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Allergiske dyr

Godbiter fra skogen

Bedre liv som 
ung og lungesyk



SUKSESSEN
   FORTSETTER

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

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

Vorwerk Tiger var vår store salg-
suksess i 90-årene. Den satte nye 
standarder for støvsugere og brakte 
enorm anerkjennelse til Vorwerk. 
Nå er den tilbake i 
sterkt modifisert 
utgave.

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

•	Se	den!

•	Prøv	den!

•	Opplev	forskjellen	hjemme!

•	unikt	støvopptak

•	unik	filtrering

•	lav	vekt

•	lang	levetid

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

Ta vare på de 

Det finnes mange måter å vise kjærlighet og omsorg på. 
Hver dagen er full av gode øyeblikk – når du først blir oppmerksom 
på dem. For eksempel når barnet skal bade. Alle barn elsker å 
leke i vann, og badesituasjonen er en veldig fin anledning til å 
skape en trygg og god relasjon til barnet ditt.
    Når barnet skal opp av vannet, kan du pakke ham eller henne 
inn i myke håndklær. Små barn har en ømfintlig hud, så vask 
både klær og håndklær med en tøymykner som er parfymefri og 
tilpasset sensitiv hud. Da kan dere virkelig
nyte kosestunden uten å være redd 
for at huden skal bli irritert.

Vær forsiktig med parfyme
Mange tror at barn bør venne seg til dufter, først som sist. 
Det stemmer ikke. Mange stoffer som fi nnes i vanlige 
i parfymer er allergifremkallende. De aller minste bør 
derfor ikke utsettes for voldsomme duftinntrykk.
Kilde: Forskning.no; gronnhverdag.no

Unngå hudallergier
Barn har mer sensitiv hud enn voksne og kan lettere 
utvikle hudallergier. Derfor er det viktig å beskytte 
huden til de små og sørge for at de ikke blir utsatt for 
stoffer som kan gi allergiske reaksjoner. 

mykeøyeblikkene

Blenda  Sensitive 
tøymykner  
gjør at tøyet  føles  mykere og 
mer behagelig mot huden  
slik at man unngår irritasjon 
og kløe. Den er helt uten 
parfyme og fargestoffer og 
er spesielt utviklet til 
sensitiv hud.

Visste du at … … tøymykner faktisk 
anbefales  dersom du har

tørr og sart hud? 
Mennesker med ømfi ntlig hud blir 

 vanligvis advart mot å bruke 
tøy mykner. Ny forskning viser derimot 
at tøymyknerens mykgjørende effekt 

kan bidra til å redusere friksjonen 
 mellom klær og hud, og derfor 

gi mindre irritasjon.

Kilde: NCBI, 2012

Visste du at …

… for mange barn er 
 kosebamsen et symbol på 
trygghet og kjærlighet?  

Dette kan forklare hvorfor 
mange  små barn blir 
avhengig av bamsen sin. 
Bamsen er en kosemyk 
venn som barnet alltid 
klemmer på. Derfor bør 
bamsen vaskes på like 
skånsom måte som barnets 
klær og sengetøy. Bruker du 
tøymykner, beholder også 
bamsen sin kosemyke pels.

Blenda 
Sensitive er 

anbefalt av Norges 
Astma- og 

Allergiforbund
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Ved Rikshospitalets hudkli-
nikk Villa Derma kan voksne 
med atopisk eksem få ulike 
typer behandling. Men den 
menneskelige kontakten er 
vel så viktig for mange  
pasienter.

Menneskelig 
hudkontakt

Krepsing og soppsanking

Musikalsk allergiHoteller er  
allergiverstinger

Ung, sterk 
og lungesyk
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Tepper velges ofte på hoteller fordi det er  
en billig og enkel løsning, men det er ikke en 
helsemessig god løsning for brukerne. Teppe-
bransjen lanserer stadig vekk såkalte allergi-
vennlige tepper, men de er aldri mer  
allergivennlig enn et glatt gulv. 

Nå bugner skogene av sopp og vannene av kreps! 
Astma Allergi-kokken Morten Øverbye har som  
vanlig funnet spennende måter å bruke disse  
lekre råvarene – også for allergikere.

Glenn Erik Vanvik har hatt astma 
hele livet, men fikk en langt bed-
re hverdag etter at han deltok på 
prosjektet Ung og lungesyk på 
Glittreklinikken. Det oppfordrer   
                    han flere til å gjøre.

Tenk deg at jobben din er å være mu-
siker, og du får utslett av å være i kon-
takt med ditt eget instrument. Allergi 
mot musikkinstrumenter er ganske 
vanlig, men i de fleste til- 
feller finnes det enkle  
tiltak som virker.
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Hver dag utsettes huden for parfyme og andre unødvendige 
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til 
kontaktallergi og irritasjon på huden – og barn er dessverre 
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er 
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødven-
dige tilsetningsstoffer. Du får vite mer om Neutral og om hvor-
dan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.

ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM. 
DERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL.

6984_Neutral_G_H_NO_210x297.indd   1 09/02/12   10.57
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Vi har sett dem alle sammen. Små mennesker med relativt 
store ryggsekker og en fargerik caps for å signalisere at; her 
kommer vi. Myriader av små, en alen lange – togende inn i sko-
leverket, med høytid, sommerfugler og slanger (sitat) i magen. 

Og skole-Norge tar i mot dem. Velkommen til ti års obligato-
risk skolegang, og trolig mer.  Her skal du sitte – dag etter dag. 
Er det varmt her? Å, det er fordi augustsolen baker på vindu-
ene. Men vent til oktober når fyringssesongen begynner, da 
snakker vi varme! Tørrbadstue. Eller kanskje snarer våt? Vann-
lekkasjen fra taket gjør jo sitt… Den ble utbedret første gang al-
lerede for ti år siden, med litt silikon, sparkel og et malingstrøk, 
samt en stille bønn til vår herre og kommunestyret om å se til 
oss ved neste års budsjettildeling.  

For dystert? Enig! 
Astma- og Allergiforbundet er opptatt av å skille klinten fra 
hveten. Skille skolebyggverstingene fra de skolene som med 
enkle utbedringer, tiltak og rutiner, og som etterleves, effektivt 
kan oppnå et godkjent og akseptabelt inneklima. Det handler 
først om å vite hva et godt inneklima er. Og det nytter ikke å 
peke, eller verre, skyte på vaktmesteren. Han eller hun kan ikke 
levere bedre dersom ledelsen ikke etterspør dokumentasjon 
og tilstandsrapporter, arbeidsinstruks og planer å jobbe etter. 
For det finnes ikke en norsk mal som fastslår: ”Dette er et godt 
inneklima og slik oppnår du det!” Jo da – det finnes mye skrift-
lig om dette. Veldig mye. Mye bra også. Men det er spredt på 
mange ulike steder. Litt her og mye der og ikke samlet sammen 
til en enkel ”slik lykkes du oppskrift” som enkelte løssalgsaviser 
byr på. 

Og dersom ikke kommunen er konkret opptatt av inneklima 
annet enn gjennom fromme ønsker, og rektor mener det ikke 
finnes tid og penger til å tenke på det, og vaktmesteren ikke får 
tid og en konkret vedtatt plan men baler med å holde liv i det 
gamle fyringsanlegget, hente post og stake opp tette doer – ja, 

nei da skjer det ingenting da. Ingen 
vet helt, ingen orker helt og det virker 
som et massivt, uløselig og svært 
kostbart problem. Så man gir opp eller 
gir blaffen. Foreldre, FUG, FAU, media 
og hans oldemor maser erfaringsmes-
sig mest om dette de to første ukene 
etter skolestart og så roer det seg til 
neste år. 

Godt inneklima er ikke noe hokus pokus. Det betyr ikke 
oljemilliardinvesteringer inn i et tilsynelatende bunnløst sluk. 
Og NAAF har definert godt inneklima. Vi har pekt ut områder 
som luft, temperatur, renhold, avgassing osv og satt måletall og 
standarder for dette. Vi har laget praktiske verktøy for hvordan 
skolen enkelt kan gjøre egen undersøkelse om status for sitt 
inneklima. Det heter selvsagt da også: Mitt inneklima. Når data 
er sanket sammen av skolen, analyserer NAAF dette og kan gi 
gode råd om hvordan flere mål kan nås med bruk av skolens 
egne ressurser. 

Må det stor løft til så må de tas! Da snakker vi kroner og 
kanskje basketak med ansvarlige myndigheter! Er det enkle 
inneklimaforbedrende tiltak så må de også gjøres noe med, 
men det koster ikke skjorta. Eksempelvis som at frisklufts-
inntaket må være plassert riktig. Det må ikke dra snø ned om 
vinteren, inneholde døde duer eller suge luften inn fra kloakk-
ledninger eller bruktluftsventilen. Banalt men utrolig virksomt 
å utbedre gitt. Koster ikke det hvite ut av øyet heller. Og så må 
det etterses på det jevne. Godt inneklima kan ikke sikres en 
gang hvert tiår. Det er en kontinuerlig prosess som legges inn i 
renholdsrutiner, ettersyn og normalt vedlikehold. Akkurat som 
renhold, reparasjoner og oppussing hjemme. Kjedelig. Ja, det 
og. Men helt nødvendig og veldig ok når det er på stell?! 

Layout
Morten Rugtveit - www.mgt.no

Trykk
Ålgård Offset

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

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsskap 
kr. 350. Kun abonnement koster kr. 375 

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

Det redaksjonelle arbeidet er avsluttet 
23. august

Neste utgivelse
AstmaAllergi 5/12 kommer 22. oktober
Materialfrist for annonser er 28. september 

AstmaAllergi har 67.000  
lesere pr. utgivelse.
Fagpressens leserundersøkelse 2008

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst

Hver dag utsettes huden for parfyme og andre unødvendige 
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til 
kontaktallergi og irritasjon på huden – og barn er dessverre 
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er 
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødven-
dige tilsetningsstoffer. Du får vite mer om Neutral og om hvor-
dan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.

ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM. 
DERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL.

6984_Neutral_G_H_NO_210x297.indd   1 09/02/12   10.57



bilderamme

6  /  Astma Allergi 4 2012

Ser hele mennesket  
 – ikke bare hudproblemene
tekst og foto / Sissel Fantoft

Villa Derma er en del av hudav-
delingen på Rikshospitalet, og holder 
til i et eget hus inne på gamle Gaustad 
sykehus.

− Vi er glade for at vi ligger sånn for 
oss selv i skogkanten. Dette oppleves 
ikke som et sykehusmiljø, her er det  
rolige og grønne omgivelser, sier assis-
terende enhetsleder Elisabeth Storheim. 
Hun hadde selv atopisk eksem som 
barn, men vokste det av seg i tenårene. 

− Men astma og allergier har jeg hatt 
hele livet. Det at jeg hadde atopisk 
eksem selv er nok litt av grunnen til at 
jeg begynte å jobbe med hud – det er 
et spennende område. Huden er jo vårt 
største organ, sier hun.

Årsaken til atopisk eksem er ukjent, 
og sykdommen arter seg veldig  
forskjellig fra pasient til pasient.

− Men mange får eksem i leddene, 
som knær, albuer, og genitalia, sier 
Storheim.

Villa Derma er en poliklinikk, slik at 
pasientene kommer dit på dagtid, får 
behandling, og reiser hjem igjen.

− Det er store individuelle forskjeller 

Lysbehandlingen foregår på denne måten, 
demonstrerer assisterende enhetsleder hos 
Villa Derma, Elisabeth Storheim.

Rikshospitalets hudpoliklinikk Villa 
Derma tilbyr flere typer behandling 
for atopisk eksem hos voksne. Men 
den menneskelige kontakten er vel  
så viktig for mange pasienter.
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Ser hele mennesket  
 – ikke bare hudproblemene
tekst og foto / Sissel Fantoft

på hvordan atopisk eksem arter seg, så 
vi har mange forskjellige typer behand-
linger her, forteller Storheim.

Effektive sekunder
En av behandlingene er lysbehandling, 
som er et drop in-tilbud.

− Det vil si at når man først er pasient 
hos oss, så kan man komme og få be-
handling uten timeavtale innenfor våre 
åpningstider. Vi har et såkalt lyskort for 
hver pasient, og passer på at de ikke får 
lysbehandling to dager etter hverandre, 
for enkelte kan få en reaksjon etterpå, 
sier Storheim.

Et vanlig behandlingsopplegg er å få 
lysbehandling tre ganger ukentlig i 10 
uker.

− De første gangene er det bare 10 
sekunder med lys, og så økes dosen 
for hver gang. Noen får opp til flere 
minutter, dosen og behandlingstiden 
avgjøres av hudtypen. Lysbehandlingen 
reduserer betennelsesfremmende celler 
i huden og reduserer celledelingen. Den 
gir også økt pigmentering og fortykkelse 
av hornhuden.

Lysbehandling er et godt fore- 
byggende tiltak, slik at det er mange 
som bruker det når de har gode  
perioder, forteller Storheim.

Villa Derma har flere typer lysbe-

handling. Den vanligste for pasienter 
med atopisk eksem er et kabinett med 
smalspektret UVB- stråler, kalt TL 01. I 
tillegg fins det en solseng med UVA-
stråler, og et kombiskap med både UVA- 
og UVB-stråler, samt en såkalt PUVA-
behandling, hvor pasienten først får en 
tablett eller et stoff smurt på hudensom 
gjør dem lysømfintlige, og deretter 
lysbehandling.

− Det er viktig å være forsiktig med å 
være ute i sola etter en lysbehandling, 
sier Storheim. 

Menneskelig kontakt
Hos Villa Derma kan pasientene også 
få bade i oljefylt vann, og blir smurt 
etterpå.

− Vi bruker mye olje i vannet, og hvis 
de har infeksjoner tilsetter vi også  
kaliumpermanganat som virker desin-
fiserende. Pasienten ligger i badekaret 
i om lag 10 minutter. Etterpå blir de 
smurt, enten av oss, eller de gjør det 
selv, sier Storheim.

− Mange synes det er deilig å bli 
smurt av oss, de har gjort det så mange 
ganger selv, og eksem er smertefullt, 
det klør og det svir. Det er klart at det 
psykiske aspektet er en stor del av syk-
dommen. Dette er jo ikke noe som vil 
gå bort, de må leve med det resten av 

livet, selv om de kan ha gode perioder 
innimellom, sier Storheim.

Sykepleier Karen Ringsby forteller at 
den menneskelige berøringen er viktig 
for mange av pasientene.

− Det har kanskje opplevd å få nega-
tive reaksjoner fra andre mennesker. 
Jeg tror at det å bli berørt av et annet 
menneske, og bli smurt inn etter badet 
av en av oss er like viktig som selve 
badet, selv om de egentlig godt kunne 
gjort det selv. Det handler om å bli sett 
og tatt på alvor som menneske, og spe-
sielt atopikere som lever alene opplever 
kanskje sjelden at noen tar på dem, sier 
Ringsby.

Et oljefylt bad etterfulgt av smøring med fuktighetskrem virker både 
pleiende og lindrende for mange pasienter med atopisk eksem,  
forteller Elisabeth Storheim.

I dette badekaret får pasientene behandling, men den menneskelige 
kontakten er vel så viktig, mener Karen Ringsby og Elisabeth Storheim. 

Et utvalg av preparater som brukes til  
pasienter med atopisk eksem.
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Atopisk eksem:
........................................................................                     

Atopisk eksem er en kronisk, kløende 
hudsykdom, som vanligvis starter i 
spedbarnsalder.
De fleste vokser det av seg, men hos 
noen vedvarer sykdommen hele livet.
Det har vært en økende hyppighet av 
atopisk eksem de senere årene.
Årsaken til atopisk eksem er ukjent, 
men forskning tyder på at både arv  
og miljø har en betydning. 
Atopisk hud har nedsatt talgproduk-
sjon, og hudbarrieren har endret  
seg slik at huden blir tørr. Mer info  
finner du på www.naaf.no/eksem 

Kilde: Rikshospitalet

Etter badet blir pasientene smurt med 
fuktighetskrem, i tillegg til de prepara-
tene som legen eventuelt har anbefalt for 
den aktuelle pasienten.

− Det fins også flere typer hjelpemidler, 
blant annet en tettsittende strømpe man 
trekker på armer eller bein etter at man 
har smurt seg, som både gjør at man 
ikke får klødd seg, og bidrar til å holde 
på fuktigheten. Mange sover også med 
hansker om natta, først plasthansker 
innerst og bomullshansker utenpå. Da 
får man bedre effekt av behandlingen 
på hendene, kalt okklusjon, i tillegg til at 
man ikke får brukt neglene til å klø seg 
andre steder, sier Storheim.

For å bevare fuktigheten er det også 
mulig å sove med en fuktig bomullstrøye 
om natta, med en annen genser utenpå – 
dette kalles wetwrap. 

Lokalbehandling
En del er også plaget med atopisk eksem 
i hodebunnen, og hos Villa Derma kan de 
få hodebunnsbehandling.

Sykepleier Lena Sofie Paulsen og assisterende enhetsleder Elisabeth Storheim viser hvordan 
grensestrålebehandlingen foregår.

Elisabeth Storheim ved frisørstolen som brukes til hodebunnsbehandling.

− Da sitter pasienten i en frisørstol 
og får behandlingen. Etterpå får de en 

plasthette på hodet som de går med et 
par dager, og så kommer de tilbake hit 
og får vasket hodebunnen igjen, sier 
Storheim.

En annen behandlingsform er såkalte 
grensestråler, eller Bucky-behandling, 
som er røntgenstråler med lang bølge-
lengde som går inntil 1 mm ned i huden, 
der de demper aktiviteten i betennel-
sesceller.

− Det er en lokalbehandling som man 
gir på områder hvor kløen ikke vil gi 
seg. Mange får god effekt av det, sier 
Storheim. /

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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NAAFs ansikt utad skal nå styre vitensenteret Inspiria i 
Sarpsborg. Men Geir Endregard vil være NAAF-fan for alltid.
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Bedrifter sitter ikke på møter med 
oss uten at vi gir dem noe tilbake.
Det er døden for en pressgruppe å 
gjøre noe bare for å gjøre noe.”

NAAF har fått en betydelig rolle som samfunnsaktør, og min påstand er at  
den blir den viktigste interesseorganisasjonen i Norge de neste 25 årene. 

Ivrig og intens  
   i seks år

tekst / Ola Hesstvedt   foto / Tore Fjeld                                                     

Uttalelsen kommer fra Geir Endregard 
som sluttet som generalsekretær i NAAF 
i sommer etter seks hyperaktive år. Men 
han forblir NAAF-fan for alltid. 

− NAAF har fått det jeg kan. Nå kan en 
fantastisk gjeng gå videre med en sjef 
som har andre gode sider, sier 46-årin-
gen.

Endregard har i høyeste grad levd opp 
til sitt etternavn. Hardt arbeid 
for endring av samfunnsfor-
hold. Sterk vilje til å gjøre 
Norge friskere. Ikke et flos-
kelslagord for ham. Kampsa-
kene har vært mange. Viktige 
helsetriumfer til glede for alle 
nordmenn og ikke bare for 
NAAFs medlemmer har vært 
oppskriften: Supert for medlemmene, 
godt for hele Norge!  

Men nå har Endregard hoppet av 
organisasjonslivet til fordel for ny jobb 
som administrerende direktør i Inspira 
Science Center i Sarpsborg. Og med 
boligadresse i Fredrikstad slipper han nå 
flere timers reisevei til jobben.  

Passe lenge
− Jeg har slått til på nye muligheter før 
og fått sjansene. Jeg har alltid hatt stor 
iver for nå utfordrende mål. Seks-sju 
år som leder et sted er ofte passe når 
det skal utvikles mye. Jeg har brent for 
NAAF, nå skal jeg brenne for noe annet, 
sier Geir Endregard til AstmaAllergi. Han 
skryter uhemmet av en faglig sterk og 
dyktig stab som er bygget opp i NAAF 
og har stor forståelse for at han selv kan 

ha villet endre litt for mye hele tiden.
− Det kan være tid for konsolidering. 

Roe det litt, med litt mindre nytt og litt 
færre baller i luften hele tiden. Det var 
litt mye av meg, kanskje, smiler han 
selvkritisk. – Det er aldri nok penger, det 
er aldri nok mennesker til alle oppga-
ver. Og økonomistyringen kunne vært 
bedre, vi har vokst kanskje litt fort. Men 

det er alltid nok av utfordringer. Han har 
full tillit til at neste generalsekretær lyk-
kes og har et avskjedsønske. – NAAF må 
se mulighetene og være Ja-orientert!

Geir Endregard er født på Jar i Bæ-
rum, vokste opp i Tromsø og på Sørlan-
det og studerte kjemi og helsefag både 
i Bergen, Trondheim og Oslo. I sju år fra 
1989 jobbet han i Greenpeace, deretter 
med miljø og marked i Norsk Folkehjelp 
i tre år. Han gikk til NILU, Norsk institutt 
for luftforskning i 1999, der han var in-
formasjonssjef med markedsoppgaver. I 
2006 ble det NAAF. 

Uforløst potensial
– Det har vært en tråd i oppgavene 
mine. Jeg har vært opptatt av å jobbe i 
skjæringspunktet mellom helse og miljø 
og så at astma- og allergibevegelsen 

hadde et uforløst potensial. Fagkunn-
skap kan utnyttes, komme fram i lyset 
og inn i beslutningsprosesser. NAAF er 
blitt en mer framoverlent helseorgani-
sasjon i en lang oppbyggingsfase, sier 
Endregard og lener seg framover.

– Det jeg mener er at vi har våget å ha 
en veldig aktiv funksjon som samfunns-
aktør der andre helseorganisasjoner 

fokuserer på medlemme-
nes interesser. NAAF ope-
rerer bredt, ikke snevert. 
Vi har gått inn i brede 
temaer som inneklima, 
luftforurensning og sun-
nere produkter. Alle har 
glede av forbedringer, 
det legger politikerne og 

mediene merke til. Vi blir hørt og får 
oppmerksomhet og kanskje gjennom-
slag. Det er mange utenfor NAAF som 
mener at dette arbeidet er viktig. Vi har 
fått mye ros. Kanskje for mye, sier han.

Da er han sikkert lest opp på aksjons-
teori og vet at en villstyring fort kan bli 
innkapslet og ufarliggjort av smiger.

– I tillegg til hovedstrategien har 
NAAF vært bevisst på å fremme gode 
løsninger og i mindre grad klaget. Det 
har vært viktig å presentere løsninger 
og ikke fokusere så mye på rettigheter. 
Syting og klaging fører ikke fram. Men 
ett klasserom som er godt å bruke for 
alle er et godt resultat, for å si det sånn. 
Et tiltak som virker. Klaging og konfron-
tasjon har ofte begrenset effekt. Iste-
denfor å gå i strupen på dem som ikke 
vil, er det fruktbart å samarbeide med 



12  /  Astma Allergi 4 2012

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.

– Ingen beslutninger er tatt ennå men 
trolig vil man velge å benytte profesjo-
nell hjelp i ansettelsesprosessen. Det er 
hentet inn tilbud fra ulike rekrutterings-
firmaer som kan bistå styret og eller et 
oppnevnt ansettelsesutvalg. Diskusjonen 
rundt hva slags person man ser etter, 
type person, kvalifikasjoner og de prak-
tiske detaljene knyttet til selve proses-
sen blir først tatt opp på forbundsstyre-
møtet som finner sted den 26. august. 

Seksjonsleder for politikk og nærings-
liv, Anne Elisabeth Eriksrud overtok som 
konstituert generalsekretær 15. juni. 
Ombye tror det er realistisk å se for seg 

at ny generalsekretær er på plass først 
ved juletider. – Ofte får toppledere 
fratre hurtig og det kan bety at en ny 
generalsekretær kan tiltre raskt, sier 
hun, men legger til at styret ikke ser 
noen grunn til å forhaste seg. – Man har 
tid til å gjennomføre en god og grundig 
prosess og vente ut oppsigelsestiden på 
den som tilsettes. /

– Prosessen med å ansette ny generalsekretær i Astma- og Allergiforbundet  
er i gang, forteller 1. nestleder i forbundsstyret, Anne Ombye. 

