 86
Kontortid: Man–ons, kl. 9–15  
og fredag kl 9–15
Regionsekretær. Karoline Sunde Storflor
E-post: karoline.s.storflor@naaf.no

AKTIVITETER
Matkurs 
Prosjektet ”Med skjeen i egen hånd” har 
nytt kurs lørdag 12. november kl. 10–16 
på Steinkjer videregående skole. Kurset 
er for personer mellom 13 og 36 år, og 
gir en teoretisk innføring i matover-
følsomhet og praktisk opplæring på 
kjøkkenet. Kurset er gratis.
Interesserte kan henvende seg til 
region.midt@naaf.no eller ta kontakt  
på tlf. 74 16 99 86.

Det blir kurs ved Matskolen i Trondheim 
mandag 14. november med oppstart 
kl 17. Svein Magnus Gjønvik snakker 
om matoverfølsomhet, råvarer mv, og 
etterpå samles deltakerne på kjøkkenet 
for å lage mat. For mer informasjon 
og påmelding, kontakt oss på e-post 
region.midt@naaf.no eller på telefon 
922 87 146.

Mosjonsgrupper
I Møre og Romsdal vil det bli arrangert 

mosjonsgrupper i løpet av høsten. Følg 
med på www.naaf.no/no/Lokale_sider
for nærmere informasjon.

Vi ønsker alle medlemmer i Region Midt 
en god og frisk høst.

Se Region Midt

REGION MØRE OG ROMSDAL

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: region.nord@naaf.no

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
Vadsø AAF org.nr: 995 13 1765

E-post adresser
Vi ønsker å kunne nå medlemmer pr 
e-post. Lokalforeninger/storlag har 
ikke alltid mulighet til å annonsere eller 
sende ut brev om sine arrangementer. 
Fint om du kan gå inn på www.naaf.no 
Min side og registrer e-post adressen 
din.

Alta Astma- og Allergiforening 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag fra kl 19-20. 

14.9.2011 Trim- og fisketur ved Skogvan-
net kl 17. Gratis grillmat til medlemmer. 
Påmelding til Solgunn Stene tlf 45 08 
97 38 eller e-post region.nord@naaf.no 
Oppgi eventuelle allergier. 
  
Harstad og omegn Astma- 
og Allergiforening
8.10.2011. Medlemstur til Grottebadet: 
kl. 12 og pizza på Peppes Pizza: kl.15.30 

Det planlegges klatretilbud i Klatrehula i 
Harstadhallen. Passer for alle aldre! Er du 
interessert, ta kontakt. Mer informasjon 
og påmelding til: Eirin Merete Waller-
vand, eirin.merete.wallervan@netcom.
no tlf 97606153

Porsanger Astma-  
og Allergiforening
Time i varmebassenget Lakselv Ung-
domsskole hver søndag fra kl 19-20. 

Trimturer:
Sommerløyper til: Porsvannshøyden, 
Langporsvannshøyden, Caskil, Hambukt, 
Hambuktfjellet og Handelsbuktfjellet. Vi 
har 2 vinteråpne løyper: Porsvannshøy-
den og Langporsvannshøyden.
Det foretas trekning for løypene hvert år. 

Info kan fås hos leder Miriam Karlsen,  
tlf. 92 68 16 39  

Sør-Varanger Astma-  
og Allergiforening
Lokalforeningen har tilgjengelig 2 kort i 
Barentsbadet liggende til disposisjon til 
medlemmer. Ta med gyldig medlem-
skort. 

Tromsø og omegn Astma-  
og Allergiforening
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell 
og Helsehus i Tromsø hver søndag kl. 
17–18 f.o.m. uke 38 t.o.m. uke 50. Gratis 
for medlemmer. 

Årets bowling planlegges til oktober. 
Informasjon om denne og andre 
aktiviteter i Tromsø fås ved å følge med 
på www.naaf.no/nord, eller kontakte 
regionsekretæren. 

Savner du aktivitet/tilbud?
Kom gjerne med innspill om hva NAAF 
Region Nord kan gjøre for medlemmer i 
Troms og Finnmark. 

Flere opplysninger på  
www.naaf.no/nord.
Her finner du også telefonnr og e-post 
adresse til lokalforeninger og storlag.

