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Allergiens verdensrekorder
Skolestart med astma og allergi
Bedre inneklima med enkle tiltak

ANNONSE

Vasketips spesielt for deg med barn!
Skal man vaske bamser og kosetepper

n igjen! i maskinen også?

Bamse ble re

Ja, bamser og kosekluter kan vaskes
i vaskemaskinen, og gjerne inni en
vaskepose. Dyner og puter bør også
vaskes med jevne mellomrom. Dyner
og puter tåler normalt vask ved 60°C.
Benytt flytende Blenda Sensitive når du
vasker sengetøyet i vaskemaskinen.

Visste du at...
Blenda Sensitive
tester bedre enn
Neutral?*

Er det mulig å fjerne barnemat og
fruktflekker fra barnetøyet?
Ja, skyll flekken med så varmt vann som
tekstilet tåler. Deretter heller du litt Blenda
Sensitive Flytende rett på flekken, og lar det
virke en halvtime. Til slutt vasker du plagget
i vaskemaskinen med Blenda Sensitive på
så høy temperatur som tekstilet tåler.

Hva er det viktigste å tenke på når man skal
velge vaskemiddel til barnas klær og sengetøy?
At det er skånsomt for huden. Barnas hud
er ømfintlig og delikat, så det viktigste er
at vaskemiddelet er parfymefritt og helt
uten fargestoffer. Parfyme og fargestoffer
kan bidra til å irritere huden til barna. Det
er også viktig at tøyet blir rent. Klærne blir
like fine igjen etter en tur i vaskemaskinen
med Blenda Sensitive.

Martin (8 mnd
) kose
pyjamas på m r seg i nyvasket
ammas fang.

Hva med nytt tøy, må det vaskes før bruk?
Ja, helt nytt tøy, særlig undertøy og sengetøy
bør vaskes før bruk. Dette fjerner eventuelle
rester av kjemikalier fra etterbehandling av
tekstilene. Dette er spesielt viktig for tøy
som er i direkte kontakt med barnas sarte
hud, siden de ikke klarer å si i fra hvis det
klør. Med Blenda Sensitive kan du føle deg
trygg på at barna har rene klær, samtidig
som det er skånsomt mot huden.
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Nye Blenda Sensitive
er enda tøffere mot
barneflekker, like
snill mot huden

Spørsmål om vasking?
Ring Lilleborg Forbrukerservice, telefon 800 33 444
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*Vaskeeffekt er testet av SIFO på oppdrag av Lilleborg. Se mer på www.lilleborg.no
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Sykkel-kids i farta

Foto: Tore Fjeld

I hele sommer har til sammen 16.000 barn deltatt
i sykkelrittet Tour of Norway for Kids. AstmaAllergi
var på Flisa i Hedmark og møtte noen av de glade
syklistene. Her var det full fart og topp innsats
både fra utøvere og publikum!

6
Svenskenes allerginestor
SGO Johansson ble verdensstjerne innenfor allergiforskningen da han oppdaget IgE-molekylet. Men den beskjedne svenske
professoren vil aller helst at hans
forskning skal hjelpe pasientene.
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Gå til røttene
Det beste du kan spise nå, vokser
under jorden. AstmaAllergikokken Morten Øverbye elsker
rotgrønnsaker og disker opp med
spennende oppskrifter på hvordan
du skal bruke de smakfulle knollene.

24
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Allergiske verdensrekorder