Ny generalsekretær i NAAF

Ny generalsekretær trolig på 
plass rundt årsskiftet. – Anset-
telsesprosessen er i gang, sier 
Anne Ombye, 1. nestleder i 
Forbundsstyret i NAAF. 

dem som har løsninger og hjelpe dem i 
mål. Campaigning By Solutions, som det 
heter. Det er tingen! Man må tenke på 
hva som virker for å oppnå endringer til 
det bedre.

Geir Endregard pøser på med presi-
sjon og veltalenhet. En ivrig mann, 
også i fritiden. Liker å være dristig. Han 
har kastet seg ut i snowboard i moden 
alder, nå har han like godt forsøkt seg 
med kiting på snø. Liker godt å prøve 
noe nytt som i utgangspunktet er litt 
krevende. Han håpet å få testet kiting 
på vann i Tyrkia i ferien.

− Til slutt. Hva er høydepunktene fra 
NAAF-tiden?

– Da må jeg først få understreke at 
jeg er vilt begeistret for NAAF og at det 
er et kraftfullt lag med 30 høyt kom-
petente ansatte i Oslo pluss 16 dyktige 
regionsekretærer som jobber hardt for 
folkehelsen. Jeg vil savne dem. Langtfra 
noe enmannsshow, synes jeg. Vi må ha 
et bredt NAAF for at Norge skal være et 
godt land å bo i. Plagene øker jo. 

Samfunnsaktøren NAAF
–I en kort oppsummering vil jeg fram-
heve det betydelige næringslivssam-
arbeidet som er utviklet. Først samar-
beidet med Veidekke i tre år om krav til 
alle nye boliger og andre nybygg. Vi tør 
å ta rådgiverrollen, være med og si hva 

som er bra og dårlig. Det tjenes penger 
med NAAF på laget på noe helseriktig, 
så kommer de andre aktørene etter. Vi 
ville gi dem lyst til å investere selv om 
kostnadene økte, og næringslivet får 
kunnskap som de selv ikke har. NAAFs 
fagkunnskap og merket vårt øket om-
dømmet. Bedrifter sitter ikke på møter 
med oss uten at vi gir dem noe tilbake.

Jotuns maling Sens er en suksesshis-
torie Endregard gjerne snakker om. 

− Malingsdebatter blir fort vepsebol, 
kjemien er vanskelig, men vi våget å 
prøve. Et fantastisk flott samarbeid ga 
en ny standard. Sens avgir en hundredel 
av kjemiske stoffer enn vanlig maling 
under tørking. En enorm forskjell. Og 
med NAAFs merke eksporterer nå Jotun 
til England, Nederland og Tyskland. Et 
godt eksempel på at myndighetene 
lager minimumskrav – godt nok. Men 
vi vil ha helt trygge produkter. Ganske 
trygt er ikke det samme som helt trygt. 

Målene må stemme
Endregard har ikke selv noen av plagene 
NAAF-medlemmene sliter med. – Men 
jeg har hostet det siste halvåret, ler han. 
– Jeg har som andre stor glede av forbe-
dringer som krav til inneklima, fravær av 
parfyme på sykehus og røykeloven.

Det er viktig å forstå at man kan ikke 
lykkes som organisasjon med målene 

sine bare med et sterkt sekretariat, 
understreker han.  − Jeg har møtt utrolig 
mange dyktige NAAF tillitsvalgte landet 
rundt disse årene og de må tas vare 
på, bygges opp. NAAF sentralt og ute i 
distriktene kan gjøre så utrolig mye mer 
sammen, bare se på suksessen med par-
fymekampanjen på sykehusene nå nylig, 
gløder han.

−Interesseorganisasjoner kan gå i 
noen feller?

− Ja, målene må stemme med rollen. 
Ressursene må være i tråd med målene, 
ellers må målene endres. Det er døden 
for en pressgruppe å gjøre noe bare for 
å gjøre noe. Den må vite hva den er og 
hva den ikke er. NAAF har en vedtatt 
strategi og langtidsplan og har klart 
å styre unna slike feil, og jeg har nok 
bidratt litt til det, sier Geir Endregard.

Og han vider gjerne ut fra presisjon til 
det generelle:

− En interesseorganisasjon kan klare 
alt mulig!

En generalsekretær intenst til stede 
hele tiden har sluttet. Han sluttet for 
øvrig som tubaist i byorkesteret på Lil-
lestrøm i NAAF-tiden. For mye fravær. /
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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. 
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ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO. www.aconordic.com
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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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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.

www.asko.org

ASKO W68842W

anbefalt av



Amy på to og et halvt år legger seg  
til på ryggen med buken mot dyr- 
legen, med en gang hun kommer opp på 
behandlingsbordet hos dyrlege Ragne 
Åstorp i Elverum. Det er tydelig at  
hunden kjenner rutinene. Amy er  
nemlig allergiker, i likhet med overras-
kende mange andre hunder. Allerede 

Det er ikke bare mennesker som plages med allergi. Golden retrieveren  
Amy er allergisk mot husstøv, i likhet med mange andre hunder.

Amy (2) – allergiker  
på fire bein
tekst og foto / Anette Strand Sletmoen

da hun var valp, oppdaget eierne at hun 
ikke tålte husstøv.

− Da hun var et halvt år gammel fikk 
hun rennene øyne og utslett på buken, 
forteller matmor Sylvi Nilsen. 

Hun skaffet seg hund fra en opp- 
dretter i Sverige, og hadde ingen tanker 
om å få en hund med atopi. 

− Jeg må innrømme at det var en ned-
tur da vi oppdaget det. Hunden ellers 
er akkurat slik jeg vil ha den, men jeg 
kommer ikke til å avle på Amy på grunn 
av allergien, sier Sylvi.  

I redningstjeneste
Sylvi bruker Amy i redningstjeneste,  

Dyrlegebesøket går prikkfritt for Golden retrieveren Amy. Hun og matmor Sylvi Nilsen vet akkurat hva hun skal gjøre på undersøkelsesbordet 
hos dyrlege Ragne Åstorp (til venstre). 
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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.

www.asko.org

ASKO W68842W

anbefalt av



bilderamme
i tillegg er målet å ha henne med 
i NM i brukshund. Hunde-eieren 
tror en del oppdrettere har for 
lite fokus på allergi, og undervur-
derer det som et problem. 

− Det blir vel mest tenkt på 
penger framfor kvalitet.  
Dessuten er det for stort fokus på 
utseende, men jeg vil ha en solid 
hund innvendig, sier Sylvi. 

Det byr på utfordringer å være 
eier av en allergisk hund. Ingen 
ønsker jo at sitt eget dyr skal 
plages unødig. Nå har familien 
funnet en god løsning på Amys 
allergiutfordringer.

− Vi byttet fra å fôre med tørr-
fôr, til å gå over til rått kjøtt. Det 
innebærer en del mer jobb, men 
vi ser svært gode resultater på 
Amy. Nå har hun nesten ikke noe 
utslett, og hun hindres ikke av  
allergien i jobben sin som  
redningshund, sier Sylvi. 

Hundeeieren forteller at aller-
gien har blitt en kostbar affære. 

− Vi har vel hatt veterinær- 
utgifter på nærmere 30.000 
kroner på grunn av allergi, og det 
var jo en strek i regninga. Men 
heldigvis har vi forsikring, og Amy 
er en flott hund, sier matmor.  

Noen må avlives
Både katter, hester og hunder 
kan være allergiske, men dyrlege 
Ragne Åstorp forteller at hun ser 
mest allergi på hunder.  

− Tradisjonelt har det vært 
fokusert på allergiproblem blant 
for eksempel west highland white 
terrier, bullterrier og schæfer. Nå 
ser vi stadig oftere allergi hos for 
eksempel settere, 
harehunder og retrievere, sier 
dyrlegen. 

Hun forteller at atopi kan være 
en svært alvorlig lidelse for dyr.  
− Allergi kan være invalidiserende 
på dyra, så det er en alvorlig 
lidelse. Det er kanskje for lite 
kunnskap blant oppdrettere rundt 
problemet, og derfor blir det fokusert 
for lite på problemet i avlen. Atopi kan 
nok lett komme i skyggen av hofte-
ledds- og albueleddsdysplasi, HD og AD, 
samt utstillings- og jaktegenskaper, sier 
dyrlegen. 

Hun forteller at det ikke er uvanlig at 
hunder må avlives på grunn av allergi. 

− Når det kun er kortisonbruk som gir 
dyra en litt bedre hverdag, da ender det 

med avliving på grunn av lidelser, sier 
dyrlegen.   
 
Praktiske tiltak
I de fleste tilfeller er det heldigvis ikke 
så dramatisk at avliving er nødvendig. 
Dyrlegen forteller at de samme rådene 
gjelder for allergiske dyr som for al-
lergiske mennesker. Amy har husstøval-
lergi, og med andre ord vet matmor hva 
det innebærer. 

Sylvi sørger for eksempel for at 

hunden alltid ligger på håndklær 
som er lett å vaske. Hun vet ikke 
om hun er blitt flinkere til å vaske 
huset på grunn av Amys allergi, 
men hun ser i hvert fall at hunden 
klarer seg veldig bra nå og har lite 
utslett.

− Har du et allergisk dyr, så må 
du tenke tiltak som gjør at dyra 
ikke eksponeres for det de er 
allergiske mot, akkurat som hos 
mennesker. Dyr er også allergiske 
mot ulike ting, men det er ikke så 
vanlig at dyr får luftveisproble-
mer på grunn av det, sier dyrlege 
Ragne Åstorp.  

Unaturlige oppvekstforhold
Dyrlegen tror allergiproblemene 
blant dyr kan komme av ulike år-
saker. Hun forteller at det er blitt 
gjort forsøk som viste at maten 
valpene spiste hadde mye å si. 

− Valper i dag har det sterilt 
rundt seg og blir fôret med 
tørrfôr så fort de kan spise fast 
føde. Dette er ikke naturlig, så 
det er vel ikke usannsynlig at 
oppvekstsvilkårene fra starten av 
påvirker og gir mange dyr allergi, 
sier Ragne. 

Bortsett fra Amy, har ikke 
hundeeieren noen andre fami-
liemedlemmer som er allergiske. 
Men Sylvi jobber på sykehus og 
forteller at hun tar et utall med 
allergiprøver i sin jobb.

− Vi ser jo at det er et voksende 
antall mennesker med allergi.  
Jeg tror likevel at mange var  
allergiske før også, men at det nå 
kartlegges mye mer enn tidligere, 
sier Sylvi. /

Amy viser gjerne frem buken til dyrlegen – men 
heldigvis er utslettet nesten borte nå.

Poten til Amy er blitt mye 
bedre etter at hun begynte 
å få rått kjøtt i stedet for 
tørrfôr. Dyrlegen forteller at 
hunder normalt ikke slikker 
seg på potene, slik som  
katter gjør. 
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Hva er atopi?
......................................................................................................         

Atopi er en medfødt og arvelig betinget tendens 
til å danne for mye av visse stoffer i kroppens 
forsvarssystem. Dette kan i sin tur føre til 
allergiske reaksjoner både hos mennesker og dyr. 
Atopisk allergi kalles også IgE-avhengig allergi. 
De viktigste atopiske lidelsene hos mennesker er 
høysnue, pelsdyrallergi, pollenallergi, allergisk 
elveblest, allergisk astma og allergiske reaksjoner 
på mat, der spesielt nøtteallergi kan være livstru-
ende. Hos dyr gir atopisk allergi seg oftest utslag 
i rennende øyne og utslett på huden.

Kilde: Helsenett.no
PHYSIOMER er en skånsom og effektiv behandling 
for tett nese. PHYSIOMER består av naturlig 
sjøvann med over 80 mineraler og sporstoffer. 
Studier viser at PHYSIOMER lindrer tett nese, 
forebygger komplikasjoner i øre og hals, samt 
reduserer antall sykedager. PHYSIOMER er ikke 
vanedannende og kan brukes i kombinasjon med 
annen behandling. Les mer på www.physiomer.no

Prøv du også! PHYSIOMER selges i apotek.

Den naturlige og effektive løsningen for din nese
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Etter det harde fire måneder lange 
opptrappingsprogrammet, er det ikke 
bare å cruise inn til problemfrie pollen-
sesonger etter tre til fem års behand-
lingstid. 

Alt gikk knirkefritt i for Rose Lyngra 
da vi fulgte henne til et sprøytestikk på 
senvinteren. Så kom motbakken.

− To dager etter fikk jeg en kraftig 
hevelse i stikkarmen. Jeg fryktet en 
langtidsreaksjon og ble både litt lei meg 
og litt sinna. Jeg tenkte at jeg hadde 
brukt så mye tid i det første halvåret av 
programmet på noe som kanskje  
mislykkes, sier hun til AstmaAllergi.

Måtte få kortison
− Jeg ble jo redd for å falle ut av pro-
grammet som kan gjøre slutt på den 
kraftige bjørkepollenallergien min om 
noen år. Datteren min på 27 har vært 
gjennom, det tok tre år og ga henne 
«et nytt liv». Nå var det min tur. Isteden 
ble det kortisontabletter i noen dager. 
Det var absolutt ikke dramatisk, men 
det ble en del kløe. Neste injeksjon åtte 
uker senere med lavere dose ga samme 
reaksjon, men ikke fullt så kraftig. 
Kortisontabletter da også. Det var ikke 
særlig oppmuntrende for meg, sier 
Rose Lyngra, som imidlertid tviholdt på 
drømmen om å sykle og stelle hageflek-
ken sin i Oslo i mai om noen år.

Lyngra arbeider som seniorrådgiver i 
Norges Astma- og allergiforbund og er 
sykepleierutdannet. For å styre unna de 
voldsomme reaksjonene når bjørkepol-
lenangrepene ubønnhørlig kommer, har 
hun de siste årene tatt permisjon i en 
måned og tatt et engasjement på Riks-
hospitalet som sykepleier for Statens 
behandlingsreiser. Det gjorde hun i mai 
i år også og bisto 22 barn med eksem og 
20 foreldre på Gran Canaria.

Veien til fullført allergivaksinering kan være lunefull, har Rose Lyngra erfart. Hun 
fikk en skikkelig nedtur og fryktet at hele programmet skulle være mislykket.

Motbakke i vaksine- 
programmet

tekst og foto / Ola Hesstvedt                   

Spent og optimistisk
− Da får jeg brukt mine kunnskaper i 
klinisk arbeid, men får også ny kunnskap 
som kan bringes videre til våre medlem-
mer via NAAFs rådgivningstjeneste. 
Bjørkepollenperioden i Norge slapp 
jeg for det meste unna. Den var ikke så 
hard i år takket være mye regn. Hjemme 
igjen fikk jeg ny injeksjon på Humana 
medisinske senter i Sandvika. En veldig 
lav dose på grunn av de kraftige hevel-
sene. Det blir slik framover. Jeg får se 
hvordan det går og håpe på økte doser 
igjen hvis det er riktig, sier Rose Lyngra.

− Hvordan har du det før første  
injeksjon etter sommeren?

− Jeg vet at injeksjonsprogrammet 
mitt ikke er mislykket, jeg fikk litt reak-
sjon på liten dose også. Jeg vet ikke 
om de små dosene nå betyr at jeg må 
holde på lenger. Det er ikke så viktig, 
jeg er innstilt på at det kan ta fem år. 
Det koster ikke så mye tid og fravær fra 
jobb når det er åtte uker mellom hver 
sprøyte. Derfor har jeg det bra og er 
optimistisk. Men erfaringene fra i vår 
fører jo med seg en usikkerhet. Jeg har 
fått noen tankevekkere og går med litt 
spenning i magen før neste behandling, 
sier hun. 

− Men for all del, ikke skrem leserne 
som ønsker å gjennomføre program-
met. Et kyndig personale styrer dette 
for meg. Jeg må være positiv og håpe på 
det beste. Jeg måtte ikke tilbake til start, 
å bli helt kurert for bjørkepollenallergi 
kan ingen garantere. Jeg er i god form 
og har godt håp om å kunne sykle i mai 
neste år, sier Rose Lyngra.

− Uansett, det er lang vei fram til et 
godt resultat?

− Det er ikke så lenge til! svarer hun. 
Sommerlekene i London pågikk, og 
mange utøvere var klare for fire års 
hard satsing fram til OL i Rio. Rose  
Lyngra har inntil fire år igjen og kan 
være ferdig kurert før OL i 2016.

− Fire år går veldig fort, sier hun. 
– Jeg kan få en vår uten allergiplager 

før de neste sommerlekene. Det gir meg 
motivasjon. 

Rose klarer det!
− Reaksjoner som Rose har opplevd 
forhindrer ikke en god fortsettelse og et 
godt resultat, fastslår hennes sykepleier 
Anna Jonsson på Humana medisinske 
senter i Sandvika. 

– Lav dosering etter kraftig reaksjon 
er ikke så alvorlig. Doseringen kan økes 

Allergiker Rose Lyngra er nå frisk og  
optimistisk, etter reaksjoner på bjørke- 
pollen-injeksjoner i vår.
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Ta kontakt med Glittreklinikkens servicetorg  
for påmelding og nærmere informasjon.

Telefon 67 05 80 00

Det arrangeres kurs for pårørende og lungesyke fire 
ganger pr år. Kurset går over tre dager, og inneholder 
undervisning om lungesykdom fra ulike fagpersoner.

Det er også lagt opp til samtalegrupper og mulighet for 
erfaringsutveksling og informasjon knyttet til hvordan 

det er å leve med en kronisk sykdom som pasient  
og pårørende. Overnattingskapasiteten på  

Glittreklinikken er begrenset, så det er lurt å  
være raskt ute med påmelding. Servicetorget ved 

Glittreklinikken tar imot påmeldinger fortløpende, 
med mulighet for å stå på venteliste.

PÅRØRENDEKURS  
VED GLITTREKLINIKKEN

NESTE PLANLAGTE KURS  
ER 12 -14 SEPTEMBER 

Motbakke i vaksine- 
programmet

igjen i vedlikeholdsfasen. Jeg 
har lang erfaring og antar at 
mer enn 80 prosent når målet, 
sier Jonsson, og understreker 
at de ca. 30 som starter med 
programmet hvert år etter 
pollensesongen er finsiktet 
når det gjelder motivasjon og 
muligheter for å lykkes.

− For meg er det veldig 
motiverende at pasientene er 
på vei til å få et helt nytt liv 
utendørs, og vi gjør alt vi kan 
for å motivere våre pasienter 
også når det oppstår kom-
plikasjoner underveis. Ingen 
av dem som startet i august 
i fjor sammen med Rose har 
falt ut. Det er veldig bra, og 
en reaksjon etter den harde 
startfasen betyr lite for slutt-
resultatet.

− Hva gjør dere for å  
motivere når det butter?

− Vi gjør mye for å forhindre 
at det blir problemer. Vi spør 
og graver for å finne ut om alt 
er i orden før en injeksjon. Vi 
observerer og dropper sprøy-
ten hvis vi er i den minste tvil. 
Tvil betyr at pasienten sendes 
hjem og venter til alt er i 
orden. Av og til klarer vi ikke 
å avdekke forkjølelse på gang 
eller annet problematisk når 
spirometrien – pusteunder-
søkelsen – er god, og da kan 
det bli komplikasjoner. Det er 
viktig, men ikke alltid så enkelt 

Faksimile fra  
Astma Allergi nr. 2

å være helt sikker på pasien-
tens tilstand.

− Hvem dropper ut av dette 
programmet?

− Veldig få, faktisk. Barn 
og ungdom trenger god back 
up fra foreldre, og det får de 
omtrent alle sammen. Ung-
dom med allergiplager som 
slår dem ut er ikke alltid så 
strukturerte i det daglige i en 
hard startfase. Generelt kan 
det skje ting i en familie som 
problematiserer deltakelsen 
i programmet, og da kan vi 
anbefale at de kommer tilbake 
om et år. Men drivkraften for 
å fullføre er stor når man ikke 
kan ha et normalt sosialt liv 
i pollensesongen, sier Jons-
son. − Vi oppfordrer alle til 
å ta kontakt før en injeksjon 
hvis de er i tvil om at formen 
er god nok. Ring i forkant, 
spesielt hvis det er lang reise-
avstand. Det er viktig å for-
telle om alle symptomer som 
øreverk og halsproblemer. Er 
man småguffen om morgenen, 
bør man ringe og fortelle det. 
Selv om prosessen gir reak-
sjoner, er ikke dette nederlag. 
Prosessen kan være superef-
fektiv likevel. Men vi opplever 
jo overraskelser, som i Roses 
tilfelle. Vi lærer hele tiden, sier 
sykepleier Anna Jonsson. /



20  /  Astma Allergi 4 2012

De første ordene er 
ikke de som blir sagt. 
Det er de som føles

9/10 norske sykehus*
bruker Pampers

*Offentlige sykehus med føde-/barselavdeling
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De oppsiktsvekkende resulta-
tene kommer frem i en studie ledet av 
professor Stephen Allen ved det medi-
sinske fakultet ved Swansea University 
i Wales.

Studien omfattet 454 mor/spedbarn-
par og var en 
dobbelt-blind 
placebo-kontrollert 
studie. Halvparten 
av mødrene ble gitt 
et daglig probiotisk 
kosttilskudd fra 36. 
svangerskapsuke 
og frem til fødse-
len. Spedbarnet ble 
deretter gitt det 

samme kosttilskudd som mødrene frem 
til fylte seks måneder. 

Barna ble så undersøkt da de var 
henholdsvis seks måneder og to år 
gamle. Forskerne oppdaget at de barna 
som hadde tatt det probiotiske kosttil-
skuddet, hadde 48 mindre sjanse for å 
utvikle allergier mot vanlige allergener 
som kattehår, kumelk og egg. Risikoen 
for å utvikle atopisk eksem ble redusert 
med hele 60 prosent.

– Denne studien er et gjennombrudd 
med tanke på dens størrelse, lengde og 
rekkevidde. Det er veldig spennende, 
uttalte professor Glenn Gibson nylig 
i en kommentar til BBC. Gibson leder 
avdelingen for mikrobiologi-næring ved 
University of Reading. 

Omfattende rekruttering
Til AstmaAllergi forteller professor 
Stephen Allen at det faktisk ikke er al-
lergi han først og fremst har jobbet med 
gjennom sin karriere. Som pediatrisk 
gastroenterolog er det nemlig mage/
tarm-sykdommer hos barn som er hans 
spesialfelt.

– Før jeg kom til Swansea, drev jeg 
med forskning i Gambia i Vest-Afrika. Vi 
så på probiotiske bakterier i mage-og 
tarmsystemet hos spedbarn og større 
barn som bodde i landsbyer. Da jeg kom 
til Swansea for omlag ni år siden ville jeg 

www.naaf.no  /  21

En ny, britisk studie viser at spedbarn som blir gitt kosttilskudd med  
probiotikabakterier er mindre utsatt for å utvikle allergier i løpet  
av oppveksten.

Probiotika hjelper mot allergi
tekst / Camilla G. Laxton   foto / Colourbox

gjerne fortsette med denne interessen, sier han.
Vel fremme ved det walisiske universitetet, var 

noe av det første professor Allen gjorde, å sette  
i gang med den nylig avsluttende studien.  
Rekrutteringen begynte allerede i mai 2005.

– Kvinner som kom til jordmortime ved det 
lokale sykehuset her i Swansea, ble kontaktet 
gjennom brev. Noen av forskningssykeplei-
erne fikk være med på svangersskapskon-
sultasjoner, slik at de kunne kontakte de 
vordende mødrene direkte. Det viste 
seg å være den mest effektive måten å 
rekruttere på, sier han.

Til slutt hadde de altså rekruttert 454 
gravide mor/barn-par. Selv om profes-
sor Allens studie ikke er den første som 
har sett på effekten av probiotiske 
bakterier i forhold til allergi, er den en 
av de mest omfattende.  

Bygger på nordisk modell
Lignende studier er også blitt utført i 
de nordiske landene. En av professor 
Allens viktigste inspirasjonskilder er 
en studie utført av professor Erika Iso-
lauri ved Turku Universitet i Finland. 
Resultatene av denne studien ble 
publisert i det anerkjente tidsskriftet 
The Lancet i 2001.