Gi Grasrotandelen  
fra Norsk Tipping 
Ønsker du å gi din grasrotandel?
NAAF Region Nord org nr 974527987
Alta Astma og Allergiforening  
org nr 994301039 
Vadsø Astma og Allergiforening  
org nr 995131765
Registrer ditt spillekort eller send SMS: 
GRASROTANDELEN (org.nr) til 2020 
(tjenesten er gratis).
Alle bidrag hjelper oss til å hjelpe deg 
og andre som er berørt av astma,  
allergi, overfølsomhet, eksem og kols.

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. 
Org.nr: 971 57 6634
 
Regionen foreleser på og samarbeider 
med flere av sykehusenes lærings- og 
mestringssentre (LMS) vedrørende 
astma, allergi og kols. Vi informerer om 
vår organisasjon og om sanering av 
inneklima.

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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REGION AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 / 41 67 00 57

    Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

 E-post: ane@naaf.no

Se Region Midt

REGION NORD-TRØNDELAG

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: regionosloogakershus@naaf.no 

REGION VEST

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug, Bergen                                                      

                Ubesatt, Stavanger 
    E-post: region.vest@naaf.no

Se Region Midt

Se Region Østafjells

Se Region Østafjells

REGION ØSTAFJELLS

REGION SØR-TRØNDELAG

REGION TELEMARK

REGION VESTFOLD

For informasjon om våre ulike arrange-
menter, se våre lokale sider på 
www.naaf.no/nordland

Vi mangler en del e-postadresser til våre 
medlemmer. Hvis du vil dele din e-post 
med oss vil du kunne motta relevant 
informasjon litt oftere.

Har du ønske om arrangement eller  
aktivitet i vår region, ta kontakt med oss, 
tlf: 95 55 26 90 eller send e-post  
til region.nordland@naaf.no

Kontakt våre likemenn  
for samtale
Astma, kols og eksem, Kari Berg,  
tlf: 75 52 08 96.
Astma og allergi, Inger Åndebakk,  
tlf: 75 64 33 36, 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  
Karoliussen, 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: 984 133 863

Mestringskurs
Start høstferien med en helg på Beito-
stølen. Vi har den glede og invitere, små 
og store til kurshelg. Vi starter fredag 
den 30. september og avslutter søndag 
2. oktober. 
Tema: Fysisk aktivitet.
Egenandel: Voksne kr 1 000 
Barn 8–15 år kr 500 
Barn 4–7 år kr 250 
Barn under 4 år gratis. 
Ta kontakt med regionssekretær,  
tlf. 958 45143 for flere detaljer. 

Trim
Fredag 2. september startet trimmen 
opp igjen på Vinstra. Ta kontakt med 
leder Vinni Bell Kleiven, tlf. 480 93186 for 
mer informasjon. 

Kols
Granheim Lungesykehus arrangerer et 
2 dagers kurs for lungesyke og deres 
pårørende, fredag 7. oktober og fredag 
14. oktober. Påmelding sendes via din 
fastlege. Egenandelen på kr 307 for to 
dager, blir ført opp på egenandelskortet. 
Spørsmål vedr kurset kan rettes til: Fag-
utviklingssykepleier Inger Mari Prestrud, 
tlf. 61 11 73 00 eller e-post: granheim@
sykehuset-innlandet.no

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig 
god høst!

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 882 801 012

Høstens aktiviteter 2011:
”Friske småtroll” har kapasitet til flere 
oppdrag! 
 Målet er å spre kunnskap for å fore-
bygge astma, allergi og eksem. Kontakt 
Ane Heiberg (41 67 00 57) 21. sept skal 
vi til Bjørndal frivilligsentral. 

Røykfrie håndballhall- 
inngangspartier!  
Vi samarbeider med Håndballforbundet 
Region Øst. De starter sin kampanje ved 
alle håndballhaller nå i høst. Følg med 
og gi ros der det virker!
Familiehelg med kursing for voksne 
og aktiviteter for barna. Lør 22. – søn 23. 
okt på Vettre Hotell, Asker. Start lør kl.11, 
avslutning med lunsj søn. Medlemspris. 
Påmelding til eva.hoilo@naaf.no 
Matkurs – matallergi  
og matintoleranse,
 12.okt teori + 19. okt. praksis. Påmelding 
til ane.heiberg@naaf.no. Pris 300,-  
(medl) / 1000,-.
Juleforestilling for barn: ”Snehvit 
og den allergiske Prosit!” 
Barneballett 8.des kl. 18.00 og 10. des. 
kl. 12.00 i Bærum Kulturhus.  Barnemed-
lemmer får gratis billett, mens voksne 
medlemmer må betale 100,- (ordinær-
pris for begge er 180,-). Bestill hos reg.
sekr: ane.heiberg@naaf.no  