– De brukte bakterien Lactobacillus GG 
og kunne påvise en reduksjon av eksem 
som varte frem til 6-årsalder. Vi kopierte 
mye av denne studiemodellen, men utvidet 
den slik at vi kunne se nærmere på en rekke 
laboratoriske variabler. Vi ville prøve å se på 
underliggende mekanismer for hvordan de 
probiotiske bakteriene virker, sier den britiske 
professoren.

Ved den finske studien fortsatte de mødrene 
som ammet å ta det probiotiske kosttilskuddet 
etter at barnet ble født, slik at barnet kunne 
oppta de gunstige bakteriene gjennom kon-
takten med mor. Ved professor Allens studie 
sluttet mødrene imidlertid å ta kosttilskuddet når 
barnet var født og ga i stedet tilskuddet rett til 
spedbarnet. Siden et stort antall nybakte mødre i 

Gravide som fikk tilskudd av probiotiske bakterier i svanger- 
skapet, fikk barn som ble mindre utsatt for allergi, viser ny studie.

Professor Stephen 
Allen ledet studien.

De første ordene er 
ikke de som blir sagt. 
Det er de som føles

9/10 norske sykehus*
bruker Pampers

*Offentlige sykehus med føde-/barselavdeling

16570_Pamper_Astma_Allergi_NO_184x261.indd   1 24/11/10   12.59
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Storbritannia velger å gi morsmelk- 
erstatning i stedet for å amme sine 
barn, var denne fremgangsmåten den 
mest hensiktsmessig.

– Det viser seg at man kan modulisere 
immunitet i nyfødte ved å gi probiotiske 
bakterier til barnets mor før fødselen. Vi 
tok noen morsmelkprøver og skal se på 
immunitetsfaktoren i disse, sier Allen.

Så langt har de britiske forskerne 
imidlertid ikke funnet noe som kan tyde 
på at amming i seg selv hadde noen 
beskyttende effekt under studien. Ifølge 
professor Allen er dette helt i tråd med 
forskningsresultater generelt.

– Det finnes ikke noen forskningsfunn 
som kan bevise at amming forebygger 
mot eksem. Se på Norge, for eksempel. 
Dere har høy forekomst av eksem, noe 
som er overraskende med tanke på at 
dere ligger på ammetoppen. Det stem-
mer overens med våre resultater som 
peker mot at amming ikke virker allergi-
forebyggende. 
 
Håper på permanent forebygging
Professor Allen og hans forskningsteam 
har så langt fått mange positive tilbake-
meldinger på bakgrunn av forsknings-
resultatene.

– Vi har allerede publisert en  
rapport som påpeker at de probiotiske 
bakteriene ikke hadde noen negative 
bivirkninger hos hverken mor eller barn. 
Vi presenterte også resultatene våre 
under årsmøtet for ”Royal College of 
Paediatrics and Child Health” her i Stor-
britannia. Det førte til stor interesse.  
En meta-analyse som nylig ble utført, 

Lactobacillus
...........................................................................................................................................................                     

Slekt av grampositive stavbakterier (ikke sporedannende, i motsetning til Bacillus).  
De hører til melkesyrebakteriene. Laktobasiller finnes blant annet i melk og er tradi-
sjonelt brukt i produksjon av både syrnede melkeprodukter, ost og fermenterte kjøtt- 
og fiskeprodukter. Laktobasiller finnes naturlig i kroppen hos menneske og har en 
viktig funksjon i fordøyelsen. Definerte stammer av laktobasiller (f.eks. Lactobacillus 
GG) har dokumentert positiv effekt på mage- og tarmsystemet og forebygger enkelte 
sykdommer. I Norge brukes LGG i Biola-produkter. 
                 Kilde: Store Norske Leksikon

Probiotiske bakterier
............................................................................................................................................................                     

På huden, slimhinner og i magetarmkanalen er det normalt et mangfold av bakterier 
og sopparter som lever i en mikrobiologisk balanse. De ulike deler av kroppen har 
under normale omstendigheter sin egen karakteristiske bakterieflora, kalt normal- 
flora. Dersom normalfloraens balanse forrykkes, kan man få en overvekst av ugun-
stige bakterier og sopp. Melkesyrebakteriene Lactobacillus acidophilus og Bifidobac-
terium bifidum er levende og «snille» bakterier som utfyller hverandre og hjelper til 
med å opprettholde en sunn fordøyelse. De er eksempler på probiotiske organismer 
som skal skape balanse i mikrofloraen, samtidig som de skal motvirke sykdomsfrem-
kallende organismer og være uskadelige selv.

konkluderer  ganske overbevisende 
med at en hel rekke forskjellige pro-
biotiske bakterier som har vært brukt i 
forskjellige studier generelt virker gan-
ske effektive i forebygging av eksem, og 
da særlig atopisk eksem, sier han. 

Professor Allen og hans team ønsker 
også å kunne følge opp studiebarna 
over lengre tid, med tanke på forebyg-
ging av eksem såvel som andre lidelser. 
Det er nemlig et håp om at de probio-

tiske bakteriene også har en gunstig 
effekt i forhold til astma og høysnue, og 
kanskje til og med autoimmunsykdom-
mer.

– I den opprinnelige Isolauri-studien 
kunne de påvise langtidsforebygging. 
Selv etter seks år så de en reduksjon i 
forekomsten av eksem. Vi håper at vi 
har klart å omdirigere immunsystemet 
til studie-barna vekk fra allergier for 
godt, sier professor. /

Barna i studien fortsatte å få probiotika-
tilskudd til de var seks måneder gamle.

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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Bland det beste fra ferskvannet   og skogbunnen. Kokt kreps og surret sopp er en overraskende perfekt kombinasjon.

Plukk deg mett
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Bland det beste fra ferskvannet   og skogbunnen. Kokt kreps og surret sopp er en overraskende perfekt kombinasjon.

Plukk deg mett
tekst og foto / Morten Øverbye                                             

Festmåltidet finnes rett utenfor 
døra. I et ferskvann nær deg bugner det 
trolig av kreps som, kanskje ikke venter 
på å bli kokt, men i alle fall har godt av 
det. I skogen, helt på bunnen, finner du 
gylne kantareller som setter pris på at 
du forsyner deg grådig. Fangstmetode-
ne for kreps og sopp er nesten iden-
tiske. Det eneste du må gjøre er å lete 
nøye, bøye deg litt i knærne, gripe om 
og legge i kurven. For krepsen trenger 
du et fiskekort, sjekk med kommunen 
hvor du kan betale for deg. Soppen er 
gratis, i alle fall så lenge du plukker den 
selv.  

Fanget eller kjøpt?
Lite smaker så godt som selvfanget mat. 
Dessuten gir det en god følelse i krop-
pen, spesielt om du sørger for å fortelle 
de andre middagsgjestene at maten er 
egenhendig hentet fra vann og skog. De 
lar seg imponere, om ikke bør du se deg 
om etter flere venner. Uansett kommer 
de til å sette pris på å sitte rundt bordet 
ditt, for både kreps og kantarelltoast er 
for de fleste alt annet enn hverdagskost. 

Både kreps og kantarell kan selvfølge-

lig også kjøpes ferdig. Det er høysesong 
for begge råvarene, det er nå kvaliteten 
er på topp. Fersk kreps er en dyr affære, 
600 kroner kiloen (!) er ikke uvanlig. 
Noe skal man bruke penger på, men å 
invitere halvgode venner til en krepse-
aften er kanskje ikke aktuelt når det skal 
kjøpes over disk. Det finnes også frosne 
varianter som smaker bra, her gjelder 
det å finne fram til de riktige variantene.

 
Fint følge
Kreps i seg selv er ikke all verdens mett-
ende. Den trenger tilbehør. Enten brød, 
som i denne oppskriften får følge av 
kantareller, eller sammen med en pai, 
salat eller poteter. 

Svenskene er kjent for sine kräftkalas, 
der det dekkes bord i lange baner, med 
nybakte brød, rutete duker og krydder-
tilsatt brennevin. Nyplukkede blomster, 
dillkvaster og oster pynter bordet, alt 
i en salig blanding vi nordmenn bare 
ser rundt juletider. Kanskje har vi noe å 
lære. Kanskje vi kan prøve å samle oss 
hvert år på begynnelsen av høsten vi 
også. 

Men du trenger ikke å stå i en uke og 

Kokken
 Morten Øverbye er journalist og matskribent, faglært kokk og har skrevet kokeboken  PappaChef, om  å lage mat til 

små barn.

Dillkokt kreps

- Legg gjerne salaten i isvann før den tørkes. Da blir den sprø og struttende. 

4 kg kreps  
150 gram salt  
2 ss sukker  
1 bunt dill 

l Dersom du skal servere kreps som hovedrett beregner du 1 kg kreps pr person.  
l Ha vann, salt, sukker og dill i en stor kjele. Bruk minimum fem liter vann, gjerne mer,  
 når du koker krepsene. 
l La vannet fosskoke før du har i krepsene. Kok i flere omganger, sørg for at krepsene dør  
 raskt og effektivt uten at du kjøler ned vannet mellom rundene. 
l Etter 10-12 minutter er krepsene ferdig. 
l Avkjøl krepsene i laken, da blir de saftige og smakfulle. Kok gjerne krepsene dagen før   
 servering, og la dem ligge i laken over natten. 

forberede til en fest. Krepsen smaker 
like himmelsk kun i følge av et ferskt 
brød, majones og litt hvitløk. Kantarell-
blandingen kan også lages klar på 
forhånd. Den kan stå i ovnen, lun og 
ventende, helt frem til servering. Eller 
du kan bare servere den kald, den  
smaker fortreffelig da også.  

Skitt fiske/plukke!
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Blåmuggdipp
3 dl creme fraiche  
75 gram ost, gjerne gorgonzola  
kajennepepper etter ønske

l Mos osten med en gaffel og bland   
 sammen med creme fraiche. Smak til 
 med kajennepepper. 
l Denne dippen har godt av å stå litt før   
 servering. Da setter smaken seg bedre. 

Kantarelltoast med spinat
200 gram kantareller  
1 ss smør, evt. 1 ss olje   
6 stk cherrytomater 
1 stk rødløk  
150 gram spinat, gjerne babyspinat  
salt og pepper  
6 stk skiver lyst brød,  
gjerne glutenfritt. 

l Rist brødskivene, evt. smørstek  
 dem gyldne. 
l Rens soppen. Skjær tomater i  
 biter og løken i tynne ringer. 
l Varm smøret i stekepannen og  
 ha i soppen. Fres den gylden  
 under omrøring, den er klar når  
 du kjenner lukten av kantareller. 
l Ha i løk og la det surre til løken  
 blir myk. 
l Ha i tomater og vend i spinat.  
 Smak til med salt og pepper.
l Fordel kantarellene på skivene. 
 Da er det klart til servering!

Sikker sopp:
...............................................................................................................................................................                     

l Plukk ikke sopp ved trafikkerte veier, på søppelfyllinger/ avfallsplasser eller andre  
 steder der det kan være brukt kjemikalier.
l Sopp plukkes ved å vri de forsiktig løs fra underlaget. Små sopper, typisk  
 traktkantareller, kan klippes med en vanlig saks.
l Sopp man med 100 prosent sikkerhet vet at er spiselig, kan med fordel grovrenses  
 på plukkstedet. Børst soppen ren for jord, del den på langs for å se om det er mark  
 i den og reinskjær den. Skjær ikke i ukjent sopp som skal forevises på soppkontroll.  
 Særlig er det viktig at stilkbasis er med på kontrollen. Ukjent sopp kan evt tas med  
 på en soppkontroll. Norges sopp og nyttevekstforbund lager årlig oversikt over  
 kontroller og annen aktivitet i hele landet.
l Ukjent sopp skal ikke blandes med kjent. Derfor er det lurt å ha med noen  
 plastbokser (evnt. bærkurver) for å skille soppene fra hverandre.
l Sjelden sopp bør få stå i fred.
l All sopp bør varmebehandles godt. 
                                                                                                                             Kilde: Mattilsynet

Skalldyrallergi:
........................................................................                     

l Allergi mot skalldyr kan være alvorlig  
 og den varer ofte hele livet ut. 
l Det skal ikke være veldig vanskelig   
 å unngå skalldyr i kosten, og det  
 utgjør heller ikke noe ernærings-  
 messig tap å fjerne skalldyr fra   
 kostholdet.
l Det er ikke uvanlig å reagere på   
 skalldyr uten å være allergiker.   
 Slike reaksjoner skyldes sannsynlig-  
 vis histaminfrigjøring. 
l Det er ingen sammenheng mellom   
 fiskeallergi og allergi mot skalldyr. 

Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund 

Norges 
ledende 
risdrikk

• Lettford  yelig 

• Fri for laktose/melk

Den originale 
Rice Dream
smaken

Rice Dream – et alternativ til melk. Rice Dream-serien består av smakfulle risdrikker frie for 
laktose, melk og soya. Drikkene er 100 % vegetabilske, lettfordøyelige og fås i smakene; naturell, 
sjokolade, vanilje og hasselnøtt/mandel. Rice Dream Calcium egner seg spesielt godt sammen med 
f.eks. cornflakes og i smoothies. Prøv vaniljerisdrikk i vafler - det blir garantert suksess! Du kan også 
trylle frem de letteste og mest smakfulle retter med den risbaserte matfløten Rice Dream Cuisine 
– 100 % økologisk og med svært lavt fettinnhold. Gå inn på www.ricedream.eu for flere oppskrifter.

Rice Dream fi nner du i dagligvare- og helsekostbutikker 
med bredt vareutvalg.

www.ricedream.eu
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Allergivennlig mat på Nordfjordeid 
Nordfjord AAF hadde stand på 
Coop Mega på Nordfjordeid 
laurdag 7. juli. Fokuset var 
matallergi og visa døme på al-
lergivennlege råvarer og halv-
fabrikata. Til standen hadde 
Oline Løvlid, Aud Brobakke og 
Kari Rygg Fjørstad laga smake-
bitar av allergivenleg mat. Dei 
som kom forbi kunne mellom 
anna smake på karamellpud-
ding laga av rismjølk, kara-
mellpudding laga av laktosefri 
mjølk, gluten- og mjølkefrie 
vaflar, glutenfritt brød, sjoko-
ladekake utan mjølk, gele med 
laktosefri vaniljesaus.

Vi svara på spørsmål om 
ulike allergiar og oppskrifter 

på smakebitane vart delte ut 
til dei som ønska det. Vi delte 
også ut ulike brosjyrar frå 
Astma- og Allergiforbundet. 
Det vart mange gode ordskif-
te. Lokalavisene Fjordingen 
i Stryn og Fjordabladet frå 
Nordfjordeid hadde reporta-
sje frå standen.

Vi vil gjerne takke Coop 
Mega Nordfjordeid for lån 
og sponsing av allergivenlege 
råvarer. Takk til dei som laga 
til standen og sist med ikkje 
minst: Takk til alle som kom 
innom standen vår!

Styret i Nordfjord AAF Mange allergivennlige fristelser å sette tennene i på Nordfjordeid.

Aktivitetsdag på Høyt & Lavt
Lørdag 16. juni samlet region 
Østafjells 26 medlemmer til 
ny aktivitetsdag i Klatreparken 
Høyt og Lavt i Lardal, Vestfold. 

Noen hadde kjørt langt, 
ettersom vi representerer 
fylkene Vestfold, Buskerud 
og Telemark og dagen startet 
litt grå og regntung, men det 
la ingen demper på humøret 
til de fremmøtte, alle hadde 
kledd seg for anledningen og 
medisinene var tatt for de som 
hadde behov for det. 

Så var det på med seler og 
hjelm. Samtlige måtte gjen-
nomgå et sikkerhetskurs før 
de fikk boltre seg i alle de 
flotte klatreløypene. Da det 
regnet som verst, tok de min-
ste seg inn i Buldrerommet i 
låven, hvor de kunne hoppe 
og klatre. Det var så stor 
aktivitet at det var vanskelig å 
få samlet alle samtidig til lunsj. 
Noen ville være ute i løypene 
hele tiden, og foreldrene 
måtte spise på omgang. 

Etter hvert stilnet regnet og 
man fikk et lite glimt av solen. 
Da var det ingen ting som 
var bedre enn å farte rundt i 
denne aldeles flotte parken. 
Da tiden for hjemreisen kom, 
var det mange som ikke hadde 
lyst til å reise hjem, men med 
en så fornøyd og livlig gjeng, 

Ingen grenser for hva man kan gjøre om man har godt humør og tar 
sine forholdsregler!

Festivitas uten 
blomster?
Over en million nordmenn  
lider av allergi. Mange av 
disse igjen reagerer på 
forskjellige typer blomster. 
Sistnevnte kan selvsagt gi 
betydelige utfordringer i 
hverdagen ettersom blom-
ster ikke bare brukes overalt, 
men gjerne også i spesielt 
store mengder til fest og 
moro. Gøy da å legge merke 
til dem som rett og slett  
bryter med gamle tradisjo-
ner for å ta hensyn. Nylig 
fant vi denne på trykk  
i en av landets aviser:

VI GIFTER OSS lørdag 25.8. 
i (anonymisert) kirke kl. 
15.00. Pga. allergi ønsker vi 
IKKE blomster. Hilsen brude-
paret.

Les mer om allergier på 
våre nettsider www.naaf.no/
allergi.

Eller ta en kikk i boken 
Gode råd er grønne, som 
bl.a. har et eget kapittel om 
bryllup og blomstervalg. 
Boken fås kjøpt i vår nett-
butikk: http://stott.naaf.no/
Nettbutikk

Å gid de lenge, lenge, lenge 
leve må!

vil vi i region Østafjells gjøre 
alt vi kan for at vi også neste 
år skal få til en så flott aktivi-
tetsdag i Lardal. 

Det at så mange som er 
plaget av astma og allergi 
klarer å utfolde seg i naturen 

midt i pollensesongen er 
fantastisk. Vi liker å være 
aktive med astma!

Mona H Larsen 
Regionssekretær, Østafjells

90% av tiden oppholder vi oss innendørs, og en stor 
del i egen bolig. Det er viktig at inneluften vi puster 
inn er ren og frisk. Moderne boliger leveres med 
balansert ventilasjon. I en bolig med balansert 
ventilasjon tilføres ren og frisk luft. Filter på inntaks-
luften stopper forurensninger som pollen, støv og 
partikler. Samtidig trekkes forurenset og fuktig luft ut 
av boligen. Omtrent 80% av varmen i inneluften gjen-
vinnes ved at luften på vei ut overføres til den kalde 
luften på vei inn i boligen.

Med balansert ventilasjon 
fra Flexit får du et godt 
innemiljø med høy kom-
fort – hele året, samtidig 
som du sparer kostnader til 
oppvarming.

Ren og frisk luft

Du vil vel ha ren og frisk luft?

Flexit balansert ventilasjon gir deg ren 

og frisk luft innendørs. Samtidig sparer 

du energi ved at omtrent 80% av 

varmen i inneluften gjenvinnes.

Balansert ventilasjon gir sunt 
innemiljø og energisparing

Flexit sentralstøvsuger

Flexit sentralstøvsuger gjør renholdet enkelt og er 
blant markedets beste. Det skadelige finstøvet blåses 

ut av huset. Alle modellene har 
stor kapasitet og er svært stille-
gående. Installering av sentral-
støvsuger gjøres enkelt i både 
eksisterende og nye boliger. 

Les mer på www.flexit.no

F O R  E T  S U N T  I N N E M I L J Ø
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Rapporten viser at det ble funnet 
feil i merkingen på 23 prosent av de 
norske produktene som ble kontrollert, 
og i flere tilfeller var allergifremkallende 
ingredienser ikke oppført på produktet  
i det hele tatt.

Mattilsynets tilsynsrapport er en 
del av et felles nordisk prosjekt der 
matmyndighetene har sett på i hvilken 
grad matprodusenter-, og importører 
følger reglene for merking av såkalte 
allergener, eller ingredienser man vet 
kan fremkalle allergi. Typiske eksempler 
på slike ingredienser er melk, egg, fisk 
og skaldyr, noen typer nøtter, soya, og 
kornprodukter som inneholder gluten. 

Alvorlig for allergikere
− Utvalget av matvarer for de med al-
lergi er i utgangspunktet noe begrenset, 
og allergikere er helt avhengige av at 
merkingene er i samsvar med varens 
faktiske innhold. Ingredienslisten er 
det eneste og viktigste hjelpemiddelet 
de med allergi har for å unngå det ikke 
tåler. Det er svært alvorlig hvis de ikke 
kan stole på merkingen og mister tilliten 
til matindustrien, sier fagsjef Helle  
S. Grøttum i Astma- og Allergiforbundet.  

Pålegger å rette opp feil
Rapporten viser at situasjonen i Norge 
er omtrent som i de andre nordiske 
landene. Sverige, Danmark og Finland, 
som også deltok i prosjektet hadde lig-
nende feil på omtrent det samme nivået 
som Norge. Mattilsynet understreker at 
i de tilfellene der det ble funnet avvik 
fra regelverket, har Mattilsynet pålagt 
bedriftene å rette opp disse feilene, og 
har kontrollert at dette er gjort.

Det er den enkelte virksomhet som 
har ansvaret for merking av egne pro-
dukter og å ha rutiner for internkontroll 
for riktig merking av egne og importerte 
produkter. Mattilsynets rapport viser at 
i overkant av en tredjedel (36 prosent) 

Ny tilsynsrapport fra Mattilsynet viser at mange matvarer på det norske markedet 
er merket feil når det gjelder ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner.  
Svært alvorlig, mener Astma- og Allergiforbundet.

Alvorlig feilmerking av mat
tekst / Nina Brun  foto / Colourbox

av de kontrollerte virksomhetene man-
glet slike rutiner. 

Villedende merking
I tilsynsprosjektet har Mattilsynet også 
kontrollert bruken av advarselsmerkin-
gen “kan inneholde spor av”. Dette er 
en frivillig merkeordning som produ-
senten selv kan velge å bruke, men 
ikke uten grunn. Tilsynsrapport viser at 
mange bruker advarselsmerking uten 
at det er tilstrekkelig vurdert om det er 
nødvendig. Feil bruk av advarselsmer-
king kan virke villedende for forbruke-
ren.

− Mange virksomheter er nok ikke klar 
over hvilke konsekvenser denne merkin-
gen kan ha for allergikere, og advarsels-
merking skal ikke brukes som unnskyld-
ning for manglende hygienehåndtering 
og dårlige kontrollrutiner, understreker 
tilsynsdirektør Kristina Landsverk i en 
pressemelding fra Mattilsynet. 

Må følges opp
− Allergenhåndtering kan være van-
skelig og krever at produsentene har 

gode rutiner gjennom hele prosessen 
inkludert merking. Selv om det var over-
raskende mange avvik, var typen avvik 
i tråd med det vi hadde forventet og i 
tråd med de tilbakemeldinger Astma- 
og Allergiforbundet får fra forbrukerne. 
Overforbruk av advarselsmerking med 
«spor av» gir et ytterligere begrenset 
utvalg matvarer for de med allergi. sier 
fagsjef Helle S. Grøttum i NAAF.

NAAF håper Mattilsynet vil følge opp 
rapporten ytterlige ved fortsatt å ha 
fokus på allergener og merking av disse 
ved tilsyn, og at bransjen i fremtiden vil 
bli bedre til å ha korrekt og veiledende 
merking av allergene ingredienser.

Matmyndighetene i de nordiske  
landene har nå på bakgrunn av det  
felles tilsynsprosjektet utarbeidet et 
felles diskusjonsgrunnlag til bruk i EUs 
arbeid med europeiske retningslinjer  
for bruk av advarselsmerking. /

Dårlig merking kan i verste fall være helsefarlig for matallergikere.

Gluten- 

og laktosefri  

– like god 

på smak!
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Møt nyhetene Brownies og Langpanne Sjokoladekake fra Regal. 
Begge er fri for laktose og gluten. Lett for deg. 
Lekkert for alle!

Forsøk en saftig nyhet i helgen!

NYHET
NYHET

med glasur og 

geléfigurer
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Unikt tilbud til unge lungesyke

Synes du eller en 
av dine nærmeste 
at livet med kols 
eller astma kan 
være krevende? 
−Ta kontakt med 
oss på Lærings- og 
mestringssenteret 
(LMS) ved Glit-
treklinikken, opp-
fordrer sykepleier 
Hilde T. Næss. 

Lær deg å mestre lungesykdommen
tekst / Anna Stella Kyed Johnsen                              

Næss og hennes kolleger jobber sammen 
med kursdeltakerne for å bedre livssitua-
sjonen for både pasienter og pårørende.

LMS arrangerer kurs for både pasien-
ter og pårørende. Her lærer du å styrke 
opplevelsen av egen mestring i hverdagen. 
Slik kan livskvaliteten bli betraktelig bedre. 
Samtidig lærer du hvordan best mulig syk-
domskontroll hindrer sykdomsforverrelser. 

LMS er en møteplass for helsepersonell, 
erfarne brukere, pasienter og deres pårø-
rende. Senteret arbeider for at pasienter, 
brukere og pårørende skal få informasjon, 
kunnskap og bistand til å håndtere lang-
varig sykdom og helseforandringer. Målet 
er utvidet innsikt i egen situasjon, styrket 
mestring i hverdagen, færrest mulig syk-

domsforverrelser og best mulig livskvalitet.

Kurstilbud for pårørende
Når noen blir kronisk syke rammes hele  
familien. Derfor arrangerer LMS ved  
Glittreklinikken pårørendekurs, som er et 
tverrfaglig læringstilbud, utarbeidet av 
fagfolk i samarbeid med erfarne brukere.  
Målet er at pårørende og lungesyke 
sammen skal lære å mestre hverdagens 
utfordringer. Det er prøvd ut ulike kurs-
opplegg. Et eksempel er læringstilbud for 
pårørende til pasienter med kols.

Glittreklinikken arrangerer fire på 
rørendekurs i året. To kurs for lungesyke 
generelt og to kurs for sarkoidose. Det er 
ønskelig at både den som er syk og pårø-
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Barn med astma blir gjerne godt fulgt 
opp av foreldre og helsevesenet. Men 
hva skjer når ”barnet” fyller 18 år og 
skal klare seg på egen hånd?

– Det er ikke så kult for en ungdom 
å ha astma, og det er mange som ikke 
ønsker å ha så mye fokus på sykdom-
men. Dermed kan det kanskje bli så som 
så med oppfølgingen, sier Glenn Erik 
Vanvik, selv astmatiker og nestleder i 
NAAFU, som er Astma- og Allergiforbun-
dets ungdomsorganisasjon. 

Prosjekt for unge voksne
I fjor høst startet Glittreklinikken opp 
ett nytt og skreddersydd rehabilite-
ringstilbud for unge lungesyke for bedre 
mestring av sin lungesykdom. Personer i 
alderen 18 til 30 år kan delta i program-
met som strekker seg over tre og en 
halv måned. Deltakerne starter med en 

Unikt tilbud til unge lungesyke
tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld

uke på klinikken, før de fortsetter med 
en egenbehandlingsperiode hjemme i 
tre måneder. Til slutt kommer de tilbake 
til klinikken i en uke. Tilbudet er forelø-
pig kun et prosjekt. 

Glenn Erik er med i prosjektgruppa 
for Ung og lungesyk, og fikk tilbudet om 
”å slenge seg med”. Han har hatt astma 
hele livet, men aldri sett på seg selv som 
spesielt syk. Men hvorfor ikke? Tenkte 
han, og takket derfor ja til tilbudet.

– Jeg visste ikke hvor dårlig det sto 
til før jeg kom til Glittre. Jeg ble rett og 
slett sjokkert over hvor dårlig lungeka-
pasiteten var, forteller 27-åringen, som 
gjennomførte behandlingsoppholdet i 
vår.

På grunn av dårlig inneklima på job-
ben, hadde han i lang tid slitt med dag-
lige astmaanfall, men han så egentlig 
ikke på det som noe stort problem. Han 
ble jo bra når han tok medisinen!

– Som så mange andre med astma var 
jeg sånn at jeg tok medisiner når jeg ble 
dårlig, i stedet for å forebygge, forteller 
Glenn Erik. 

Lære å mestre sykdommen
Frederik B. Hansen er prosjektleder for 
Ung og lungesyk-prosjektet på Glittre-
klinikken. Han sier at tilbudet er aktuelt 
for alle i denne aldersgruppen med 
astma, allergi eller andre lungesykdom-
mer. 

– Du trenger ikke være veldig syk 
for å ha nytte av tilbudet. Vi tilpasser 
tilbudet etter den enkeltes behov og 
utfordringer. Vi har fortsatt ledige plas-
ser, men vær raskt ute – plassene fylles 
raskt opp. Du kan søke via fastlege eller 
lungelege. Opphold og reise er gratis 
og det er ingen egenandel, forteller 
prosjektlederen.

Deltakerne får medisinsk utredning 
og det fokuseres på tilrettelegging av 

Lær deg å mestre lungesykdommen
domsforverrelser og best mulig livskvalitet.

Kurstilbud for pårørende
Når noen blir kronisk syke rammes hele  
familien. Derfor arrangerer LMS ved  
Glittreklinikken pårørendekurs, som er et 
tverrfaglig læringstilbud, utarbeidet av 
fagfolk i samarbeid med erfarne brukere.  
Målet er at pårørende og lungesyke 
sammen skal lære å mestre hverdagens 
utfordringer. Det er prøvd ut ulike kurs-
opplegg. Et eksempel er læringstilbud for 
pårørende til pasienter med kols.

Glittreklinikken arrangerer fire på 
rørendekurs i året. To kurs for lungesyke 
generelt og to kurs for sarkoidose. Det er 
ønskelig at både den som er syk og pårø-

rende deltar.Pårørendekursene begynte 
som et prosjekt i 2008 finansiert av 
midler fra Extra-stiftelsen. Fra 2010 har 
kursene vært en del av driften til Glit-
treklinikken. 

Pårørendekurs i september
– Allerede nå i september arrangerer 
vi et kurs for lungesyke generelt. Ring 
og meld deg på, oppfordrer Næss ved 
LMS, som samtidig minner om at det er 
fint hvis de som melder seg på opplyser 
om de har kols,eller astma. Slik kan vi ta 
hensyn til dette i undervisningen,  
forklarer Hilde T. Næss. 

På kursene underviser lege, sykepleier, 
sosionom, ergoterapeut, ernærings-fy-

siolog, psykolog og fysiote-
rapeut. Det er også satt av 
tid til samtaler og  
erfaringsutvekslinger.  
Målet er at kursdeltakerne 
skal lære å leve på best  
mulig måte med lungesyk-
dom som en del av hver-
dagen. – Erfaringer tilsier at 
det er mange godt voksne 
som deltar på kurs, men at 
de som er unge kan ha vel 
så stort utbytte av kurset, 
sier sykepleieren.  /

Mange unge med astma 
sliter unødig i hverdagen 
fordi de er for ”slappe”  
til å følge opp medisine-
ring og fysisk aktivitet.  
– Jeg visste ikke hvor  
dårlig jeg faktisk var før 
jeg kom til Glittre, forteller 
Glenn Erik Vanvik som har 
hatt astma hele livet.

Her tester Glenn Erik Vanvik tredemølla, 
sammen med prosjektleder Frederik B. Hansen 
og prosjektmedarbeider Iren Kristiansen på 
Glittreklinikken.
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Glittreklinikken:
........................................................................                     

Glittreklinikken er et privat sykehus 
drevet av Landsforeningen for Hjerte- 
og Lungesyke, og er et landsdekkende 
spesialsykehus for utredning, behand-
ling og rehabilitering av pasienter med 
lungesykdom. 
Sykehuset er Norges største institu-
sjon for lungerehabilitering med 96 
pasientplasser og cirka 1100 pasienter 
i året. 
Glittreklinikken ligger i naturskjønne 
omgivelser i Hakadal, like utenfor 
Oslo. 

arbeid eller utdanning, trening, kosthold 
og sykdomslære. Deltakerne settes i 
kontakt med en koordinator som kan 
hjelpe dem til å finne fram hos NAV og 
andre tjenesteytere. Dette for å sikre 
god egenbehandling.

– Vi mener at et behandlingsopphold 
her på Glittreklinikken er et svært viktig 
forebyggende tiltak for lungesyk ung-
dom. Det er en investering for å kunne 
beholde en god helse resten av livet, 
sier Frederik B. Hansen. 

Mye bedre av astmaen
For Glenn Erik Vanvik har det å delta 
på Ung og lungesyk gjort at han er blitt 
mye bedre av astmaen. Astmaanfall 
forekommer nesten ikke lenger, og han 
har lært hvordan han bruker medisi-
nene riktig. Nå vet han at det er bedre 
å forebygge, enn kun å ta anfalls- 

medisiner etter at 
han blir dårlig. Han 
har også blitt flinkere 
til å trene.

– Jeg trente før 
også, men mye min-
dre systematisk. Nå 
prøver jeg å få trent 
tre ganger i uka, og 
jeg trener på en rik-
tigere måte enn før. 
Jeg trener både lø-
ping og med vekter, 
og følger et program, 
forteller han.

Trening er også en 
viktig del av opphol-
det på Glittre. Her er 
det godt lagt til rette 
for fysisk aktivitet, 
med blant annet 
styrkerom, svømme-

basseng og gymsal med klatrevegg.
Prosjektleder Frederik B. Hansen sier 

at hans inntrykk også er at mange av de 
som har deltatt på tilbudet har merket 
bedring. Det vises også på målingene 
som blir gjort i løpet av rehabiliterings-
oppholdet. 

– Mange ungdommer tenker nok at 
et rehabiliteringsopphold ikke er noe 
for dem, det er for de som er gamle 
og syke. Derfor er vi opptatt av å få ut 
informasjon om dette tilbudet for unge 
lungesyke, sier han.

For de som deltar i Ung og lungesyk 
er det også viktig at det er en oppføl-
ging etter at behandlingsoppholdet er 
over. De som ønsker det, får henvisning 
til fysioterapeut på hjemstedet.  
Sosionom på Glittre formidler even- 
tuelt også kontakt med en saksbehand-
ler i NAV hvis de ikke har det fra før. 

– Vi mener det er viktig å komme 
inn så tidlig som mulig, slik at pasi-
enten blir best mulig rustet til å takle 
lungesykdommen sin, sier Frederik B. 
Hansen. /

Mulighetene for trening er gode på Glittreklinikken. Blant annet i denne klatreveggen i  
gymsalen. 

Etter at Glenn Erik var på Glittreklinikken gjennom prosjektet 
Ung og lungesyk har han fått et treningsprogram der styrketrening 
er en viktig del.

GÅSEDUNDYNE Andungen 
65 x 80  cm 349,- (120 gram vogn/vugge)
80 x 100 cm 449,- (190 gram sprinkelseng)
100 x140 cm 699,- (370 gram juniorseng)

DUNPUTE  Andungen 
35 x 40 cm 149,- (35 gram)
40 x 60 cm 199,- (160 gram)

TRYGGE  DUNPRODUKTER
- anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

Norske foreldre er svært kvalitetsbevisste når det gjelder hva barna skal sove i. De skal sove trygt og godt og ikke  
utsettes for helseskadelige stoffer. Princess har tatt dette på alvor, og produserer dundyner og puter til barn av fantastisk 

dunkvalitet! Dynene er produsert i samarbeid med Norsk Fjærfabrik, er Nomite-merket og Økotex-sertifisert.  
De er også vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Dun er et naturmateriale som «puster» godt,  

og Andungen dundyner vil holde barnet ditt jevnt varm i løpet av natten, uten at det føles klamt.

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

… når kun det beste er godt nok!

 Varene kan du også få kjøpt på www.princessbutikken.no



www.naaf.no  /  35

GÅSEDUNDYNE Andungen 
65 x 80  cm 349,- (120 gram vogn/vugge)
80 x 100 cm 449,- (190 gram sprinkelseng)
100 x140 cm 699,- (370 gram juniorseng)

DUNPUTE  Andungen 
35 x 40 cm 149,- (35 gram)
40 x 60 cm 199,- (160 gram)

TRYGGE  DUNPRODUKTER
- anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

Norske foreldre er svært kvalitetsbevisste når det gjelder hva barna skal sove i. De skal sove trygt og godt og ikke  
utsettes for helseskadelige stoffer. Princess har tatt dette på alvor, og produserer dundyner og puter til barn av fantastisk 

dunkvalitet! Dynene er produsert i samarbeid med Norsk Fjærfabrik, er Nomite-merket og Økotex-sertifisert.  
De er også vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Dun er et naturmateriale som «puster» godt,  

og Andungen dundyner vil holde barnet ditt jevnt varm i løpet av natten, uten at det føles klamt.

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

… når kun det beste er godt nok!

 Varene kan du også få kjøpt på www.princessbutikken.no



36  /  Astma Allergi 4 2012

En ny generasjon hudpleie

Orion Pharma AS | Postboks 4366 Nydalen | 0402 Oslo | Telefon: 40 00 42 10

Det er egentlig ganske enkelt å lage gode  hudpleieprodukter. 

Det er bare å blande sammen milde og velkjente ingredienser.  Derfor 

finner du verken parfyme, fargestoff eller parabener i Danatekt. 

Dessuten er alle våre produkter svanemerkede og så milde at de 

kan brukes hver dag av både store og små. Les gjerne mer om oss 

på www.danatekt.no. Der kan du dess uten stifte bekjentskap med 

fl ere av våre svanemerkede produkter som er tilpasset følsom hud. 

Vi ses på apoteket!

UTEN
PARFYME

PARABENER &

FARGESTOFF

Navn: Susanne Rislå Andersen 
Bosted: Sørlending bosatt  

i Bergen sentrum 

der!
Hallo
Hvorfor er du medlem av NAAF? 
Det er viktig med sterk pasientorganisasjon som jobber for disse 
”usynlige” kroniske sykdommene, og tar vare på kronikernes inter-
esser. Astma og allergi er diagnoser som rammer enormt mange. 
Det er viktig at man forener krefter for å kunne gjøre endringer.  
Det er lett å være ”gratispassasjer”, men vi hadde merket det  
negativt hvis det ikke var en organisasjon som NAAF, som jobbet for 
våre interesser.   

Hva leser du med størst interesse i bladet? 
Det som fenger mest ut ifra overskriftene, og om det som skjer i 
min region av aktiviteter. Artiklene er veldig ofte spennende, infor-
mative og gir generelt gode råd. Det skal være mange spennende 
utendørsaktiviteter for familier utover høsten i Bergen. Mine barn 
gleder seg gjennom hele året til teaterkvelden og juletrefesten som 
arrangeres av Bergen AAF. 
Jeg følger også med på hjemmesiden og Facebook-siden til NAAF.  

Har du en hjertesak knyttet til astma- og allergisykdommer? 
Tobakkforebyggende arbeid har vært en hjertesak. Det er viktig å få 
dette budskapet ut til ungdom på en måte som de forstår og gjen-
nom kanaler som når dem. Like viktig synes jeg det er å fortelle at 
barn bør ha rett på en røykfri barndom. Alle vet at røyking er skade-
lig, er det likevel forbausende mange som verken klarer å slutte å 
røyke gjennom svangerskapet eller som starter å røyke igjen etter 
de har klart å holde seg unna i lang tid.  

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år? 
Jeg synes NAAF er på rett kjøl i forhold til arbeidet som drives med 
dyktige, faglige ansatte og tillitsvalgte. Personlig tror jeg det er 
viktig å drive tungt informasjons- og påvirkningsarbeid opp mot 
myndigheter. Det ser ut til at pasientorganisasjoners tradisjonelle 
rolle med å være en møteplass og arrangere medlemsmøter er på 
vei ut. De fleste berørte finner informasjon på nett og gjennom so-
siale medier, selv om mange nok hadde fått mye viktig informasjon 
gjennom erfaringsutveksling på et medlemsmøte. Jeg tror NAAF 
sitt viktigste hovedfokus er å ha dyktige fagfolk og ressurspersoner 
som kan støtte opp under behovene ved kronisk sykdom og jobbe 
opp mot politiske myndigheter og offentlige instanser. Det er f eks 
en skam at spesialistdekningen for barn med astma er så dårlig her 
på Vestlandet. Det burde vært enklere å få henvisning til spesialist 
for en god gjennomgang og veiledning, men i dag er det for liten 
kapasitet.   
 
Kunne du tenke deg å bruke en time av din tid på NAAF? 
Det gjør jeg allerede her lokalt – og setter stor pris på å treffe så 
mange engasjerte mennesker. 
Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt engasjement på? Min tid bruker 
jeg på tobakkforebyggende arbeid mot ungdom, og gjennom Helse- 
og Rehabiliteringsprosjektet ”Sprell og mestring” har vi fokus på 
positive aktiviteter og erfaringsutveksling for hele familien.  

VERVEPREMIER

NAAF synes godt i mediebildet for tiden. Mange viktige saker 
for våre medlemmer har kommet på dagsordenen både hos 
politikere og i pressen. Det viser at arbeidet vårt nytter. Hvis 
alle medlemmer verver ett medlem  hver, blir NAAF store  
nok til å bli tatt enda mer på alvor. Vil du være med oss å 
verve flere medlemmer?  Sammen skal vi gjøre Norge friskere! 

Snakk med de du kjenner som har plager. Snakk  med foreldre 
med barn i barnehage eller skole – vi  jobber aktivt med å 
forbedre innemiljøet så ikke enda  flere skal utvikle sykdom. 
Snakk med de som bryr seg  om miljøet de lever i, luften de 
puster i, produktene de bruker.Vi har mange medlemsfordeler 
og fine vervepremier! Å verve nye medlemmer er bra for alle: 
De nye  medlemmene, deg som verver og NAAF som  
organisasjon. Den enkleste måten å verve på er fra nettsiden 
vår www.naaf.no men du kan også ringe oss direkte på 
23 35 35 35 eller kontakte ditt lokallag. 

Verv et
medlem!

Les om vervepremier og legg inn din verving på www.naaf.no/medlem

Smoothie-maskin med  
2 reisekrus og tilhørende lokk

Pakke med to multi-
funksjonelle hodeplagg 
og to nøkkelringer med 

handlemynt

Middtrekk til pute (50 x 70 cm)

Norsk visesang i  
50 år (trippel CD)

Sterisol sensitiv hudpleie.  
Pakke med åtte populære produkter

Princess Gull dunpute
 fra Nordicform

Tre kokkekniver i høy kvalitet

Ekte batteridrevne 
stearinlys, tre stk i 

ulike størrelser

Rosendahl Grand Cru 
termokanne + to krus

Apple iPod Nano
 (modell og farge  

kan variere)

Jonas sport, blå

VERV              MEDLEMMER

VERV              MEDLEMMER

VERV              MEDLEM1

3

5
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Hoteller er allergiverstinger

tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Bjørnhild Fjeld, Tore Fjeld og Colourbox

Da den internasjonale konferansen 
Universell Design 2012 (UD2012) ble 
avholdt på Lillestrøm i juni, holdt Britt 
Ann Høiskar et innlegg om inneklima 
på hoteller. Hun mener bransjen har 
en lang vei å gå før den kan kalle seg 
allergivennlig.

− Et godt eksempel er det nybygde 
Choice-hotellet i Trondheim (Clarion 
Hotel & Congress), der det er lagt store 
arealer med tepper. Dette til tross for 
hvilke problemer vi vet at dette skaper 
for allergikere, påpeker Høiskar. 

Verst i fellesområder
De siste årene har det riktignok blitt litt 
færre tepper å se inne på selve hotell-
rommene, men i fellesarealer er det 
fortsatt mye dårlig inneklima. 

− I store konferansesaler blir det ofte 
lagt tepper for å bedre akustikken. 

Dette gjør at inneklimaet blir dårlig, og 
de som sliter med allergi og luftveier får 
store plager, sier NAAFs fagsjef.

Hun mener hotellene kan finne andre 
måter enn tepper å løse problematikken 
med støy og akustikk, for eksempel ved 
å legge inn lyddemping i taket. Tepper 
blir valgt fordi det er en billig og enkel 
løsning, men det er ikke en helsemessig 
god løsning for hotellenes bruker. Det 
er også et problem at teppebransjen de 
siste årene har kommet med stadig nye 
produkter som de hevder er allergi-
vennlige.

− Uansett hvilket teppe du bruker, er 
det ikke mer allergivennlig enn et glatt 
gulv, mener Høiskar. 

Bedre for alle
Hun er dessuten opptatt av at de 
tiltakene som blir satt i verk for å bedre 

forholdene for allergikerne, også vil være 
en fordel for andre, friske brukere. 

− Det er det universell utforming hand-
ler om. Det skal ikke lages spesialordninger 
for enkelte grupper, men finnes løsninger 
som er til beste for alle. Vi ønsker ikke 
egne allergirom på hoteller, men at alle 
rom trygt kan benyttes av alle, uansett 
allergi eller ikke.

Det finnes også eksempler på hotell- 
eiere som tar universell utforming på  
alvor. Høiskar trekker frem Scandic-
kjedens nybygde Scandic Oslo Airport 
Hotel, som selv henvendte seg til NAAF 
med ønske om samarbeid for å finne gode 
inneklimaløsninger. Slik hotellet fremstår 
i dag, kan NAAF trygt anbefale hotellet til 
sine medlemmer og andre. 

− Her er det gjennomtenkte og gode løs-
ninger både når det gjelder valg av bygge-
materialer, ventilasjon, støvsamling og 

Fortsatt bygges nye 
hoteller med tepper. 
Et klart tegn på at 
hotellkjedene ikke 
tar hensyn til våre 
grupper, mener Britt 
Ann K. Høiskar, som 
er fagsjef inneklima 
og uteluft i NAAF.
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Teppebelagte hotellrom er noe av det verste mange allergikere kan ut-
sette seg for. NAAF mener hoteller er verstinger når det gjelder inneklima.



Hoteller er allergiverstinger
NAAFs stand på 
UD2012-konferan-
sen på Lillestrøm 
informerte om 
inneklima i inne- 
og utemiljøer. 
Fra venstre: Nina 
Brun, Britt Ann K. 
Høiskar og Hallvard 
Ramfjord.

tekstiler, for å nevne noe, sier Høiskar.
Videre har NAAF og Scandic sam-

arbeidet etter at hotellet er kommet 
i drift, blant annet med tanke på rengjø-
ringsrutiner og allergener i mat. /

En del planter skaper til dels store helseproblemer for aller-
gikere. Derfor mener NAAF at universell utforming også 
handler om hvilke planter man velger i offentlige uterom.

Plantevalg er også  
universell utforming
Nylig kom nyheten om at det vil komme 
regler for planting av allergifremkal-
lende vekster på utendørs fellesom- 
råder. I en rapport utarbeidet av Stan-
dard Norge for Helsedirektoratet stilles 

det nå to krav til utbygging av fellesom-
råder. Det første er at oppholdsarealer 
og aktivitetsområder skal plasseres 
minst 100 meter unna allergifremkal-
lende vekster. Det andre er at duftende 
beplantning skal konsentreres på en-
kelte områder ved fellesarealer.

– For oss er inneområdet viktigst, 
men også uteområdet er viktig for å 
kunne ha en god livskvalitet, sier Britt 
Ann K. Høiskar, fagsjef for uteluft og 
inneklima i NAAF

– Vi forstår at det er umulig å fjerne 
alle planter og trær som fremkaller 
allergi – vi kan jo ikke utrydde skogen. 
Men de som skal plante nye områder 
kan nå tenke litt grundigere gjennom 
hva det er de planter. Det kan gjøre det 
lettere for de gruppene vi representerer 
å oppholde seg utendørs, sier hun.

Seniorforsker og Hallvard Ramfjord i 

Sedummatter er et 
allergivennlig alter-

nativ til gressplen.
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Stemor 
Løytnantshjerte 
Thuja 
Lønn 
Valmuer 
Ridderspore 
Lerk 
Blågran 
Rogn 
Fuchsia 

NAAFs pollenvarsling har utgitt boken 
”Gode råd er grønne” som handler om 
nettopp allergitrygge planter. Han me-
ner man må bort fra saneringstanken, 
og heller fokusere på at det er en hel 
del planter som kan brukes uten å skape 
problemer for allergikere og duftover-
følsomme. 