Øvre Romerike storlag 
Naaf.ovre.romerike@gmail.com
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager 
kl. 12-14. Ikke i skolens ferie. Barn og 
barnefamilier. Pris kr 20/10. Husk med-
lemskort. Påmelding på hjemmesiden 
eller tilkontaktperson Espen Mørk,  
tlf: 988 18 892. 26.11 Juleverksted,  
11-14, Søndre Samfunn, Råholt.  
Gratis for medlemmer/ 70,- for andre. 

Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com 
Svømming på Sørvald Sykehjem i 
Lørenfallet. Man: kl. 18.00 – 20.00, 
fre: kl. 16.00 – 18.00. 25,- pr pers 
pr time. Påmelding til Mette Bergman  
Mette@bergmanfam.net nytt tlf:  
begin_of_the_skype_highligh-
ting 63 82 03 80 / 959 18 858. end_
of_the_skype_highlightingLedige 
plasser – ta kontakt for å få fast 
badetid! Stands: 24.09 (Lillestrøm Torg), 
25.10 (Ahus, Rehabuka)

Groruddalen astma- og allergiforening  
gaaf@getmail.no 

Stands: 27.08 (Stovner Senter), 10.09 
(Ammerud dagene), 24.09 (Linderud 
senter), 01.10 (Linderud senter)
19.- 20.11 Julebordstur til Nordsjø hotell 
for medlemmer. 
”Norrøna-treffen” i Grefsenveien 28, 
midterste mandag hver måned  
kl. 12. Kontakt Ivar Stubberud  
22 25 09 67/988 21 902.

Region Vest har fokus på fysisk aktivitet, 
medisinbruk og kosthold. For informa-
sjon om likemenn og informatører i ditt 
nærmiljø, kontakt regionskontoret eller 
se liste på vår lokale hjemmeside på 
www.naaf.no.
 
2 nye regionssekretærer i  
Region Vest
I august fikk Region Vest to nye regions-
sekretærer, Hildur Østbø i Stavanger og 
Eva Brækkan i Bergen. Hildur har tlf. 991 
22 895 og Eva har tlf. 55 59 68 03 / 992 
74 238.

Bergen og omegn AAF
Bergen og omeng Astma og Allergi-
forening er nå klar til å ta fatt på høstens 
aktiviteter for sine medlemer.
Vi er et aktivt styre som legger opp til 
mange forskjellige typer aktiviteter for 
barn og voksne.
Teater kveld for voksne og barn vil det 
bli i år også. Vi vil også markere kols 
dagen i november.
En dansehelg blir det også iløpe av 
høsten for barn og voksne. Det kommer 
nærmere innformasjon i neste blad og 
på vår hjemmeside. www.baaf.no.

Familiehelg på Voss
Hold av helgen 16.–18. september, da 
blir det familiehelg på Voss med rafting 
som hovedaktivitet for de over 6 år. Det 

vil også bli en aktivitet som er tilpasset 
de minste.

Vi dekker overnatting og halvparten 
av prisen på rafting per person. Dere 
har med egen mat. Det kommer mer 
informasjon på vår hjemmeside rundt 
skolestart: www.baaf.no  

Det er viktig at det blir en voksen fra 
hver familie med på de forskjellige 
aktivitetene dersom det er barn under 
16 år påmeldt til aktivitet.

Det blir to alternativer for 
aktivitet denne helgen:
Rafting eller juvvandring, dersom det 
er lav vannstand i elven er det ikke 
mulighet å tilby vanlig rafting. En 
vanlig rafting/ juvvandring tur tar ca. 4 
timer totalt inkl. innsjekk, omkledning, 
transport, instruksjon, rafting og dusj. 
Aldersgrense 15 år. Pris per person 
kr. 1 100 inkl. varmt måltid etter 
turen. Dere betaler kr 550.