Dersom vi fjerner plantene, redu-
serer vi også livskvaliteten til mange 
mennesker. Det er mange som liker å 
være i grønne omgivelser selv om de er 
allergiske. Det handler bare om å velge 
planter som ikke gir allergiske reaksjo-
ner, sier Ramfjord.

Han nevner som eksempel at det kan 
brukes rogn og asal i stedet for bjørk 
i alleer. Og i stedet for vanlig gress-
plen kan du velge kløver eller sedum-
matter, eller du kan legge heller eller 
kunstgress. Nåletrær er også trygge for 
allergikere, og det samme gjelder en hel 
rekke grønne og blomstrende stauder 
og prydbusker.  /

Klematis

Rhododendron 

Orkideer

PotentillaHortensia
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100 % Naturlig 100 % Vegetabilsk 100 % Kolesterolfri 100 % Laktosefri

Markedsføres av 
Brynildsen AS

www.brynildsen.no
 tlf: 55 92 25 80

Det sunne alternativet til melk!
NATURLI’ anvendes på lik linje med kumelk; morgen, middag og kveld. 

Er også velegnet til matlaging og bakverk.

NYHET!

Alle NATURLI’ produkter er fri for både laktose og melkeprotein.

*pr dags dato er kun utvalgte varianter 
tilgjengelig i butikk . Kontakt oss for mer info.

Eksempler på allergitrygge planter:
..................................................................................................                     

l Boken ”Gode råd er grønne” av Hallvard Ramfjord  
 og Marianne Bjerke kan bestilles i NAAFs nettbutikk.
l Er du allergisk mot gress, er sedummatter et fint  
 alternativ.
l Hortensia er både vakker og trygg for allergikere.
l Orkideer er et godt valg blant blomstrende  
 inneplanter.
l Rhododendron blomstrer vakkert om våren, men  
 gir ikke pollenplager slik mange andre planter gjør.
l Klematis er klatreplanter som det finnes utallige  
 sorter av, og de er allergivennlige.
l Potentilla, eller buskmure som den kalles på norsk,  
 lyser opp med sine gule blomster på sensommeren.

Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifi sert 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 på apoteket.  



www.naaf.no  /  41
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Markedsføres av 
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www.brynildsen.no
 tlf: 55 92 25 80

Det sunne alternativet til melk!
NATURLI’ anvendes på lik linje med kumelk; morgen, middag og kveld. 

Er også velegnet til matlaging og bakverk.

NYHET!

Alle NATURLI’ produkter er fri for både laktose og melkeprotein.

*pr dags dato er kun utvalgte varianter 
tilgjengelig i butikk . Kontakt oss for mer info.

Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifi sert 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 på apoteket.  
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Hva med noen dagers opphold på Beitostølen i lekre, lettstelte og allergitrygge leiligheter?  
Fantastisk natur med stier, gang- og sykkelveier. Og klatrepark, bob-bane og golfbane for  
den som liker det. Svømmebasseng og treningssenter er gratis for NAAF-medlemmer  
og det gis medlemsrabatt i SPA avdelingen og på ulike behandlinger. 

Har du planlagt høstferien ennå?

Morsomt, trygt og ideelt for barnefamilier, 4–8  
sengeplasser. Priser fra kr 595 per døgn per leilighet. 

Les mer: www.naaf.no/beito  
eller kontakt oss på tlf. 23 35 35 35

Jonas varmemasker kan du bestille året rundt.  
Deretter kan du puttet den i skuffen og glemme den  
til du trenger den. Og det er heldigvis lenge til.

Se hele sortimentet på våre hjemmesider:

www.naaf.no/nettbutikk

– så slipper du å tenke på vinteren på lenge ennå…
Bedre føre var

Varmemasken  
hjelper deg å puste 
uten ubehag i streng 
vinterkulde!
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Allergiske plager av musikkinstru-
ment er en lite kjent tilstand, men ikke 
så uvanlig. Fenomenet er beskrevet i 
en rekke medisinske publikasjoner, som 
for eksempel hos en 30-årig yrkesfioli-
nist hadde i lengre tid hatt problemer 
med eksem på hender og føtter. Etter 
å ha testet ble det påvist at musikeren 
reagerte på krom, som fantes i kjernen 
på fiolinens E-streng. Ved bytte til ny 
streng med aluminiumkjerne, forsvant 
eksemet. 

Allergisk kontakteksem kan oppstå 
som reaksjon på allergen i strenge-
instrumenter, og metaller i blåsein-
strumenter kan gi eksem på lepper og i 
munnen. Også allergiske tilstander som 
følge av mikro-organismer i instrument-
deler (allergisk alveolitt) er rapportert. 
Tilstandene kan i noen tilfeller forebyg-
ges ved å skifte ut instrumentdeler og 
ved regelmessig rengjøring. Det kan 
også være mulig å unngå direkte hud-
kontakt med det allergifremkallende 
materialet, for eksempel ved hjelp av 
klær som dekker til huden. 

Nikkel i strenger og instrumenter
Nikkel er den vanligste årsaken til 
kontakteksem i befolkningen, og så 
også blant musikere. Hos de som spiller 
strengeinstrumenter finner man nikkel-
allergisk eksem på fingrer og hender, 
mens de som spiller blåseinstrumenter 
har disse utslettene på lepper og hals. 
Friksjon og varme under spillingen kan i 
likhet med utsondring av svette og spytt 
øke risikoen for at nikkel frigjøres under 
spilling. 

Strengene på fiolin, cello,kontrabass 
og gitar er vanligvis av stål, som inne-
holder nikkel for å hindre rust. Alterna-
tivet for disse kan være strenger av gull, 
bronse, kobber eller nylon. For fløytister 
er utsatt for å få eksem på haken, siden 
tverrfløyter ofte inneholder en liten 
andel nikkel. Det samme gjelder munn-
stykket på trompet og tuba. 

Musikk kan ha mange positive effekter på helsen og til og med minske allergiske 
reaksjoner. Men visste du at det finnes musikere som er allergiske mot sitt eget 
instrument?

Musikalsk allergi
tekst / Nils E Eriksson/tilrettelagt til norsk av Bjørnhild Fjeld    Foto / Colourbox
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Krom i fiolinstrenger
Grunnstoffet krom (Cr) 
brukes for å garve lær, og 
det benyttes også i rustfritt 
stål, lakk, treimpregnering, 
rustbeskyttelse, maling, 
samt ved galvanisering. I 
musikkens verden kan krom 
forekomme i fiolin- og gitar-
strenger og forårsake aller-
gier. Løsningen for de som 
reagerer på krom, er å bytte 
til strenger med aluminium. 
Det finnes også eksempler 
på kromallergi hos harpister, 
med da fordi man bruker 
krom i vedlikehold av strengene. 

Eksotiske treslag i instrumenter
Noen typer eksotiske treslag kan også 
forårsake allergisk kontakteksem. For 
eksempel brukes det ibenholt i fioliner, 
på gripebrett, strengeholdere, sadel og 
stemmeskruer. I blokkfløyter, obo, kla-
rinett og en del andre treblåserinstru-
menter, kan grenadilla (også kalt Afrikan 
blackwood) brukes. Andre eksotiske 
treslag som er i bruk i instrumenter er 
brasiliansk rosentre, ostindisk rosentre 
(palisander), kokostre og mahogny, med 
flere. Det kan forekomme kryssallergi 
mellom flere av de eksotiske treslagene.

Dersom man er allergisk mot ekso-
tiske treslag, anbefales at man benyt-
ter tre fra planter i buksbom-familien i 
stedet. 

Andre musikalske allergier
I tillegg til de som er nevnt, er det også 
en del andre stoffer som kan gi allergier 
for musikere.

For å gjøre fiolinbuen stivere, stryker 
musikere på noe som kalles kolofonium. 
Dette er en gulbrun, sprø harpiks som 
utvinnes fra gran eller furu. Dette stof-
fet er også påvist å kunne gi allergisk 
kontakteksem. 
Kolofonium 
brukes også i 
forbindelse med 
andre instrumen-
ter, som trekkspill 
og cello.

Propolis, eller 
bivoks som det 
også blir kalt, 
brukes i en rekke 
produkter som 
er i daglig bruk. 
For eksem-
pel tannkrem, 
ansiktskremer 
og tyggegummi. 
Stoffet benyttes 
også i lakken som 
strengeinstru-
menter innsettes 
med. Det finnes 
eksempler på 
både instrument-
makere og musi-
kere som har fått 
kontaktallergi av 
å bli eksponert for propolisbasert lakk.

Parafenylendiamin er et stoff som blir 
svart ved oksidering, og som benyttes 
i mørkfargede klær og lær. Det finnes 
også i noen musikkinstrumenter. Det 
kan for eksempel være tilfeller der 
mørkt tre er farget enda mørkere ved å 
bruke parafenylendiamin. Dette kan gi 
eksem hos noen mennesker. 

IgE-provoserte hudreaksjoner
De vanligste sykdommene som utløses 
via IgE-provoserte hudreaksjoner, er 
astma, allergiske nesebesvær (høysnue) 

og luftveisproblemer. Det finnes tilfeller 
av personer som har fått utløst slik aller-
gi av kontakt med musikkinstrumenter. 

Et eksempel er en 14 år gammel 
klarinettist, som hadde påvist pollen-
allergi og noen andre allergier fra før. 
Da hun fikk nytt munnstykke til klarinet-
ten sin, begynte hun umiddelbart å klø 
og hovne opp i leppene. Det viste seg 
at rørbladet var laget av en type gress, 
som hun var allergisk mot.  

Allergisk alveolitt hos blåsere
Noen ganger er det ikke selve instru-
mentet, men dårlig renhold som er 
den utløsende årsaken til de allergiske 
reaksjonene. Det er kjent at det finnes 
blåsere som har fått allergisk alveolitt av 
mikroorganismer inne i blåseinstrumen-
tet. Allergisk alveolitt er en gruppe  
lungesykdommer som skyldes en 

betennelsesreaksjon i lungevevet et-
ter innånding av organisk støv som 
sopp, bakterier, dyreprotein og annet 
dyrestøv. Symptomene kommer 4-6 
timer etter eksponering, og opptrer som 
hoste, leddsmerter og generelt dårlig 
allmenntilstand.

Inne i et blåseinstrument vil det være 
gode vekstvilkår for mikroorganismer, 
så det er viktig å tørke og desinfisere 
instrumentet ofte. / 

Artikkelen har tidligere stått på trykk i 
NAFFs fagblad Allergi i praksis.
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Gitarstrenger kan gi nikkelallergi, men heldigvis går det an 
å skifte til en annen type strenger.

Fiolinister kan få allergiske reaksjoner av blant annet treverket,  
strengene og den propolisbaserte lakken på instrumentet.

Klarinetter har i noen tilfeller et munnstykke 
som er laget av et gressslag. Problematisk for 
gressallergikere.

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.

Her finner du Unik produkter: Kiwi, Joker, Spar, 
Eurospar, Meny, Ultra, Centra, Jacobs, Helgø, CC-mat og Safari.
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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.

Sentrum
Blomster Alta AS

9510 ALTA
Tlf. 78 44 43 08

SKL Energi
til utvikling
5401 STORD

Tlf. 53 49 60 00

Borge
Begravelsesbyrå

 1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Finnsnes
Storg. 47

Tlf. 77 85 09 90

Nor Lines Nesna
 8700 NESNA

Tlf. 75 05 69 30

Apotek 1 Alta
9510 ALTA

Tlf. 78 44 96 10

Coop Marked
Svanvik

9925 SVANVIK
Tlf. 78 99 50 33

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

3004 DRAMMEN
Tlf. 32 26 90 00

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

Flanderborg
Rammer og Kunst

 7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Plate- og
sveiseverksted

Gunnar Hippe A/S
2391 MOELV

Tlf. 62 35 98 50

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Ditt Apotek Skjervøy
Sentrum 22, 9151 STORSLETT

Tlf. 77 77 02 77

Ditt Apotek Nordreisa
Sentrum 22, 9151 STORSLETT

Tlf. 77 77 02 77

Østo
Ortopedisenter AS

 2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Mithra AS
 3692 SAULAND
Tlf. 35 02 32 33

Måløy Sildoljefabrikk AS
Tlf. 57 85 35 00

Hugos Renseri
og Vaskeri AS

Alt av rens og vask av tekstiler
9409 HARSTAD
Tlf. 77 06 74 25

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Advokat
Jon Reidar Aae

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Eidsberg
Regnskapslag

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

0581 OSLO
Tlf. 21 95 16 00

1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 18 95

Rica Arctic Hotel
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 59 00

Rema 1000
Hesseng

9912 HESSENG
Tlf. 78 99 70 55

Hadsel Rør AS
8450 STOKMARKNES

Tlf. 482 41 111

Mosjøen
Helsekostsenter AS

 8656 MOSJØEN
Tlf. 75 17 27 77

Rema 1000
Båtsfjord

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 43 63

SpareBank 1
Mosjøen

8656 MOSJØEN
Tlf. 02 244

Nordkyn
Kraftlag AL

9790 KJØLLEFJORD
Tlf. 78 49 97 00

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

Askim Varmepumpeservice AS
Storg. 1, 1830 ASKIM

Tlf. 906 11 393

Autohjørnet AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 15 66

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

Apotek 1 Askim
1830 ASKIM

Tlf. 69 84 41 40

Hornindal
Rekneskapslag

6761 HORNINDAL
Tlf. 57 87 84 40

Byggmakker
Skui

1340 SKUI
Tlf. 04 020

Tlf. 32 73 64 00

Granlund
Opplæring AS

2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Apotek 1 Bien
Narvik

8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

Vitusapotek
Tiller

7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

Vadsø Apotek
9800 VADSØ

Tlf. 78 94 19 90

Lofoten
Sparebank
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Apotek 1
Honningsvåg

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 30 22

Tollpost Globe AS
9845 TANA
Tlf. 09 300

Rytterbua AS
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 00 70

Hesteutstyr og Hundeutstyr

7541 KLÆBU
Tlf. 04 358

Finnmark
Entreprenør AS

9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Norac
Baggerød AS

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Rana
Bilservice AS
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Medicus Sykepleiesenter Telemark
3722 SKIEN

Tlf. 35 50 28 80

Bilvarehuset
Anker AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Fræna
vidaregåande skole
 6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 64 00

1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

Vollan
Gjestestue AS
9040 NORDKJOSBOTN

Tlf. 77 72 23 00

1351 RUD
Tlf. 67 15 22 00

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

Samuelsen
Maskin AS

6445 MALMEFJORDEN
Tlf. 71 26 88 00

Repvåg
Kraftlag SA

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Ski Taxi
1405 LANGHUS

Tlf. 06 491
Fax. 64 91 15 40

 3711 SKIEN
Tlf. 35 50 06 80

Murmester
Einar Espedalen AS
 3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 03 30

Nordlysbadet Alta KF
9506 ALTA

Tlf. 78 44 48 80
www.nordlysbadet.no

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

www.vianova.no

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Bilxtra Askim
1811 ASKIM

Tlf. 69 88 84 00

Amfi Svolvær
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 70 00

Sweco Norge AS
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Hønefoss A/S
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 05 00

Oxum
Containerservice
 3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Hommersåk
Bil AS

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

Din
Kjøreskole AS

3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

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

Rørlegger
Trygve Myrer AS

2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

1539 MOSS
Tlf. 69 25 11 15

Eduard A Byes
Begravelsesbyrå AS

 6003 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 55

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 09 33

Miljøhuset
Gnisten AS
Tlf. 474 77 474

www.miljohuset-gnisten.no

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 66 00

Klippoteket
 3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

ANONYM
STØTTE
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Vardø
kommune

www.vardo.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
 www.nesset.kommune.no

... for et bedre inneklima

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

psykisk helsearbeid
 www.steigen.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no www.gjovik.kommune.no

Hurum
kommune

www.hurum.kommune.no

Tromsø
kommune

www.tromso.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Vadsø
kommune

www.vadso.kommune.no

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

www.stange.kommune.no

Lærdal
kommune

Psykisk Helsevern
www.laerdal.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Sande
kommune

www.sande-mr.kommune.no

Flakstad
kommune

Helse og Velferd
 www.flakstad.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
 www.fedje.kommune.no

Karlsøy
kommune

www.karlsoy.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no

Ingeniør og
Takstforretning

Erik Bjar
1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 30 46

SpareBank 1
Skjervøy

9189 SKJERVØY
Tlf. 02 244

Rens & Vask ANS
9760 LAKSELV
Tlf. 78 46 09 00

Rema 1000
Lakselv

9711 LAKSELV
Tlf. 78 46 35 00

1511 MOSS
Tlf. 69 60 98 11

Lofoten Turist og Rorbusenter Ørsvågvær
8310KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80
www.orsvag.no

Hadelandsbakeriet AS
 Rådhusv 35, 2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Apotek 1 Strindheim
7045 TRONDHEIM
Tlf. 73 89 44 70

Åpningstider 9-18 (10-15)

Hordaland
fylkeskommune

Opplæringsavdelinga
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Plantax AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 59 00

Byggningssnekker
Erik Rasmussen

1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

Kiosken
på Nesset

1407 VINTERBRO
Tlf. 64 94 65 58

Røn VVS AS
2960 RØN

Tlf. 61 34 44 15

Siso Energi AS
8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

NorBetong
Ferdigbetong

1618 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 34 10

Råholt Helse
og Bandasje

2070 RÅHOLT
Tlf. 63 95 30 92

Slipefyr’n
 9022 KROKELVDALEN

Tlf. 930 94 618

E & M’S AS
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 44 31

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Jahr
Bilservice A/S

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

JIB Service &
Assistanse

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Maskinentreprenør
Geir Egil Strømmen

2960 RØN
Tlf. 975 95 586

Kjell Arne
Schjørn AS

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 22 30

Malermestrene
Indre Østland AS
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Frisørhjørnet
Eva og Tordis

2843 EINA
Tlf. 61 19 00 10

Kongsbakken
videregående skole

9008 TROMSØ
Tlf. 77 64 73 00

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

6509 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 76 60

5501 HAUGESUND
Tlf. 03 240

Solheimhus A/S
Nedre Hjelleg. 16

3724 SKIEN
Tlf. 35 52 29 15

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Apotek 1
Hammerfest

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 74 60

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

ANONYM
STØTTE

Brumunddal
Begravelsesbyrå AS
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 15 19

Bø-Tre AS
8475 STRAUMSJØEN

Tlf. 76 13 92 90

Ekra Gartneri
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20 Austmarka
Tlf. 62 82 82 21

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

 1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00   -   www.dnv.com

3050 MJØNDALEN   -   Tlf. 32 23 68 80

Vardø
kommune

www.vardo.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
 www.nesset.kommune.no

... for et bedre inneklima

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

psykisk helsearbeid
 www.steigen.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no www.gjovik.kommune.no

Hurum
kommune

www.hurum.kommune.no

Tromsø
kommune

www.tromso.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Vadsø
kommune

www.vadso.kommune.no

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

www.stange.kommune.no

Lærdal
kommune

Psykisk Helsevern
www.laerdal.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Sande
kommune

www.sande-mr.kommune.no

Flakstad
kommune

Helse og Velferd
 www.flakstad.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
 www.fedje.kommune.no

Karlsøy
kommune

www.karlsoy.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no

Ingeniør og
Takstforretning

Erik Bjar
1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 30 46

SpareBank 1
Skjervøy

9189 SKJERVØY
Tlf. 02 244

Rens & Vask ANS
9760 LAKSELV
Tlf. 78 46 09 00

Rema 1000
Lakselv

9711 LAKSELV
Tlf. 78 46 35 00

1511 MOSS
Tlf. 69 60 98 11

Lofoten Turist og Rorbusenter Ørsvågvær
8310KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80
www.orsvag.no

Hadelandsbakeriet AS
 Rådhusv 35, 2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Apotek 1 Strindheim
7045 TRONDHEIM
Tlf. 73 89 44 70

Åpningstider 9-18 (10-15)

Hordaland
fylkeskommune

Opplæringsavdelinga
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Plantax AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 59 00

Byggningssnekker
Erik Rasmussen

1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

Kiosken
på Nesset

1407 VINTERBRO
Tlf. 64 94 65 58

Røn VVS AS
2960 RØN

Tlf. 61 34 44 15

Siso Energi AS
8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

NorBetong
Ferdigbetong

1618 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 34 10

Råholt Helse
og Bandasje

2070 RÅHOLT
Tlf. 63 95 30 92

Slipefyr’n
 9022 KROKELVDALEN

Tlf. 930 94 618

E & M’S AS
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 44 31

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Jahr
Bilservice A/S

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

JIB Service &
Assistanse

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Maskinentreprenør
Geir Egil Strømmen

2960 RØN
Tlf. 975 95 586

Kjell Arne
Schjørn AS

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 22 30

Malermestrene
Indre Østland AS
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Frisørhjørnet
Eva og Tordis

2843 EINA
Tlf. 61 19 00 10

Kongsbakken
videregående skole

9008 TROMSØ
Tlf. 77 64 73 00

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

6509 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 76 60

5501 HAUGESUND
Tlf. 03 240

Solheimhus A/S
Nedre Hjelleg. 16

3724 SKIEN
Tlf. 35 52 29 15

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Apotek 1
Hammerfest

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 74 60

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

ANONYM
STØTTE

Brumunddal
Begravelsesbyrå AS
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 15 19

Bø-Tre AS
8475 STRAUMSJØEN

Tlf. 76 13 92 90

Ekra Gartneri
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20 Austmarka
Tlf. 62 82 82 21

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

 1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00   -   www.dnv.com

3050 MJØNDALEN   -   Tlf. 32 23 68 80
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Det er skikkelig deilig med 
dans i sommerferien, for da 
kan man fokusere bare på 
dansen, mener deltakerne på 
årets sommerdans-kurs ved 
Den Norske Ballettskolen i 
Oslo.

Med midler fra Extrastiftel-
sen, har NAAF Region Oslo og 
Akershus samarbeidet med 
Den Norske Ballettskolen om 
dette sommerdansprosjektet. 
Fokus har vært å legge forhol-
dene til rette for alle, også de 
med astma, eksem og allergi. 
Danseskolens leder har fått 
veiledning i hvilke tiltak som 
vil gi godt inneklima og gode 
treningsforhold i tillegg til at 
de ansatte har fått skolering i 
hva astma, allergi og eksem er 
og hvordan treningen kan leg-
ges opp til beste for alle. 

Danseskolen har fulgt 
mange av rådene, blant annet 
gjennom rutiner for rengjøring 
av ventilasjonsanlegget, og 
lokalene er nå et godt eksem-
pel for universell utforming 
med plakater som minner om 
at alle bør være frie for røyk, 
parfyme og dyrehår. 

– Det beste med denne 
danseskolen og kursene denne 
sommeren har vært at alle 
støtter hverandre. Dessuten 
har de russiske instruktørene 
veldig godeundervisnings-
metoder, sier Live Bergstrøm, 
11 år. Hun er medlem i NAAF 
og har danset ballett i fire år. 

Glade sommerdansere. Foran f.v: Live Bergstrøm, Irene Johansen og Maria Moser Heyerdahl.

Informasjonsstand på Ringsaker
Lokallaget i Ringsaker hadde 
informasjonsstand med 
lungemåling på Park Gården i 
Brumunddal, den 17. august. 

Det var mange besøkende 
innom standen og stor in-
teresse for våre informative 
brosjyrer. Takk til alle som 
stilte opp og hjalp oss å gjøre 
Norge friskere! 

 Tillitsvalgte fra Ringsaker AAF, og 
besøkende, på stand i Brumunddal. 

Progresjonen er upåklagelig, 
undertegnede har sett henne 
som ekorn i Snehvit og den 
allergiske Prosit to år på rad 
og den lille vevre jenta er så 
grasiøs at enhver kan føle seg 
som en elefant. 

– Det morsomste ved å 
danse ballett er å opptre, inn-
rømmer hun og gleder seg til 
fremtidige oppsetninger. 

Også Maria Moser Heyer-
dahl, 13 år, deltok på sommer-
dansen. Hun ønsket å bli kjent 
med en ny danseskole og 

treningen der før høsten og er 
veldig fornøyd. Begge jentene 
har tidligere vært på ballett-
sommerskoler i henholdsvis 
England og Frankrike, så de 
har litt å sammenligne med. 

Maria forteller at hun  
jevnlig går til astmakontroll.

– Ballett er fint for meg. Det 
er krevende, men det passer 
min kropp. Hun forteller at 
det hender gymtimene blir 
tungpustne, mens hun aldri 
har vært plaget av det på bal-
letten. 

Det er viktig å kunne grunn-
prinsippene for astma og  
fysisk aktivitet: Premedisine-
ring, oppvarming og lystbe-
tont trening. Og lystbetont er 
det definitivt for disse to dan-
serne, drømmen er selvsagt å 
bli profesjonell ballettdanser!

Om du også ønsker å danse, 
besøk www.dnbs.no

Ane Heiberg
Regionssekretær, Oslo og 

Akershus
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Sommerdans i Oslo

Ønsker du deg  
en skilpadde?
Mie er en russisk 
landskilpadde på fire 
år. Hun er tam og veldig 
snill, men må dessverre 
skifte eier. Kun kr 1 500. 
Kontakt jonntell@online.
no eller tlf: 90 99 08 47.

Les mer om hold av 
skilpadde på www.naaf.
no/fakta/Generelt/
Skaffe_skilpadde
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Senteret skal ligge under Yrkes- 
medisinsk avdeling (YMA), som allerede 
har stor kompetanse på allergifeltet.

− Nå er vi i gang! sier en glad overlege 
Aud Berstad ved YMA, som har vært 
primus motor for senteret.

Bakgrunnen er mandatet alle helse-
foretakene fikk fra Helsedepartementet 
i ”Nasjonal strategi for forebygging og 
behandling av astma- og allergisykdom-
mer” i januar 2011.

− Med dette senteret ønsker vi rett 
og slett å oppfylle målene fra departe-
mentet, men det fulgte ingen penger 
med mandatet. Til slutt ble vi så trøtte 
av manglende respons og midler at jeg 
kontaktet stortingsrepresentant Laila 
Reiertsen (FrP), og med en sentral poli-

Etter flere års iherdig arbeid har Haukeland Universitetssykehus  
i Bergen endelig fått midler til å starte opp et tverrfaglig  
allergisenter – det aller første i landet.

I gang med
allergisenter

tekst / Sissel Fantoft      foto / Odd Mehus/Bergens Tidende

tiker til å trykke på de rette knappene 
ble det omsider fortgang i saken,  
forteller Berstad.

I juni anbefalte administrasjonen i 
Helse Vest på sitt styremøte at det blir 
bevilget 750.000 kroner til senteret.

− Det holder så vidt til å lønne en 
leder og en koordinator i hver sin 40 
prosent stilling ut året. Men det skjer da 
i hvert fall noe, sier Berstad.

Første i landet
Selv om alle helseforetakene har blitt 
pålagt å ha et regionalt kompetansemil-
jø for astma og allergi, blir det tverrfag-
lige allergisenteret i Bergen det første i 
sitt slag i landet.

− Her har vi en del folk med kompe-

tanse, og vi tenkte at et slikt senter er i 
tråd med oppdraget fra departementet. 
Vi ønsker å jobbe for å heve kompe-
tansen blant de som jobber med allergi 
både i spesialisthelsetjenesten og i  
kommunehelsetjenesten, for det er 
nødvendig – vi ser at vi får en del 
pasienter hit til oss med plager og 
symptomer som kunne vært behandlet i 
primærhelsetjenesten, og så er det  
sikkert en del som burde vært henvist 
hit men som ikke blir det, sier Berstad. 

YMA har allerede fått forespørsler fra 
fagfolk som ønsker å hospitere ved det 
nye senteret.

− Det er noe vi ønsker å imøtekomme. 
Vi ønsker også å holde kurs for leger,  
sykepleiere og andre som har dette 
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Overlege Aud Berstad ved Yrkes-
medisinsk avdeling ved Haukeland 
Universitetssykehus gleder seg over 
at de endelig har fått midler til å 
starte et tverrfaglig allergisenter. 

nært innpå seg, drive nett-
verksbygging og formidle kon-
takt videre i systemet. Men 
alle slike ting krever en admi-
nistrering som vi ikke har tid til 
i det daglige, derfor er det så 
gledelig at allergisenteret nå 
starter opp, sier Berstad, som 
håper at Helse vest vil følge 
opp med ytterligere midler.

− Det ville vært virkelig flaut 
hvis vi nå starter opp arbeidet 
med senteret sånn på tampen 
av budsjettåret, og så ikke 
kommer videre. Men nå er vi 
i hvert fall i gang, og vi håper 
og tror at dette kun er ment 
som oppstartmidler. Vi prøver 

å gjøre det beste ut av det lille 
vi har, sier Aud Berstad. 

Presset på
Stortingsrepresentant Laila 
Reiertsen er selv sykepleier, 
og har engasjert seg sterkt for 
å få i gang allergisenteret på 
Haukeland.

− Jeg syntes det var ille at 
de ikke kom i gang, Hauke-
land har så mange som er 
kompetente på allergifeltet. 
Jeg hadde et møte med Aud 
Berstad og Erik Florvåg ved 
YMA og fikk høre litt hvordan 
de tenkte, og bestemte meg 
for at dette må vi gjøre noe 
med, forteller Reiertsen.

Hun kontaktet Helsedepar-
tementet, men fikk beskjed 
om at det er Helse Vest som 
må ta prioriteringen og finne 
de nødvendige midlene.

− Den offentlige kverna 
maler veldig seint, så jeg sto 
på med mailutveksling med 
både departementet og Helse 
Vest, og i juni ble det bevilget 
penger. Dette viser at det 
faktisk er mulig å få fortgang i 
offentlige prosesser hvis man 
legger litt press på, sier hun.

− Med all kompetansen og 
planene de har på Haukeland 
for senteret kommer dette 
til å styrke hele Vestlandet 
– allerede i dag kommer det 
pasienter med allergiproble-
matikk til Haukeland fra hele 
landet, derfor er det så viktig 
at vi ikke lar det slippe fra oss. 
Flere og flere rammes jo av 
astma og allergier, derfor blir 
det bare viktigere og viktigere 
også med forebygging, sier 
Laila Reiertsen. /

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
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Mors røyking øker astmarisiko

Selv røyking helt i begynnel-
sen av svangerskapet øker 
risikoen for at barnet utvikler 
astma i førskolealder, viser 
en ny studie. − De skade-
lige effektene av røyking på 
fosterets pustesystem synes 
å starte allerede før kvinnen 
forstår at hun er gravid, sier 

lege og forsker Åsa Neuman, 
Institutt for miljømedisin,  
Karolinska Institutet, Stock-
holm, i en pressemelding. 
Studien ble publisert online i 
American Journal of Respira-
tory and Critical Care Medi-
cine.

Alle Westin-hoteller lukter det samme

Hotellkjeden Westin sprayer 
ut signaturduften ”White Tea” 
i lobbyen på alle sine hotel-
ler. På den måten mener de 
at gjestene umiddelbart skal 
kunne kjenne igjen at de er 
i et Westin-hotell, siden lukt 
trigger minner. I tillegg til å 
spraye duften ut i luften, luk-
ter håndklær og sengetøy det 
samme, og du kan dusje deg 
i ”White Tea” hvis du ønsker. 
Allergikere er imidlertid ikke 
særlig begeistret for dette 
påfunnet, som også er i bruk 

på enkelte andre hoteller.  
Dette skriver en leser på 

nettsiden Hotelchatter.com:
«Vær så snill og hjelp meg. 

Jeg dør: Jeg har astma og jeg 
begynner å gå tom fra steder 
jeg kan overnatte. Westin 
Hotels dynker hele lobbyen 
sin i billig parfyme, mens Ritz 
Carlton Miami Beach har bil-
lig parfyme i air conditionen 
på alle offentlige områder ... 
Og det er stadig flere hotell 
som gjør dette.»

Fugemasse anbefalt av NAAF
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La astmabarn snakke ut

Barn med astma bør opp-
fordres til å snakke om sine 
opplevelser. Det gjør det 
lettere å leve med sykdom-
men, sier forsker Anne Trollvik 
ved Høgskolen i Hedmark til 
Forskning.no. Astma er den 
hyppigste kroniske sykdom-
men i barnealderen. Barn 
som rammes av astma kan bli 
redde og usikre i hverdagen 
og for hva som kan skje hvis 
astmaen forverrer seg. Disse 
barna opplever over at de 
henger etter i lek og aktivitet, 
og føler seg utestengt fra 
sosiale settinger.

Trollvik har nylig disputert 
med doktorgradsavhand-

lingen «Barn med astma og 
deres foreldre – læring, delta-
kelse og samarbeid».

– Det er mye som tyder 
på at barna får det lettere i 
hverdagen når de føler de kan 
være åpne og snakke med 
andre barn og voksne om 
hvordan astmaen påvirker 
dem i ulike situasjoner, sier 
Trollvik. Barna uttrykte at de 
ikke ville fortelle til andre at 
de har astma, de ville heller 
ikke ta medisinen åpenlyst. 
Dette gjorde det vanskelig for 
dem å delta i leken på lik linje 
med de andre barna, og de 
erfarte utestengelse fra lek i 
skolehverdagen.

CT1 fra Maskin-Elektrisk AS er 
første fugemasse og konstruk-
sjonslim som er blitt godkjent av 
Norges Astma- og Allergiforbund 
anbefalingsordning. CT1 en unik 
helse-og miljøvennlig fugemasse 
og konstruksjonslim bestående 
av markedets nyeste teknologi. 
Produktet er løsemiddelfritt 
og kan erstatte akryl, silikon, 
våtromssilikon, butyl, mastics, 
PU-lim, trelim og monteringslim. CT1 kan brukes på våte over-
flater, også under vann, og har en unik vedheft på nesten alle 
typer materialer og bruksområder.

OptiChamber Diamond 
refunderes på blå resept.

OptiChamber Diamond er et inhalasjonskammer 
som anbefales for alle som benytter spray. 

Kammeret passer for alle spraytyper, er antistatisk og 
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes med maske.
Du rengjør kammeret enkelt i oppvaskmaskinen.

Liten, lett og praktisk nyhet 
for deg som bruker spray

NYHET!
OptiChamber Diamond

Nigaard Pharma as: 
Norge • Sverige • Danmark • Finland • Island

post@nigaard.com, www.nigaard.com
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm, Tlf.: +47 81 53 00 30

Produkt Varenummer

OptiChamber Diamond 868597
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite small (0 – 18 mnd)  839949
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite medium (18 mnd – 6 år)  906511
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite large (over 6 år)   876192
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som anbefales for alle som benytter spray. 
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inneholder ikke lateks. Kan også benyttes med maske.
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Jeg ønsker å dele et av mine dikt 
med leserne av bladet.  
I mange år med syke barn har jeg 
opplevd enorm glede og støtte  
i alle englene som dukker opp... 
i form av fantastiske sykepleiere, 
naboer, venner osv. Derfor ble 
dette diktet til som en hyllest til alle hjelperne der ute: 

 
ENGLER PÅ JORD

 
Til alle der ute som tviler eller tror, 
det finnes faktisk engler på jord. 
De fleste som er det - vet det ei, 
en engel på jord kan godt være deg. 
 
Du møtte den første den dagen du ble født, og maken  
til engel har jeg aldri møtt, hun er der bestandig og  
kalles en mor, hun er den største engelen på jord! 
 
Og andre hjelpere, som ei tar betalt, 
som stiller opp når noe går galt, 
en utstrakt hånd, et besøk der du bor, 
ja, de er virkelig engler på jord! 
 
Ute på reise, fremmed sted, 
forvirret, vet verken opp eller ned, 
en hyggelig dame loser deg hjem, 
engler på jord kan man kalle dem! 
 
En sms, et besøk og en hyggelig mail, 
noen som blåser vind i dine seil, 
et råd, oppmuntring - og gode ord, 
bæres fram av en engel på jord. 
 
Når du minst venter det og trenger det mest, dukker de 
opp – som en uventet gjest, med kjærlig omtanke for  
liten og for stor, for det er disse som kalles engler på jord! 
 
Er livet vanskelig og du sliter på din vei, finnes det noen 
som går den med deg, en venn, en nabo, en i familien  
der du bor, for alle får utdelt en engel på jord! 
 

Marit T. Hardeberg Svensen

Takk til alle  
hjelperne
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Delikat og smakfull
melkefri

OSTEKAKE 
m/jordbær

✔ Laktose-/melkefri
✔ Glutenfri
✔ Eggfri
✔  Egnet for vegetarianere 

og veganere
 

Mamma Cucina fi nner du i frysedisken hos  dagligvare-
og helsekostbutikker med bredt vareutvalg.

For mer info, ring Alma Norge AS, tlf. 63 91 00 00
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Kan det å ha hund i huset 
forebygge utvikling av astma? 
Noen tidligere undersøkelser 
har i hvert fall antydet at det å 
holde kjæledyr, spesielt hund, 
er forbundet med en lavere 
risiko for astma. Og nå tror 
Kei Fujimura fra University 
of California, San Francisco 
og kollegaene hennes de kan 
være på sporet av hvorfor, 
ifølge Forskning.no.

Det viser seg nemlig at 
bakteriesamfunnene i husstø-
vet i et hjem med hund eller 
katt, var forskjellig fra støvet 
i hus uten kjæledyr. Gjennom 
museforsøk fant forskerne ut 
at støv fra hunder faktisk kan 
beskytte mot infeksjoner av 
RS-viruset. Dette viruset kan 
gi alvorlige luftveisinfeksjoner 
hos små barn, og dermed økt 
astmarisiko senere i livet.

Flere kan få spillemidler

Astma- og Allergiforbundet 
og flere andre organisasjoner 
har sammen tatt kontakt med 
Kulturdepartementet for å få 
en mer rettferdig fordeling 
av inntektene fra pengespill. 
Til nå har ti store frivillige 
organisasjoner, også kalt 
10H, hatt en egen avtale med 
Norsk Tipping om samarbeid 
på spillemarkedet. Men nå 
har departementet bestemt 
seg for å utrede fordelingen 
av inntektene fra Norsk Tip-

ping som går til humanitære 
og samfunnsnyttige organisa-
sjoner.

- Stortingsflertallet forut-
satte i 2003 at det på sikt bør 
vurderes en omfordeling av 
overskuddet i lys av veksten i 
Norsk Tippings samlede over-
skudd. Det er dette vi nå gjør, 
sier kulturminister Anniken 
Huitfeldt (bildet) som forsikrer 
at det skal være en tett dialog 
med de frivillige organisasjo-
nene.

Hundebakterier hindrer astma

Åtte av ti skoler med dårlig 
inneklima er dyster statistikk 
foran skolestart, men små og 
enkle tiltak på den enkelte 
skole kan fort gi et betydelig 
bedre inneklima. Verktøyene 
finnes, men kommunene må 
lære å ta dem i bruk, mener 
Astma- og Allergiforbundet. 

I 2011 utførte Arbeidstilsy-
net en undersøkelse av 128 
skoler i 53 kommuner. Denne 
viste at 80 prosent av skolene 
brøt deler av lovverket for 
inneklima.

− Det er uakseptabelt at så 
mange barn blir eksponert 
for dårlig inneklima når vi vet 
at dette fører til helseplager. 
Vi vet også at 20 % av norske 

skolebarn sliter med astma og 
allergi, og at dårlig inneklima 
stadig oftere påpekes som 
en årsak til at mange barn 
utvikler astma og allergipla-
ger, sier fagsjef Britt Ann K. 
Høiskar i NAAF. I tillegg vet 
vi at et dårlig inneklima gjør 
at elevenes prestasjoner blir 
dårligere.

Astma- og Allergiforbundet 
mener det er avgjørende at 
skolene kan dokumentere et 
godt inneklima gjennom gode 
rutiner for internkontroll. − 
Det finnes gode verktøy. Men 
kommunene må ta initiativ 
og lære å ta dem i bruk, sier 
Høiskar.

Lite som skal til for bedre skolemiljø
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NAAF-samarbeid med Veidekke

Ny kolsmedisin godkjent 

Veidekke Eiendom AS har gitt Veidekke Entreprenør AS 
i oppdrag å bygge trinn 3 på boligprosjektet Konfektfa-
brikken på Rodeløkka. Kontrakten omfatter oppføring 
av 63 familievennlige leiligheter og 59 parkeringsplasser. 
Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet 
om å bygge boliger med særdeles godt og helsevennlig 
inneklima.

Det europeiske legdemiddelkontoret (EMA) godkjenner 
Eklira Genuair, en ny behandling for kronisk obstruktiv 
lungesykdom (KOLS).  Denne medisinen gir betydelig 
bronkieudvidelse (utvidelse av luftveiene) fra første dose, 
reduserer symptomene til KOLS-pasienter og forbedrer 
deres livskvalitet. Eklira er utviklet av legemiddelfirmaet 
Almirall og kommer på det norske markedet fra midten av 
november.
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Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:

- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Rask til å forstøve
- Batteri eller nettdrevet
- Klar for munnstykke eller maske

Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions

Philips Norge AS 
Home Healthcare Solutions
Solheimveien 62, 1473 Lørenskog
Postboks 410, 1471 Lørenskog

Telefon +47 67980100

SELGES KUN PÅ APOTEK

DET SISTE
INNEN HUDFORSKNING

Alt annet er overflødig

Eucerin® Dr y Skin – ef fektiv 
hjelp til tørr hud – f innes 
for hender, føtter, ansikt 
og kropp.
Spør på apoteket og 
besøk www.eucerin.no

S K I N  S C I E N C E  T H A T  S H O W S

Velkommen til

Valle Marina
Valle Marina er Astma- og Allergi- 
forbundets feriested på Gran Canaria.  
Her er det deilig sommertemperatur  
hele året og medlemsrabatt på opphold. 
Noen tar ferie fra vinteren her  – mens  
andre sikrer seg sommerværet.

For mer informasjon kontakt NAAF  
på tlf. 23 35 35 35 eller send e-post  
til: vallemarina@naaf.no 

www.naaf.no/vallemarina
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SELGES KUN PÅ APOTEK

DET SISTE
INNEN HUDFORSKNING

Alt annet er overflødig

Eucerin® Dr y Skin – ef fektiv 
hjelp til tørr hud – f innes 
for hender, føtter, ansikt 
og kropp.
Spør på apoteket og 
besøk www.eucerin.no

S K I N  S C I E N C E  T H A T  S H O W S
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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

Støttet av Stavanger Astma og Allergiforening

allergikokken.no

gjør hverdagen litt enklere...

Tjenesten er HELT GRATIS!

*

ENEstE maliNgEN aNbEfalt av Naaf

Verdens mest 
helseVennlige 
maling
Sens er utviklet i samarbeid med:

geir Endregard, 
generalsekretær i Naaf

sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag 

den eneste malingsserien som er anbefalt av Norges 

astma - og allergiforbund. mal med sens så slipper du 

å tenke på skadelig avdamping og malingslukt.

sens – trygg fra første strøk

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter basert på 
Naafs strenge kriterier for innendørsmaling.

PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved: 
• Neseproblemer, også for barn
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

NYHET!

Finnes på apotek
www.aconordic.com

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. 

Velkommen til en allergivennlig handel!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER

NYHET

Norges Astma- og Allergi Forbund

Aldri har  
effektiv  
gulvvask  
fra Jif vært 
enklere!

Anbefaler nye Jif  
Mopp Startpakke

HØIE VEVD NATURKREPP
• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen, 
   og ikke fremstilt kjemisk 
• Høie vevd krepp i farge hvit og ubleket 
   er anbefalt av NAAF 
• Kjennes sval om sommeren og 
   varm om vinteren.
Høie Krepp for sunn søvn i et friskt sovemiljø!

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

s e n s i t i v  s i d e
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CUTRIN 
SENSITIVE

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

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

HÅRPLEIESERIE FOR FØLSOM 
OG ALLERGISK HUD

Utviklet i  
samarbeid  
med ledende  
hudleger
Beskytter  
huden mot  
solskader og  
styrker huden  
i dybden
Klinisk dokumentert 
effekt og hud- 
vennlighet hos barn 
med atopisk eksem

Les mer på: www.eucerin.no

SENSITIV HUD?

Eucerin Sun Kids -
Trygg og effektiv solbeskyttelse  

til den sensitive barnehuden!

Eucerin Sun Kids SPF 50+
Solbeskyttelse som er enkel å påføre  
og absorberes raskt. Ekstra vannfast.  

Uten parfyme, parabener og fargestoffer.

Støttet av Stavanger Astma og Allergiforening

allergikokken.no

gjør hverdagen litt enklere...

Tjenesten er HELT GRATIS!

Tørr, kløende  
hodebunn?

Decubal Mild 
Shampoo vasker 
håret på en skånsom 
måte. De milde 
ingrediensene gjør 
hodebunnen myk, 
virker beroligende 
og lindrer kløe. 

Decubal Dry Scalp 
Treatment gir umiddel-
bar lindring til en 
kløende hodebunn. 
Hodebunnskuren  
virker mykgjørende  
og beroligende og 
forebygger kløe. 

Veil. pris: kr. 89,-

Veil. pris: kr. 155,-

KUN HOS BOOTSAPOTEKENE

KUN HOS APOTEK 1 OG BOOTS

PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved: 
• Neseproblemer, også for barn
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

NYHET!

Finnes på apotek
www.aconordic.com

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. 

Velkommen til en allergivennlig handel!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER

HØIE VEVD NATURKREPP
• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen, 
   og ikke fremstilt kjemisk 
• Høie vevd krepp i farge hvit og ubleket 
   er anbefalt av NAAF 
• Kjennes sval om sommeren og 
   varm om vinteren.
Høie Krepp for sunn søvn i et friskt sovemiljø!

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

  

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

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

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 

NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!

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

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

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 

NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!

For mange er melkefritt  
livsviktig, mens andre velger  

det for å føle seg bedre.  
Stadig flere velger det fordi  

de helt enkelt synes  
det er godt!
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TOPPMODELLEN:

FD-Heat Kirigamine 
Nordisk modell med overlegen varmeeffekt!

Medlemsrabatt

NAAF
SPAR kr 2498,-

Som medlem av Norges Astma- og
Allergiforbund kan du spare kr 2498,-
på kjøp av vår toppmodell FD-Heat Kirigamine.
Hva er rabatten?

-1500 kr på veiledende priser
1 stk ekstra PlasmaDuo antiallergi mikrofilter (verdi kr 399,-)
1 stk Quick Clean Støvsugerkit (verdi kr 599,-)

Total verdi for NAAF medlemmer: kr 2498,-

Hvordan får jeg tilbudet?
Gå inn på www.miba.no/naaf og fyll ut skjemaet,
så tar nærmeste forhandler kontakt med deg.
Kontakt din lokale autoriserte forhandler direkte.
Ring 02650 og be om tilbudet.

Fra 20dB(A)

Miba_90x261  08.03.12  12.55  Side 1

Etter at en ansatt ble sykemeldt på grunn av parfymelukt, tok fiskeforedlings- 
bedriften Norway Seafoods i Stamsund affære og innførte parfymeforbud på jobb.

Parfymefritt i fiskeriet
tekst / Bjørnhild Fjeld    foto / Norway Seafoods

– Første gang jeg ble kontaktet av 
ansatte som klaget på parfymelukt i 
fabrikken, tok jeg det ikke helt seriøst. 
Det lukter jo fisk overalt, kunne noen 
virkelig bli syke av litt parfyme?

I ettertid har arbeidsleder Steffen 
Andersen og ledelsen ved fiskeribe-
driften Norway Seafoods i Stamsund i 
Lofoten imidlertid forstått at problemet 
med duftoverfølsomhet er høyt reelt for 
noen mennesker.

– I vår kom en av våre ansatte med en 
legeerklæring på at hun fikk hodepine 
med migrene, og at dette trolig skyldes 
at hun var overfølsom for parfyme. 
Da fant vi ut at vi måtte sette inn noen 
tiltak, forteller Andersen.