Familierafting tar ca. 3 timer totalt 
inkl. innsjekk, omkledning, transport, 
instruksjon, familierafting og dusj. 
Aldersgrense 6 år. Pris per person kr 600 
for voksne, dere betaler kr 300 og kr 420 
for barn under 15 år,  dere betaler kr 
210. Dersom dere ønsker varmt måltid 
etter turen kommer et tillegg på kr 150 
per person.

Det er viktig at dere gir beskjed om hva 
dere skal være med på og hvor mange 
det er i hver familie. Påmelding innen 
31. august på e-post: 
bergenaaf@gmail.com

For Buskerud, Telemark, Vestfold

Kontaktinfo, Buskerudkontoret:
NAAF Region Østafjells, Buskerud
Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
Tlf. 32 83 69 10
Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag 
i partallsuker
Tirsdag og torsdag i oddetallsuker
Regionssekretær: Mona H. Larsen
E-post: mona.larsen@naaf.no

Kontaktinfo, Telemarkskontoret:
NAAF Region Østafjells, Telemark
Blekebakkvn. 1, 3725 Skien
Tlf. 35 52 15 00
Kontortid: Kommer
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
E-post: eli.mathea.olsen@naaf.no

Kontaktinfo, Vestfoldkontoret:
NAAF Region Østafjells, Vestfold
Næringsbygget
P.B. 208, 3164 Revetal
Tlf. 33 06 39 50
Kontortider: Tirs, ons og torsdag 
kl. 08.00 - 15.30

For Sogn og Fjordane,  
Hordaland, Rogaland

Kontaktinfo, Bergenskontoret:
Astma- og Allergiforbundet
Region Vest
Vestre Strømkaien 9, 5008 Bergen
Telefon: 55 59 68 03
E-post: region.vest@naaf.no 

Regionssekretær: Eva Øverland 
Brækkan
E-post: eva.braekkan@naaf.no

Kontaktinfo, Stavangerkontoret:
NAAF Region Vest
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Regionssekretær: Hildur Østbø
E-post: hildur.ostbo@naaf.no
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Regionsekretær: Ellen Sørby
E-post: ellen.sorby@naaf.no

Region Østafjells
Regionene Vestfold, Telemark og Buske-
rud er nå slått sammen til Region Østa-
fjells. De opprinnelige regionskontorene 
vil imidlertid bestå, ledet av de respek-
tive regionssekretærene med ansvar for 
hvert sitt fylke. Disse vil samarbeide for 
å betjene lokallag og medlemmer på 
best mulig måte. Sammen er vi sterke 
og står klare til å ta imot utfordringer fra 
samfunn og medlemmer. Bruk oss!

Familiekurs
Kurs på Quality Resort Skjærgården, 
Langesund15. - 16.oktober.
Påmelding snarest tlf. 92 08 08 63,  
mona@naaf.no
For voksne som selv er syke m/følge og 
barn, samt familier + besteforeldre.
Dr. Anette Faye Lund fra barneavde-
lingen ved Sykehuset i Tønsberg skal 
gi nyttig informasjon om Astma og 
aktivitet; Inneklima; Helseskadelige stof-
fer i mat og drikke, klær og møbler; om 
Forbruksartikler tilsatt parfyme og om 
Medisinbruk.
Fra NAV kommer Gunn Halsnes fra Pors-
grunn som skal fortelle om mulighetene 
som finnes for støtte.  Mange familier 
sliter mye, og det finnes ordninger.
Vi vil også få høre om vårt helsesenter 
på Valle Marina som har gode tilbud for 
medlemmer.  

Bassengene er åpne for oss hele dagen, 
og i idrettshallen skal ungdommene 
få prøve seg på veggklatring sammen 
med våre gode instruktører.

Egenandel for medlemmer over  
16 år er   kr 600,- for fullpensjon og kurs/ 
aktiviteter
Egenandel for medlemmer under 16 år 
er kr 200,- for fullpensjon og aktiviteter

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

    E-post: mona@naaf.no

TELEMARK
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1, 
sammen med FFO.
Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 288

Mersmak i Skien
NAAF region Østafjells skal ha stand på 
Mersmak i Skien 26.-27.august. Kom og 
besøk oss!
Vi trenger flere frivillige til å stå på stand. 
Ta kontakt med Mona.