Det første de gjorde var å snakke med 
noen navngitte ansatte, som det hadde 
kommet klager på grunnet parfyme-
bruk. Men dette er et tabubelagt emne, 
og det er en grense for hvor langt man 
som arbeidsgiver kan gå inn i de ansat-
tes privatliv. De fant også raskt ut at 
problemet handlet om langt mer enn at 
noen hadde vært for rause med parfy-
meringen, det er mye annet som lukter 

NAAFs parfymeaksjon
........................................................................                     

I mai startet NAAF en aksjon der de 
oppfordret landets sykehus til å bli 
parfymefrie. Ansatte og tillitsvalgte 
sto på stand og delte ut informa-
sjon og vareprøver av parfymefrie 
produkter.
Aksjonen fikk stor oppmerksomhet, 
og NAAF har fått tilbakemeldinger fra 
utdanningsinstitusjoner og arbeids-
plasser som er interesserte i parfyme-
fritt sykehus-kampanjen med tanke på 
lignende tiltaks. 
www.naaf.no/no/allergi/ 
Overfolsomhet/

sterkt, som skyllemiddel til klær.
Løsningen ble at bedriften fikk par-

fymebruk inn som en del av hygiene-
reglementet, som fra før av er meget 
strengt i denne bransjen.

– Vi kontaktet Astma- og Allergifor-
bundet og fikk hjelp til å utforme et 
skriv om parfymebruk, bruk av skylle-
midler i klær, og så videre. Våre 85  
ansatte har mange ulike nasjonalite-
ter, så det skrivet fikk vi oversatt til 11 
språk, forteller Andersen.

Deretter informerte ledelsen alle 
ansatte om de nye reglene, og forsikret 
seg om at de hadde forstått hva dette 
innebar. Bedriftshelsetjenesten ble også 
koblet inn. Eventuelle brudd på de nye 
hygienereglene vil bli tatt alvorlig, og 
medføre advarsel fra ledelsen. 

Andersen tror det nye regelverket er 
et viktig bidrag til å få ned sykefraværet. 

– Vi sparer fort inn investeringene i 
dette tiltaket dersom det gjør at én  
ansatt kommer på jobb i stedet for å 
være hjemme og få sykepenger, sier 
han.

I tillegg til å anmode de ansatte om 

Fiskefabrikken til Norway Seafoods ligger idyllisk til i Stamsund i Lofoten. Anlegget sysselsetter 85 ansatte, som foredler hvit fisk til fileter.

mindre parfymebruk, er det også blitt 
gjort tiltak internt på fabrikken. 

– Vi oppdaget at det var parfyme i 
såpen som de ansatte vasket seg med 
på jobb. Nå har vi fått tak i parfymefri 
såpe, og håndkrem. Det er ikke lov å ha 
med egne produkter og bruke, utdyper 
Steffen Andersen. /
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TOPPMODELLEN:

FD-Heat Kirigamine 
Nordisk modell med overlegen varmeeffekt!

Medlemsrabatt

NAAF
SPAR kr 2498,-

Som medlem av Norges Astma- og
Allergiforbund kan du spare kr 2498,-
på kjøp av vår toppmodell FD-Heat Kirigamine.
Hva er rabatten?

-1500 kr på veiledende priser
1 stk ekstra PlasmaDuo antiallergi mikrofilter (verdi kr 399,-)
1 stk Quick Clean Støvsugerkit (verdi kr 599,-)

Total verdi for NAAF medlemmer: kr 2498,-

Hvordan får jeg tilbudet?
Gå inn på www.miba.no/naaf og fyll ut skjemaet,
så tar nærmeste forhandler kontakt med deg.
Kontakt din lokale autoriserte forhandler direkte.
Ring 02650 og be om tilbudet.

Fra 20dB(A)

Miba_90x261  08.03.12  12.55  Side 1

En ny studie utført av en inter-
nasjonal forskergruppe viser 
at personer som er allergiske, 
er mindre utsatt for å få kreft i 
hjernen. 

Ifølge Kreftregisteret stu-
derte forskerne sammenhen-
gen mellom allergi og gliom, 
som er en type hjernekreft. De 
målte immunglobulin E (IgE) 

i serum – IgE er en type anti-
stoffer som ofte er forhøyet 
ved allergitilstander. Forskerne 
fant ut at personer med høye 
nivåer av IgE som gruppe var 
mindre utsatt for å få gliom 
enn de med lavt nivå. De har 
foreløpig ikke funnet ut årsa-
ken til denne sammenhengen, 
skriver Dagens Medisin.

Kryssreaksjoner  
testes på mus
Nina E. Vinje har nylig tatt 
doktorgrad på allergiske kryss-
reaksjoner og har etablert to 
musemodeller for matallergi 
mot belgfruktene lupin og 
bukkhornskløver.

Det finnes i dag ingen be-
handling mot matallergi, så for 
å holde seg frisk, må man unn-
gå å spise mat som inneholder 
det man er allergisk mot.

− Allergifremkallende 
bestanddeler som er skjult i 
sammensatte matvarer, re-
presenterer derfor et spesielt 
problem for matallergikere, 
sier Nina E.Vinje til Forskning.
no. Lupin og bukkhornskløver 
er eksempler på såkalte nye 
og skjulte allergener som er 
introdusert i Norge i løpet av 
de siste 10 -15 årene, blant 
annet i ferdigmat. Lupin ble in-
trodusert som et supplement 
til hvetemel i ulike bakevarer 
på grunn av sine gode bake-
egenskaper. Bukkhornskløver 
brukes blant annet i karri, 

chutney og krydret te, og er 
velkjent i asiatiske matretter, 
men ofte dårlig merket. Både 
lupin og bukkhornskløver kan 
gi alvorlige allergiske kryssre-
aksjoner hos pasienter med 
peanøttallergi. 

Musemodellene som ble ut-
viklet av Vinje, kan blant annet 
brukes til å teste nye matvarer 
som skal på markedet for aller-
giutløsende egenskaper. De vil 
også kunne brukes til å prøve 
ut nye behandlingsformer, 
som for eksempel vaksine mot 
matallergi.

− Vaksiner må testes ut på 
dyr før de kan testes på men-
nesker, både for å se at de 
virker, og for å sikre seg mot at 
de kan gi alvorlige bivirkninger, 
sier Vinje.

Stadig flere blir bitt av huggorm
Antall nordmenn som blir bitt 
av huggorm øker stadig, ifølge 
Giftinformasjonen, skriver 
Adresseavisen. Til og med juli 
måned hadde de fått melding 
om 174 huggormbitt, mens 
det i 2007 var 88 registrerte 
tilfeller på samme tidspunkt.

Huggorm er den eneste 
giftige slangen i Norge, og 
2012 er tidligere rapportert å 
være et skikkelig huggormår. 
Dersom du blir bitt av hugg-

orm og opplever reaksjoner 
er det viktig at du kommer 
raskt til lege for å få mot-
giftbehandling. Reaksjonene 
varierer fra person til person, 
og det varierer også hvor mye 
gift huggormen sprøyter inn i 
bittet. Huggormen sløser ikke 
med giften, derfor vil noen 
oppleve å bli bitt uten å få 
reaksjoner. Mens andre kan 
få en alvorlig forgiftning som 
ligner et allergisk sjokk.

Mindre hjernekreft hos allergikere
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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
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floraen.

lactacyd er derfor et mildt og naturlig 
valg slik at din hud holder seg i perfekt 
balanse, selv om du dusjer eller vasker 
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Kjøpes på www.ctmask.no eller på apotek.
CTmask er et behandlingshjelpemiddel og kan gi rett til stønad fra folketrygden etter §10.6 
og 10.7. Søknaden skal begrunnes av lungespesialist. Bruk av CTmask kan også begrunnes 
av fastlegen, men må da alltid forelegges rådgivende lege i NAV før eventuell stønad innvilges. 
Behandlingstiden vil dermed være lengre enn ved rekvirering fra spesialist.
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Hei alle NAAFere

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

Med hilsen

lederen
har ordet

Forbundsleder
Pål Johansen

Etter en sommer som har hatt 
mye forskjellig vær over det  
ganske land senker høstmørket 
seg over oss alle. Ferietiden er 
over og det gode arbeidet for 
saken vår er i gang over vårt 
langstrakte land.

For dere som ikke har fått nok 
sol og varme så er det plasser 
ledige på Valle Marina i perioder 
i høst. Det nye i høst er at alle 
madrasser i leilighetene er skiftet 
ut og vi venter på nye sofaer i 
leilighetene. Dette blir en flott 
oppgradering av leilighetene på 

Valle Marina. Følg gjerne med oss på naaf.no og på våre 
facebooksider ”venner av vallemarina”, her legges det ut 
nyheter, bilder og litt info fra stedet. Det er på gang et 
nytt bookingsystem for å bestille reiser til Valle Marina 
som vil det gjøre lettere for alle å bestille opphold.

En undersøkelse utført av arbeidstilsynet i 2011 blant 
128 skoler i 53 kommuner viser at 80 prosent av skolene 
brøt deler av lovverket når det kom til å sikre forsvarlig 

inneklima. Arbeidstilsynets undersøkelse viser også at et 
stort antall av skolene ikke kan dokumentere et forsvar-
lig inneklima. Åtte av ti skoler med dårlig inneklima er 
dyster statistikk foran skolestart. Skam dere politikere 
over det ganske land! Det er våre barn som skal være på 
skolen i mange timer hver dag.

I en tid hvor media styrer samfunnsdebatten er det 
viktig at vi i NAAF er synlige i mediabildet. NAAF må i 
årene fremover være med å styre retningen samfunnet 
skal gå, vi må på vegne av alle med astma, allergi, kols og 
eksem jobbe for en bedre hverdag for alle. Dette skal vi 
klare sammen. Jeg oppfordrer alle til en felles dugnad, 
hvor vi aktivt jobber sammen med å synliggjøre våre  
felles saker og behov. Alle våre dyktige og engasjerte 
tillitsvalgte og alle våre dyktige og engasjerte medar-
beidere over det ganske land må dra lasset sammen.

Jeg ønsker dere lykke til med arbeidet utover høsten.

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.
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lactacyd Flytande tvål utan 
parfym – rekommenderad av 
astma- och allergiförbundet

Lactacyd tyntfl ytende 
såpe uten parfyme 
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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
Harstad og Omegn AAF, org.nr: 984 550 065
Porsanger AAF, org.nr: 998 346 703
Tromsø og omegn AAF, org.nr: 997 700 546
Vadsø AAF, org.nr: 995 131 765 

E-postadresser
Vi ønsker å kunne nå våre medlemmer via e-post. 
Lokalforeninger/storlag har ikke mulighet til å 

annonsere eller sende ut brev om sine arrange- 
menter. For å kunne tilby deg oppdatert informa- 
sjon om hendelser i din region, er det fint om du  
kan gå inn på www.naaf.no/minside og registrere  
e-postadressen din. Følg oss også på Facebook: 
Astma- og Allergiforbundet.

Fagdag om matallergi og eksem 
Alta 24. september. Fagdagen vil være nyttig for helse-
søstre, sykepleiere, allmennleger og andre som jobber 
innenfor helse- og omsorgssektoren. Det vil også være 
mulig for andre interesserte å delta.  Les mer på www.
naaf.no/nord. 

Støtte til sydentur fra Morten Jenssens Stiftelse
Medlemmer i Nord-Norge kan søke reisestøtte. Søk-
nadsfrist 1. november. Les mer på www.naaf.no/nord. 

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helsebad hver tirsdag 
kl. 19-20. 
  
Harstad og omegn AAF
Familietur til Grottebadet og pizza på Peppes i oktober. 
For mer informasjon og påmelding, kontakt Eirin 
Merete Wallervand, eirin.merete.wallervan@netcom.
no, tlf: 97606153

Porsanger AAF
Time i varmebassenget Lakselv Ungdomsskole  
hver søndag kl. 19-20. 

Trimturer
Sommerløyper til Porsvannshøyden, Langporsvanns-
høyden, Caskil, Hambukt, Hambuktfjellet  og Handels-
buktfjellet. Det foretas trekning for løypene hvert år. 
Info kan fås hos leder Miriam Karlsen, tlf: 92681639. 

Nord-Troms Storlag
Svømmetrening for barn og ungdom med astma/
allergi i Birtavarre Røde kors basseng, mandager kl. 17-
18.30. Voksne er også velkomne til å delta. I tillegg har 
vi også svømmetrening hver siste lørdag i måneden  
kl. 16-17.30. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Sør-Varanger AAF
Lokalforeningen har to kort til Barentsbadet liggende 
til disposisjon for medlemmer. Ta med gyldig med-
lemskort. 

Tromsø og omegn AAF
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell og Helsehus 
i Tromsø, Søndager kl. 17-18 (utenom bevegelige 
helligdager).

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

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION MIDT

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

    E-post: region.nord@naaf.no 

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

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

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

Aktiviteter høsten 2012 
- Ungdomsbowling i Lyngdal 12. oktober og i 
Arendal 14. september 
- Matskolen, kveldskurs i Kristiansand 5. september 
- Familieweekend på Sørlandsbadet  
28.-30. september 
- Godterikurs 
- Det planlegges dessuten Skiweekend for 
ungdom utpå nyåret
Ta kontakt på med regionen: region.agder@naaf.
no, tlf: 94872107 om du ønsker å melde deg på 
eller vil delta som frivillig. Nærmere informasjon 
om aktiviteter annonseres på våre lokalenettsider: 
www.naaf.no/agder

Regionen har bemannet kontor på Bjorbekk 
mandag, onsdag og fredag kl. 9-15. Ta gjerne 
kontakt med oss.

Arendal/ Risør lokallag
Svømming i Arendal i varmtvannsbassenget 
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. 

Flekkefjord og Kvinesdal AAF 
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset i Kvines-
dal. Alle medlemmer er hjertelig velkomne onsda-
ger kl. 18-20. Den første timen er for de minste.

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 
Hamarområdet AAF, org.nr: 885 585 132
Elverum og omegn, org.nr: 993 851 965
Solør AAF org.nr: 983 336 647
Glåmdal AAF org.nr: 984 114 559

Glåmdal AAF
Kontortid på Brukerkontoret Sykehuset Innlan-
det, Kongsvinger, 6. september og 4. oktober. 
Likemenn er her for deg, velkommen.

Informasjonsstand på Kiwisenteret, Skotterud, 1. 
september kl. 10.30-13. Her har du mulighet til å 
treffe likemenn og til å ta spirometri. 
Kurs i mestring og læring en bedre hverdag. På 
Sykehuset Innlandet Kongsvinger, 20. oktober kl. 
11-15. Lær mer om din sykdom og bli tryggere 
i hverdagen. Forelesere: Barnelege - Astma hos 

barn. Fysioterapi - Terning for astmatikere og kols 
berørte. Inneklima - Et godt inneklima er bra for 
alle. Lungesykepleier - Riktig bruk av medisiner. 
Påmelding til Ann Lise Sund, tlf: 970 70 339 eller 
Irene Svendsrud, tlf: 916 03 928. 

Medlemstur til Raufoss Badeland. 27-28 oktober. 
Felles transport fra Kongsvinger. Sosialt samvær 
og bading. Påmelding til Ann Lise Sund, tlf: 970 70 
339 eller Irene Svendsrud, tlf: 916 03 928. 

Hamarområdet AAF
Tur til badeland, Raufoss i september. Påmelding 
til lokallaget.
Spatur til Son i oktober. Påmelding til lokallaget.

Elverum og omegn AAF
Informasjonsstand med mulighet til å møte 
likemenn, samt å måle lungefunksjon. Dato og 
sted vil bli kunngjort i lokalavisen. 

Møre og Romsdal Telefon: 473 62 418
Kontortid: Tirsdag 9.30-14.30. Torsdag 9.30-14.30. 
Fredag 11.00-14.30
Regionssekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no

Sør-Trøndelag
Telefon: 72 83 10 04 /922 87 146
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9-15
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no

Nord-Trøndelag
Stillingen som regionssekretær i Nord-Trøndelag 
vil være ubesatt inntil videre.
Henvendelser fra medlemmer betjenes da ved ett 
av de andre kontorene.

AKTIVITETER
Region Midt holder astmaskole ved Selli Reha-
biliteringssenter i Klæbu fredag 26. oktober kl. 
9.00-15.30. Påmelding til gina.strom@naaf.no.  

Vi ønsker å nå medlemmer per e-post. Storlagene 
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 registrere 
e-postadressen din eller ta kontakt med én av 
regionssekretærene.

Møre og Romsdal
Det arrangeres matkurs i Surnadal onsdag 12. 
september kl. 18-20.30 i kantina ved Surnadal 
Ungdomsskole. Målgruppen er ansatte i skole, 
SFO, barnehage og helsestasjon. Egenandel kr 
100 per pers. På dette kurset blir det undervist 
(kun teori) i matallergi og intoleranse, og det blir 
gitt eksempler på råvarer som kan brukes i stedet 
for egg, melk, hvetemel osv. Kurset ledes av Svein 
Magnus Gjønvik fra Matakademiet/Matskolen. 
Påmelding til Inger Merethe Mogstad,  
tlf: 95 84 83 70, mogst@bluezone.no. 
Møretrimmen går av stabelen 2. september ved 
SIF huset på Tueneset i Ålesund. Vi oppfordrer alle 

som liker å mosjonere til å ta med seg familie og 
venner. Absolutt alle kan delta. Vi kan tilby fine 
turløyper, også tilrettelagt for funksjonshemmede, 
i vakker natur. Startnummer gir trekning av mange 
flotte premier.

Storlaget trenger medlemmer til valgkomiteen. Vi 
trenger også hjelp til enkeltarrangementer. Har du 
lyst og anledning til å bidra med noe ta kontakt 
leder Inger Merethe Mogstad,  tlf: 95 84 83 70.

Møre og Romsdal Storlag har tre mosjonsgrupper. 
Ønsker du å være med, kontakt mosjonsleder. Ør-
sta/Volda, Asbjørn Vollset, tlf: 413 11 458. Surnadal, 
Inger Merethe Mogstad, tlf: 958 48 370, Skodje/
Engesetdal, Jarle Ekroll, tlf: 977 25 678.

Sør-Trøndelag
Storlaget ønsker å komme i gang med mosjons-
gruppe, eventuelt flere grupper i fylket. Vi møtes 
én til to ganger per måned, og turen kan starte 
på ulike steder. Kontaktperson, Anne-Mari Brekk 
Nilsen, tlf: 905 80 139, a-brekkn@online.no. Dette 
er et lavterskeltilbud som absolutt alle kan være 
med på. Neste mosjonsgruppe blir 11. september 
kl. 18. Oppmøte ved Skiskytterstadion på Saupstad 
i Trondheim. 

Fredag 26. oktober arrangeres klatrekveld for 
medlemmer i Utehallen på Lade i Trondheim. 
Prisen er kr 150 per familie. Påmelding til gina.
strom@naaf.no.

Dessuten arrangerer vi matkurs i løpet av høsten, 
så følg med på vår hjemmeside for mer informa-
sjon. Det vil også bli sendt ut informasjon om 
storlagets aktiviteter per e-post til dem som har 
sin e-postadresse registrert hos oss.

Nord-Trøndelag
Storlaget arrangerer badedager i oktober, både 
ved Dampsagbadet i Steinkjer og Oasen i Namsos. 
Dato er ikke bestemt, men følg med på vår hjem-
meside for mer informasjon. 

I november blir det matkurs for barnefamilier, 
dette skal være på Steinkjer. Mer informasjon kom-
mer på e-post, vår hjemmeside og Facebook.

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



annonsere eller sende ut brev om sine arrange- 
menter. For å kunne tilby deg oppdatert informa- 
sjon om hendelser i din region, er det fint om du  
kan gå inn på www.naaf.no/minside og registrere  
e-postadressen din. Følg oss også på Facebook: 
Astma- og Allergiforbundet.

Fagdag om matallergi og eksem 
Alta 24. september. Fagdagen vil være nyttig for helse-
søstre, sykepleiere, allmennleger og andre som jobber 
innenfor helse- og omsorgssektoren. Det vil også være 
mulig for andre interesserte å delta.  Les mer på www.
naaf.no/nord. 

Støtte til sydentur fra Morten Jenssens Stiftelse
Medlemmer i Nord-Norge kan søke reisestøtte. Søk-
nadsfrist 1. november. Les mer på www.naaf.no/nord. 

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helsebad hver tirsdag 
kl. 19-20. 
  
Harstad og omegn AAF
Familietur til Grottebadet og pizza på Peppes i oktober. 
For mer informasjon og påmelding, kontakt Eirin 
Merete Wallervand, eirin.merete.wallervan@netcom.
no, tlf: 97606153

Porsanger AAF
Time i varmebassenget Lakselv Ungdomsskole  
hver søndag kl. 19-20. 

Trimturer
Sommerløyper til Porsvannshøyden, Langporsvanns-
høyden, Caskil, Hambukt, Hambuktfjellet  og Handels-
buktfjellet. Det foretas trekning for løypene hvert år. 
Info kan fås hos leder Miriam Karlsen, tlf: 92681639. 

Nord-Troms Storlag
Svømmetrening for barn og ungdom med astma/
allergi i Birtavarre Røde kors basseng, mandager kl. 17-
18.30. Voksne er også velkomne til å delta. I tillegg har 
vi også svømmetrening hver siste lørdag i måneden  
kl. 16-17.30. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Sør-Varanger AAF
Lokalforeningen har to kort til Barentsbadet liggende 
til disposisjon for medlemmer. Ta med gyldig med-
lemskort. 

Tromsø og omegn AAF
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell og Helsehus 
i Tromsø, Søndager kl. 17-18 (utenom bevegelige 
helligdager).

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. 

Aksjon Burot 2012 
Vi takker alle for den innsatsen de har gjort i som-
mer med luking og kantslått. Trekning blant de 
skolene og barnehagene som har luket og gitt oss 
beskjed om det, vil bli foretatt i disse dager. De vil få 
sine premier utdelt i september/oktober.  

Kurs om astma hos barn 
Sykehuset i Vestfold, LMS og NAAF holder kurs 
sammen om astma hos barn for foreldre og om-
sorgspersoner. Mandag 24. september 8.30-15.30 i 
Tønsberg. Foreldre får permisjon med lønn. Arbeids-
giver får refusjon i etterkant gjennom opplærings-
penger fra NAV.  Påmelding til tlf: 33 30 82 31. 

Familiekurs i Langesund
12.-14. oktober inviterer vi til bademoro samt andre 
spenstige aktiviteter for barn og unge i tillegg til in-
formativt kurs for voksne om sammenhengen mel-
lom mat og allergi/astma og om trygderettigheter. 
Kurset finner sted på Quality Resort Skjærgården, 
Langesund. Sjekk mulige restplasser på tlf: 920 80 
863. Egenandel kr 1 250 for voksne, gratis for barn.

Bading
på Quality Resort Skjærgården, Langesund for alle 
NAAF-medlemmer i Norge. 3,5 time for barn. 3-15 år 
kr 70. Voksne kr 90. Ta med medlemskort. 
 
BUSKERUD
Regionssekretær Mona H. Larsen, tlf: 32 83 69 10, 
mona@naaf.no.
Postadresse: Postboks 4019, 3005 Drammen
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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 

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

Å, nå klør det mye mer enn før
Eksemkurs på Vinstra torsdag 6. september, kl. 
10-16.30. Foredragsholdere fra tidligere Vok-
sentoppen nå Oslo Universitetssykehus, Ingvild 
Gaare-Olstad og Anne Martinsen. 

Kurset passer for helsesøstre, leger, sykepleiere, 
pårørende og selvfølgelig alle som har eller 
behandler eksem. Godkjent av Norsk Sykeplei-
erforbund som meritterende for godkjenning 
til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleiere 
med totalt fem timer. Gratis inngang, kurset er 
sponset av Exstrastiftelsen. Les mer på: www.naaf.
no/oppland.  

Mestringskurs på Beitostølen 
21.-23. september med tema Fysisk aktivitet.
Se www.naaf.no/oppland for flere detaljer eller 
ring regionssekretæren. 

Påmeldingsfristen til kurset har gått ut, men om 
du ønsker å være med kan du ringe regionskonto-
ret, tlf: 62 42 61 62 /958 45143, og høre om det er 
noen restplasser. 

Takk til dere som ønsker å støtte oss via  
Grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Regionen, org.nr: 882 801 012
Øvre Romerike storlag, org.nr: 993 621 412
Nedre Romerike storlag, org.nr: 996 828 115
Groruddalen AAF, org.nr: 984 076 398

Formiddagstreff  
Grenseveien 28 kl. 12-15. Mandag 17. september, 
15. oktober, 12. november og 10. desember. 
Kontaktpersoner Bjørg Simonsen, tlf: 22 64 35 05 
/988 40 874, bjorg.simonsen@live.no eller Ivar 
Stubberud, tlf: 22 25 09 67 /988 21 902.  

Friske småtroll
Gratis informasjon /foredrag om astma, allergi og 
eksem hos barn. Kontakt regionskontoret.

Foredrag 
om astma, allergi, matallergi, eksem, kols eller 
inneklima? Regionen holder gratis foredrag som 
medlemsfordel. Ring og avtal tema du ønsker.

Brukerseminar på Diakonhjemmet
20. september kl. 10-16.45 i anledning Apotekets 
25 -årsjubileum. Temaene i seminaret er Samspill 
mellom legemiddelbruker og helsepersonell samt 
Sykdoms- og legemiddelforståelse i ulike kulturer 
og religioner. Hilde Sofie Hamre, styremedlem i 
NAAF Region Oslo og Akershus er en av innle-
derne. Regionen har stand hele dagen. Seminaret 
er gratis og åpent for alle. Ønsker du lunsj, send 
påmelding til diakonhjemmet@apotek.no eller ta 
kontakt på tlf: 22 45 15 80 innen 5. september.

Matkurs
Matallergi og intoleranse for mat. 1. nov. kl. 18-21 
(teori) og 7. nov. kl. 17.30 -21 (praksis). Påmelding 
innen 15. oktober til eva.hoili@naaf.no. Pris kr 300 
for medlemmer. 1 000 for ikkemedlemmer.

Seminarhelg 
13. og 14. oktober på Vettre Hotell i Asker. Faglig 

påfyll og hyggelig fellesskap. Varighet fra kl. 11 lør-
dag til kl. 14. søndag. Vi har lagt opp til to parallelle 
sesjoner med Stressmestring og pusteteknikk som 
et eget seminar, og foredrag om aktuelle temaer 
som astma, eksem og inneklima, som et annet 
seminar.  Vi legger det opp slik at begge kurs har 
felles måltider, og mulighet til sosialt fellesskap på 
kvelden. Det er barnepass under alle foredragsøk-
tene, og man melder seg på de øktene man har 
lyst til å være med på. 
I tillegg har hotellet basseng og fine uteområder 
om noen ønsker å bruke det i pauser eller økter. 

Enten du velger det ene eller det andre seminaret 
vet vi at dette er nyttig, og du vil garantert like 
innlederne. 

Egenandel for hele kurset (medlemmer): voksen 
kr 900, barn 2-16 år kr 400, under to år er gratis. 
Ønsker du kun å delta på ett av foredragene 
koster dette kr 200 inkludert lunsj.

Påmelding til eva.hoili@naaf.no innen  
25. september.

Detaljert program og påmeldingskjema kommer. 
Følg med på vår hjemmeside og Facebookside.

Jul i Blåfjell 
Gode premierebilletter 1. desember kl. 14 i Fol-
keteateret i Oslo. Alle som melder seg på via oss 
må stille frie for parfyme og godlukt, røyklukt og 
dyrehår. Barnemedlemmer får gratisbillett andre 
får redusert pris kr. 265. Påmelding på nettsiden 
eller til ane.heiberg@naaf.no innen 20.sept. Vi har 
totalt 200 plasser. Aldersgrense i teateret er tre år. 
Øvre Romerike storlag
naaf.ovre.romerike@gmail.com  

Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager kl. 12-14. 
Ikke i skolens ferie. Barn og barnefamilier som 
er medlem i NAAF. Pris kr 30/15. Påmelding på 
hjemmesiden eller til kontaktperson Solveig 
Pleym Øien, tlf: 63 95 27 83 /416 91 490. Husk 
medlemskort. 

Øvre Romerike storlag er på Facebook. Besøk 
vår side og ”lik” oss, kom med innspill eller kom-
mentarer.

Nedre Romerike storlag 
naaf.nedre.romerike@gmail.com 
Svømmetilbud for medlemmer, Sørvald Sykehjem 
i Sørum. Påmelding til Mette Bergman, tlf: 959 
18 858, mette@bergmanfam.net Man får tildelt en 
fast badetid, som gjelder inntil man sier opp. Det 
koster 25,- pr. pers. pr. time. Noen ledige plasser 
- ta kontakt.

Groruddalen AAF
gaaf@getmail.no Høststand i Groruddalen. Her har 
du mulighet til å treffe oss:
Linderud Senter, 8.september og 27. oktober.
Stovner Senter, 15. september og 20. oktober. 

Kurs for lungesyke
Sykehuset Innlandet HF inviterer til lærings 
og mestringskurs for lungesyke på Granheim 
Lungesykehus. Har du en eller kols, eller har en 
pårørende med slik sykdom er dette kurset midt 
i blinken. Kurset går over to dager, 26. oktober og 
2. november. 

Egenandel kr. 307 blir automatisk registrert i 
grunnlaget for frikort. Gratis lunsj til alle med 
lungesykdom, pårørende betaler kr. 200. Deltagere 
har rett til fri fra arbeid ved deltagelse på kurset.  
Reiseutgifter dekkes på samme måte som polikli-
niske timer. Påmelding til kurset skjer via fastlegen.  
Mer informasjon fås ved henvendelse til Granheim 
Lungesykehus  
v/Inger Mari Presterud, tlf: 61 11 73 00,  
granheim@sykehuset-innlandet.no.

Brukerkontoret Lillehammer Sykehus
Vi er her for deg den første mandagen i måneden 
kl 12.30-17, 3. september, 1. oktober, 5. november 
og 3. desember. Stikk innom for en hyggelig prat.

REGION VEST
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø 

    E-post: region.vest@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/vest

Tlf, Bergen: 55 59 68 03 /992 74238
Regionssekretær: Maite Benedicte Johannessen
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 /991 22 895

REGION ØSTAFJELLS

Inneklimafagdag
25. september i Narvik. Dårlig inneklima er en ko-
lossal utforing i mange norske bygninger. Hvordan 
få til handling i vår kommune? Påmelding innen 
1. september.  

Fagdagen er et samarbeid mellom NAAF Region 
Nordland, Narvik AAF, Norges Astma- og Al-
lergiforbund, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og 
KLP-Skadeforsikring.

Etter konferansen kan deltakerne laste ned web-
rapport fra www.naaf.no. Rapporten vil inneholde 
foredrag, resultater fra idédugnad og linker til 
praktisk støtteverktøy for å jobbe systematisk 
med inneklima- og HMS-arbeid i egen kommune. 
Verktøy med sjekklister kan inngå i den enkelte 
virksomhets internkontroll. For mer informasjon 
og påmelding se våre hjemmesider www.naaf.
no/nordland.  

Å leve med en kronisk sykdom / 
funksjonsnedsettelse 
26. til 28. oktober arrangerer vi samling. Invitasjon 
går til våre ledere og tillitsvalgte. 27. oktober invi-
terer vi også medlemmer og andre interesserte til 
dagsseminar med dette som tema. Arrangemen-
tet avholdes på Bodø Hotell. For mer informasjon 
se våre hjemmesider www.naaf.no/nordland.

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.

Regionssekretær: Hildur Østbø
E-post: region.vest@naaf.no www.naaf.no/vest 

Dalane AAF
Bassengtrening i varmtvannsbasseng. Kontakt regions-
sekretær Hildur for nærmere informasjon.

Stavanger/Sandnes og omegn AAF
Vi deltar med stand på Cølakiforeningens matmesse 
22. september kl. 12-16 på Rica Airport hotell, Sola.  
Inngang kr 50,- for voksne. Gratis for barn under 12 år. 
Betjent oppholdsrom for barn. Mulighet for å kjøpe 
mat i hotellets restaurant. Gratis kaffe og te. I tillegg 
til messedelen blir det foredrag som er inkludert i 
inngangsbilletten.

Bassengtrening
Varatun helsebasseng, Sandnes, fredager  
kl. 19.30-20.30.

Astmakurs
for småbarnsforeldre på Lærings- og Mestringssente-
ret, SUS, tirsdag 25. september.

Voss AAF
Treningsgruppe for lungesjuke på Lærings - og 
Mestringssenteret på Voss, v/ fysioterapeut Kari Louise 
Aarseth. Oppstart 3.september kl 14-15. Deretter hver 
mandag kl. 14-15. Kontaktperson vedr. ledig plass, 
leder i lokallaget, Liv Indredavik, tlf: 908 46 892. 

Bassengtrening, kontakt Marit Heidi Seim, tlf: 915 
98 582, marit.heidi.seim@epost.kvam.no.

Familieteatertur til Bergen 1. desember for å se 
forestillingen Snødronningen på Den nasjonale scene. 
Invitasjon kommer i posten. 

Medlemsmøte i oktober blir annonsert i lokalavisa.



Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14, Drammen 

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til 
Norsk Tipping.
Region Østafjells, org.nr: 971 321 725
Drammen og Omegn AAF, org.nr: 983 607 845
Ringerike og Jevnaker AAF, org.nr: 983 406 505

Drammen og omegn AAF
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 17 /922 55 
928, khalv2@online.no.
Nestleder Grete W. Vines,  
tlf: 32 83 60 53 /915 86 926.

Kafétreff
1. lørdag i måneden kl. 12 på East Lake restaurant 
i Drammen.

Ungdomsgruppe
Vi prøver å starte en ungdomsgruppe, og opp-
fordrer alle interesserte å ta kontakt med Tommy 
Skavhaug, tlf: 31 90 64 01 /994 13 706, tommy.
skavhaug@getmail.no, eller Martine Teigen,  
tlf: 957 87 059, tine_teig@hotmail.com.

Valle Marina
Vi sponser barnefamilier som ønsker å reise til Valle 
Marina, mot søknad.

Hytte
Vi har en fin og allergivennlig hytte som alle med-
lemmer av NAAF kan leie rimelig. Hytta har innlagt 
strøm. Se www.daaf.no for priser.

Kontakt våre likemenn for samtale 
Astma: Grete Wang Vines, tlf: 32 83 60 53 /915 86 
926 eller Wenche Stustad,  
tlf: 32 85 65 92 /905 36 468. 
Kols: Robert Ryghseter, tlf: 32 80 09 01 /901 32 939.

Kongsberg og omegn AAF 
er slått sammen med Drammen og omegn AAF, 
under navnet Drammen og omegn AAF.  Alle 
medlemmer er velkomne til å ringe eller stikke 
innom lokallagets kontor i Øvre Eiker vei 14 i 
Drammen. 

Hallingdal AAF 
Leder, Gunnar Ola Ørjansen, tlf: 45 05 26 20, 
g-oerj@online.no. 

Ringerike og Jevnaker AAF 
Leder, Bodil Linderud, tlf: 45 23 00 14. 

TELEMARK
Regionssekretær Eli Mathea Olsen, tlf: 35 52 15 00, 
eli.mathea.olsen@naaf.no.
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1, sammen med 
FFO. Org.nr: 983 629 288

Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg, tlf: 35 52 79 07 / 986 
41 251. Org.nr: 983 629 350

Vi har som vanlig også mange spennende 
aktiviteter for store og små barn. Meld dere på til 
kontoret på tlf: 35 52 15 00, eller på e-post region.
ostafjells@naaf.no.

VESTFOLD
Regionssekretær Ellen Sørby, tlf: 33 06 39 50, 
ellen@naaf.no.
Kontoret ligger i Næringsbygget på Revetal.

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen 
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, medlemmer betaler halv pris. Gratis for barn. 
Tilbudet gjelder utenom skoleferien.

Trimtilbud på Spenst Treningsstudio, Langestrand.  
Tirsdager og torsdager kl. 12-13.15.  Før og etter 
trimmen møtes vi til en kopp kaffe.  Halv pris for 
medlemmer. Henvendelser til,  
tlf: 915 34 432.

Finn Halvorsen reiser rundt og informerer 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 

Gratis bading for voksne i varmtvannsbasseng og 
anledning til bruk av vanlig basseng i Svømmehal-
len i Bugården hver tirsdag kl. 14-16. Påmelding, 
tlf: 33 47 29 29.

Treningsgrupper for lungesyke på Hvidtgården v/ 
fysioterapeut Stig Eidhamar. 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.

Helseparken. Medlemmer av SAAF får rabatt på 
trening.

Lungetrening etter musikk for de litt mer spreke 
på Fysioklinikken i Gleditschgården mandag og 
torsdag kl. 10.30-11.30. Tlf: 92 23 53 56. Gratis hvis 
du har rekvisisjon fra lege.

Vi tilbyr våre medlemmer i barnegruppen å delta 
Barnas Turlag. Tilbud for barn i alle aldersgrupper. 
Det å være ute i naturen og bevege seg er bra for 
lungesyke. Mot kr 100 pr. år i medlemskontingent, 
kan man delta på alle arrangementene.

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. 
13. september er det formiddagstreff på Midtløk-
ken, se annonse i Tønsbergs Blad.
15. september er det familietur til Langesund.

Horten og omegn AAF 
Leder Harald Bregner, tlf: 975 19 580. 

Nordre Vestfold AAF
Leder Anita Kolseth Olsen, tlf: 990 43 832. 

Ta kontakt dersom det er behov for informasjon i 
skoler og barnehager. Vi har informatører som kan 
stille opp på foreldre- og ansattemøter.

3. november er det tur til Hadeland glassverk. Buss 
fra Svelvik og Sande.  Buss, guidet tur i glassverket, 
glassblåsing og matservering. Egenandel voksne 
kr 100 og barn kr 50. Påmelding innen 30. sep-
tember til leder.
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NAAF GRAN CANARIA

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

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

Takk til dere som ønsker å støtte oss via grasrotande-
len til Norsk Tipping. Org.nr: 971 248 025

Kontoret kan til tider være ubemannet på grunn 
av møter og kurs. Regionsleder Grete Nyquist, kan 
kontaktes, tlf: 95 77 00 77, greteny@halden.net.

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

Ungdomstilbud  
ønskes gitt til medlemmer 15-35 år. 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.

Bassengtrening 
 for NAAF-medlemmer og tillitsvalgte, torsdager 
kl.19-20, meld deg på! 700,- pr. halvår. For mer infor-
masjon, kontakt regionssekretær, Mona Marthinus-
sen, tlf: 69 31 83 62, mona.marthinussen@naaf.no.

Badeparken i Langesund  
gir 40 % rabatt for NAAF-medlemmer.

Trening 
Aktiv på dagtid. Kontaktperson Andre Hansen, tlf. 
468 17 795, andre.hansen@idrettsforbundet.no. 

Grunnkurs NAAF-skolen 
går av stabelen 8.- 9. september 2012, på Scandic 
Oslo Airport.  Målgruppen er NAAFs tillitsvalgte, 
likemenn, informatører, brukerrepresentanter, 
frivillige og ansatte. Ta kontakt med regionskontoret 
for mer info. 

Allergifagdag
Torsdag 6. september med følgende forelesere: Prof. 
Dr. Sverre Steinsvåg og Adm. direktør ved Inspiria 
Science center /miljøkjemiker Geir Endregard. 
Fagdagen er beregnet for allmennleger, spesialister 
innen øre-nese-hals, lungesykdommer, barneleger, 
sykepleiere, helsesøstre og øvrige helsefaglige per-
sonellgrupper, samt pasienter og personer for øvrig 
som kunne trenge å vite mer om luftveisallergier.

Samarbeidsmøte 
15. september inviterer regionen til et møte for 
alle NAAFs lokallag i Region Østfold i Sarpsborg. 
Introduksjonskurs til studielederkurs. Avholdes 
på Funksjonshemmedes Studieforbund, Østfold, 
Astridsgt. 34, 1706 Sarpsborg, kl. 11-14.  
 
Påmelding, tlf: 922 78 220 eller monam@naaf.no 
innen 7. september.

Organisasjonskurs 
Konferanse-criuse til København for NAAFs til-
litsvalgte, 26.-28. oktober. Foredrag, diskusjoner og 
erfaringsutveksling. Foredragsholdere: Adm. direktør 
ved Inspiria Science center Geir Endregard og 
styremedlem  Erik Borg Finnebraaten. 
Påmelding snarest, tlf. 922 78 220, monam@naaf.no. 

Alle NAAFs kurs er røykfrie og fri for duftende 
irritanter.

Fredrikstad lokallag
Vi har medlemsmøte én gang i måneden for alle 

medlemmer. Møtene holdes fast i Fredrikstad frikirke  
kl. 19-21.

Aktivitetsgruppa / støttegruppa for Fredrikstad lokallag har 
møter to ganger i måneden. For mer info, kontakt Gunn Tori 
F. Olsen, tlf: 90 92 52 87.

Sarpsborg lokallag
Bassengtrening på Lande skole hver fredag kl. 18-19. Gratis 
for medlemmer i SAAF.

Moss lokallag 
Høsttur for medlemmer til Inspiria Science Center i Sarps-
borg lørdag 19. november. Senteret er en fornøyelsespark 
(under tak) om kunnskap. Ved hjelp av artige opplevelser 
lærer du i tillegg om både matte, fysikk, biologi, kjemi og 
astronomi. Det er lov å ta med egen mat og drikke som 
kan nytes i et matpakkerom inne på senteret. Vi oppfordrer 
alle som har mulighet til å reise kollektivt. Timeekspressen 
rute 3 går fra Nesparken kl. 10.55 og er framme ved Quality 
hotell kl. 11.23. Vi samles ved inngangen og går samlet inn. 
Det vil koste kr. 100 per voksen, barn er gratis. 
Bindende påmelding til mossastma@hotmail.com eller Tone 
Sandem, tlf: 975 48 008 innen 4. november. 

NAV Hjelpemiddelsentral Østfold
og Brukerutvalget inviterer deg som er bruker av tjenestene 
til å bli nærmere kjent med oss og hjelpemiddelsystemet. 
Tirsdag 18. september kl. 12-15 på NAV Hjelpemiddelsentral 
Østfold, Gamle Tindlundvei 3, 1718 Greåker. Påmelding til 
kundemottaket,  
tlf. 69 01 02 20. 

Brukermedvirker i helsetjenesten 
FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst har i samarbeid med 
SAFO Sør-Øst gleden av å invitere deg til brukeropplæring, 
modul 1. Vi har plass til 20 personer pr. kurs. Førstemann til 
mølla-prinsippet gjelder. 

For mer info og påmeldingsskjema ta kontakt med regions-
kontoret, tlf: 922 78 220. 
Konferansen er uten kostnad for deg som brukermedvirker, 
og reiseutgifter dekkes etter billigste transportmåte.

Spørsmål kan rettes til Tove Malnes, tlf: 63 89 29 60, tove@
ffo-akershus.no eller Tore Topp, tlf: 922 05 599, tore.topp@
safo.no. 

Fredrikstad lokallag 
Per Reidar Magnussen, tlf: 911 04 837, berylmagnussen@
hotmail.com.

Moss og omegn lokallag  
Tone Sandem, tlf: 97 54 80 08, mossastma@hotmail.com. 

Halden lokallag  
Grete Nyquist, tlf: 95 77 00 77, grete.nyquist@halden.kom-
mune.no. 

Indre Østfold lokallag 
Leni Isaksen, tlf: 95 96 26 14, naafindre@gmail.com. 

Sarpsborg lokallag  
Terje Knutsen, tlf: 45 02 30 05, naafsarpsborg@gmail.com. 

Ønsker du å bidra med frivillig arbeid?
Dersom du kunne tenke deg å bidra i det viktige arbeidet 
NAAF gjør, hadde det vært fint om du tok kontakt med 
regionskontoret. Kanskje du vil jobbe direkte med å endre 
noe i Østfold, inneklima i skoler og barnehager, luftforurens-
ning, plantevalg i det offentlige bygg eller sikre røykfrie 
inngangspartier? Alle er velkomne.



SUKSESSEN
   FORTSETTER

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

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

Vorwerk Tiger var vår store salg-
suksess i 90-årene. Den satte nye 
standarder for støvsugere og brakte 
enorm anerkjennelse til Vorwerk. 
Nå er den tilbake i 
sterkt modifisert 
utgave.

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

•	Se	den!

•	Prøv	den!

•	Opplev	forskjellen	hjemme!

•	unikt	støvopptak

•	unik	filtrering

•	lav	vekt

•	lang	levetid

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

Ta vare på de 

Det finnes mange måter å vise kjærlighet og omsorg på. 
Hver dagen er full av gode øyeblikk – når du først blir oppmerksom 
på dem. For eksempel når barnet skal bade. Alle barn elsker å 
leke i vann, og badesituasjonen er en veldig fin anledning til å 
skape en trygg og god relasjon til barnet ditt.
    Når barnet skal opp av vannet, kan du pakke ham eller henne 
inn i myke håndklær. Små barn har en ømfintlig hud, så vask 
både klær og håndklær med en tøymykner som er parfymefri og 
tilpasset sensitiv hud. Da kan dere virkelig
nyte kosestunden uten å være redd 
for at huden skal bli irritert.

Vær forsiktig med parfyme
Mange tror at barn bør venne seg til dufter, først som sist. 
Det stemmer ikke. Mange stoffer som fi nnes i vanlige 
i parfymer er allergifremkallende. De aller minste bør 
derfor ikke utsettes for voldsomme duftinntrykk.
Kilde: Forskning.no; gronnhverdag.no

Unngå hudallergier
Barn har mer sensitiv hud enn voksne og kan lettere 
utvikle hudallergier. Derfor er det viktig å beskytte 
huden til de små og sørge for at de ikke blir utsatt for 
stoffer som kan gi allergiske reaksjoner. 

mykeøyeblikkene

Blenda  Sensitive 
tøymykner  
gjør at tøyet  føles  mykere og 
mer behagelig mot huden  
slik at man unngår irritasjon 
og kløe. Den er helt uten 
parfyme og fargestoffer og 
er spesielt utviklet til 
sensitiv hud.

Visste du at … … tøymykner faktisk 
anbefales  dersom du har

tørr og sart hud? 
Mennesker med ømfi ntlig hud blir 

 vanligvis advart mot å bruke 
tøy mykner. Ny forskning viser derimot 
at tøymyknerens mykgjørende effekt 

kan bidra til å redusere friksjonen 
 mellom klær og hud, og derfor 

gi mindre irritasjon.

Kilde: NCBI, 2012

Visste du at …

… for mange barn er 
 kosebamsen et symbol på 
trygghet og kjærlighet?  

Dette kan forklare hvorfor 
mange  små barn blir 
avhengig av bamsen sin. 
Bamsen er en kosemyk 
venn som barnet alltid 
klemmer på. Derfor bør 
bamsen vaskes på like 
skånsom måte som barnets 
klær og sengetøy. Bruker du 
tøymykner, beholder også 
bamsen sin kosemyke pels.

Blenda 
Sensitive er 

anbefalt av Norges 
Astma- og 

Allergiforbund
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Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til: 
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 6764 St. Olavsplass,  
0130 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

*

  Ingen løsemidler
  Ingen malingslukt
  Ingen skadelig avdamping

Geir Endregard, 
Generalsekretær i NAAF

ENESTE MALINGEN ANBEFALT AV NAAF

VERDENS MEST 
HELSEVENNLIGE 
MALING
Sens er utviklet i samarbeid med:

Sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag den 
eneste malingsserien som er anbefalt av Norges Astma -
og Allergiforbund. Mal med Sens så slipper du å tenke på 
skadelig avdamping og malingslukt.

Sens – trygg fra første strøk

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

VIL DU VITE MER 
OM HVORFOR?
Skann og se fi lm

Følg Jotun Sens på Facebook 
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