Kurs i Langesund
Familiekurs på Quality Resort Skjærgår-
den i Langesund 15.-16.oktober.
Temaer som Trygderettigheter, Aktiv 
med Astma og treningstips.
Påmelding til kontoret eller mona@
naaf.no

Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg,  
tlf. 35 52 79 07 / 98 64 12 51 
Takk til alle som støtter oss via grasro-

tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 350

Tur til Valle Marina  
uke 7 og 8 – 2012
Storlaget arrangerer tur til Valle Marina 
uke 7 og 8. Interesserte bes ta kontakt 
med  Turid Grane Odberg på  
tlf. 35 52 79 07 /  98 64 12 51
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 lokale sider på www.naaf.no

Nordre Vestfold AAF
Leder Anita Kolseth Olsen,  
tlf: 99 04 38 32 
Ta kontakt med henne dersom det er 
behov for informasjon i skoler og barne-
hager. Vi har informatører som kan stille 
opp på foreldre- og ansattemøter.

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 grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025
Vi ønsker å kunne nå medlemmer per e-
post. Slik at vi kan sende ut informasjon 
om arrangementer som skal holdes. Fint 
om du kan gå inn på www.naaf.no, min 
side, og registrere e-postadressen din.

Ungdomstilbud
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 kontakte 
regionskontoret for mer informasjon.

Informatører 
Ta kontakt med regionskontoret dersom 
det er behov for informasjon til skoler 
og barnehager m.m. Regionskontoret 
kan stille opp på foreldre- og ansat-
temøter.

Frivillighetsgrupper 
Vi ønsker å komme i kontakt med 
personer som kunne tenke seg å gjøre 
en frivillig innsatts for regionen, det kan 
være alt fra å fronte gode saker, stå på 
stand, hjelpe til med gjennomføring av 
kurs og tiltak etc. Har du lyst til å stille 
opp med litt av din tid, ta kontakt. Alle 
er velkomne.

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

VESTFOLD
Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Region Østafjells, 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

Larvik AAF 
Leder Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08 
Bading på Kysthospitalet i varmt vann 
for voksne og barn hver torsdag kl. 
18–20. Det er bare å møte opp, med-
lemmer betaler halv pris. Gratis for barn. 
(ikke i 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, tlf: 33 18 42 08.

Sandefjord AAF
Leder Eldbjørg Steensma, tlf. 33 47 29 29 
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.
Treningsgrupper for lungesyke på 
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig Eid-
hamar. Onsdager kl. 10.30–11.30 og kl. 
11.30–12.30. Henvendelser til Stig, tlf: 97 
08 03 91. Gratis hvis du har rekvisisjon 
fra lege.
Lungetrening for de litt mer spreke på 
Fysioklinikken i Gleditschgården man-
dag og torsdag kl. 10.30–11.30. Tlf: 92 
23 53 56. Gratis hvis du har rekvisisjon 
fra lege.

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20 
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 33 
32 36 70. 
Formiddagstreff på Midtløkken.  Se an-
nonse i Tønsbergs Blad.

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

Kolsdagen – dagsseminar 
Det vil bli arrangert kols dagsseminar i 
november. For mer informasjon, ta kon-
takt med regionskontoret. Se våre lokale 
sider på www.naaf.no/østfold 

Kontakt våre likemenn  
for en samtale  
Elisabeth Kjelaas  
Telefon: 920 98 010 
E. Post:  elikje@mesta.no
Likemann innen for - Eksem, matallergi/ 
-intoleranse, allergi og astma hos barn.  
Sted: Moss 
Annika Kieding 
Telefon: 922 97 896 
E.post: annika@kieding.orgLikemann 
innen for - dyre allergi, hasselnøtter, hus-
støv/støv, bjørk – hos seg selv og barn. 
Sted: Fredrikstad  
 
Fredrikstad lokallag
For informasjon om arrangementer i 
lokallaget, kontakt Anne Kristin Larsen
tlf. 92 06 12 60, aklvkn@gmail.com
Moss – og Omegn lokallag 
For informasjon om arrangementer i 
lokallaget, kontakt Tone Sandem 
tlf. 97 54 80 08, tosandem@online.no

Halden lokallag 
For informasjon om arrangementer i 
lokallaget, kontakt Grete Nyquist   
tlf. 95 77 00 77, grete.nyquist@halden.
kommune.no

Indre Østfold lokallag
For informasjon om arrangementer i 
lokallaget, kontakt Leni Isaksen  
tlf. 95 96 26 14, naafindre@gmail.com

Sarpsborg lokallag 
For informasjon om arrangementer i 
lokallaget, kontakt Terje Knutsen 
tlf. 45 02 30 05,  
naafsarpsborg@gmail.com
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NAAF Gran Canaria
Valle Marina, Den Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 E-35120 Arguineguin
Gran Canaria epost: naaf_gc@hotmail.com
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Velkommen til

Valle Marina
Vi har fortsatt ledige leiligheter i hele desember!
Savner du sol og sommer allerede? Da er det lurt 
å planlegge nå. Hvorfor ikke korte vinteren eller 
gjøre juleforberedelsene et helt annet sted  
i år? Eller rett og slett bli med og feire julen  
sammen med likesinnede på solfylte  
Gran Canaria og NAAFs perle, Valle Marina!

For mer informasjon kontakt NAAFs  
reisekonsulent Ricke Heiberg på tlf. 23 35 35 24 
eller send e-post til: vallemarina@naaf.no 

www.naaf.no/vallemarina

I høst har styret mange 
spennende oppgaver som vi 
skal fortsette å jobbe med. 
Blant disse oppgavene finner 
vi årets store aksjon, Jakten 
på julestjernen og planleg-
gingen av neste års landskon-
feranse.

Vi vil benytte denne an-
ledningen til å minne om at 
vi sendte ut en epost til dere 
tidligere i høst angående 
Jakten på julestjernen. Vi har 
fått flere gode tilbakemel-
dinger, men om du ikke enda 
har svart, så kan du fremde-
les sende oss din tilbakemel-
ding. Jo større oppslutning 
vi har rundt denne aksjonen, 
jo tydeligere får vi frem vårt 

budskap: Allergene planter 
som julestjerner har ingen-
ting på et sykehus å gjøre! 
For mer informasjon om 
denne aksjonen, ta gjerne 
kontakt med oss på vår 
epost.

Som alltid, hvis dere lurer 
på noe angående NAAFU og 
vårt arbeid, ta gjerne kontakt 
med oss på vår epost adresse 
naafu@naaf.no 
Til neste gang, ta vare på 
dere selv kjære venner og 
NAAFUere!

Hilsen styret.

Kjære NAAFUer!

Sommeren går mot slutten og høsten står for døren.  
Vi i styret håper alle har hatt en god og trygg sommer.

Visste du at NAAFU også har en egen Facebookside? Søk oss opp i dag og bli medlem om du ikke er det! 

Følg oss på Facebook



Naturlig Valg AS

Svarsending 4466

0097 Oslo

Navn:..............................................................................

Adr:.................................................................................

Postnr:....................               Sted:..................................

Tlf:....................................    (NB! tlf må oppgis for at ordren skal behandles)

Ja takk, jeg ønsker å benytte meg av spesialtilbud 

og bestiller følgende Inkl. mva og frakt:

.........stk Etterfyllbar Saltpipe kr. 298,- pr stk. (Før 498,-)

Saltpipen kan hjelpe med å 
rense åndedrettet. Den er god 
mot lett astma, lette allergier 
og virker lett slimløsende ved 
forkjølelse. Saltpipen kan hjelpe 
mot lett hoste, lett høysnue og 
snorking. Dessuten er saltpipen 
et ypperlig produkt for røykere. 
Saltet varer i ca 5 år ved daglig 
bruk.

Saltpipen
 – kan gi deg lettere pust

Supertilbud:
Etterfyllbar Saltpipe kr. 298,- (før 498,-) 

Priser inkl mva og frakt

Informasjon: www.saltpipen.no (tlf: 64 86 80 90 - åpningstider 09-17 man-fredag)

A-creme
– hvis huden fikk velge

– 30%  

“A-creme er fin ved lett 
eksem og mild psoriasis”

(*t.o.m 14.09)

Med Blenda Sensitive 
slipper du å velge
✓ Uten parfyme og fargestoffer
✓ Tar selv vanskelige flekker

Skånsom mot huden
OG

vasker helt rent 



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.

Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?
INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Sens er den mest helsevennlige malingen på markedet og den 

eneste malingsserien som er anbefalt og godkjent av Norges 

Astma- og Allergiforbund. Med Sens kan du trygt male rommet 

uten å tenke på malingslukt eller skadelig avdamping.

Sens – den helsevennlige malingen

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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