56

Fra barnehage
til skole

Foto: Colourbox

Foto: Tore Fjeld

For barn med alvorlig astma og
allergi, kan det å begynne på
skolen være en stor utfordring,
og ikke minst en påkjenning for
foreldrene. Vi gir deg tips til hva
du bør gjøre i møte med skolen.
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En kvinne ble allergisk mot sin egen baby,
og en engelsk jente nøs konstant i nesten
tre år. Også innenfor allergiens verden settes
det verdensrekorder. Få svar på det du ikke
visste at du lurte på!
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ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM.
DERFOR ER NEUTRAL PRODUKTENE NØYTRALE.
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 vaskemidler og hygieneprodukter uten parfyme og
unødvendige tilsetnigsstoffer. Du får vite mer om Neutral og
4 / Astma
Allergi
4 2013
om hvordan
du kan
redusere
risikoen for allergi på neutral.no.
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I egne egner
Sensommer, skolestart og stortingsvalg, det ligger
forventninger i luften. Skjønt medieovervåkning på stikkord
inneklima i skoler og barnehager har ikke vært særlig lystelig
lesning denne sommeren heller. Borgund skole i Ålesund,
Kilen barnehage i Åsnes og Ersfjordbotn skole i Troms,
det står ikke bra til, for å nevne noen. Og riktig ille er det
fortsatt i Bergen. Her viser status før skolestart at ni skoler
har mistet helseverngodkjenningen, refs og pålegg for
uakseptabelt inneklima er gitt til enda flere. Fellesnevnere
for nesten samtlige er dårlig luftskifte med manglende
vedlikehold av ventilasjonsanlegg – og fortvilede foreldre.
Dårlig inneklima er helseskadelig og reduserer læringsevnen.
Utrygghet for at barna gjennom de neste ti årene skal bli
syke av innemiljøet på skolen, er ingen god start. Hvorfor
skal det være så vanskelig?
Vi har hørt en del om hvorfor i løpet av flere tiår. Om
manglende bevilgninger, der skoleledelsen henviser til
stramme budsjetter, og om kommunestyrer som ikke
bevilger penger til utbedring fordi de sier de ikke har, mens
politikere nasjonalt sier at kommunene har nok. Vi har lover
og regler, men de blir ikke overholdt. Byråkrater skylder
på hverandre og runddansen synes evig så lenge det er
kommunen selv som fører tilsyn med egne skoler. Og noen
gjeldende felles kriterier for hva et godt inneklima egentlig
er for noe, synes vanskelig tilgjengelig.
Ved Skåningsrud skole i Akershus har rektor tatt saken i
egne hender. Her har man lenge slitt med dårlig inneklima,
men innså at det skortet på kunnskapen. Etter at rektor
meldte seg på faglig inneklimakurs, satte skolen straks i
gang selv. Da ble de overrasket over at små tiltak ga store
inneklimagevinster, med relativt lave kostnader. Det var
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ikke så vanskelig, det handlet først
og fremst om bedre samarbeid
mellom personalet, fra renholder til
ledelsen.
Skolen har fått drahjelp fra AstmaNina Brun
og Allergiforbundet som har stor tro
på at mange inneklimautfordringer
kan møtes med enklere løsninger
på hjemmebane – bare man vet om dem og evner å tenke
systematisk rundt drift og vedlikehold. Derfor har også
NAAF laget et sett av kriterier, minstekrav til hva som bør
gjelde for at inneklima i skoler og barnehager kan kalles
tilfredsstillende. Dokumenterte mangler kan i sin tur bli et
verktøy som vil gjøre det enklere både for kommunen og
skolen og forvalte sitt ansvar, og foreldrene kan benytte det
som dokumentasjon og påtrykk overfor politikere.
Ved Skåningsrud skole har inneklimaarbeidet skapt
positivitet og engasjement. De har vist at innsatsen kan
handle om å se muligheter og finne løsninger, som gjør
at man kan leve med inneklimaet inntil det eventuelt blir
bevilget penger til nye bygg eller ventilasjonsanlegg. Da får
det så være med viljen og evnen blant kommunestyrer og
politikere rundt om – så lenge. Her er de mange som bør gå
flere runder meg seg selv. Barnas helse og fremtid kan ikke
komme nederst på prioriteringslistene.
God sensommer og godt valg!

SK O G - 2 41
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I hele vår og sommer har tusenvis av barn syklet om kapp over hele Norge,
med minst like stor innsatsvilje som sykkelproffene i Tour de France.

16.000 barn

i farta!

tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Tore Fjeld

”Er dere klare?” spør speakeren

over høyttaleranlegget i Kaffegata på
Flisa, og blir møtt med et rungende
”Jaaaa!” fra de ivrige deltakerne på
startstreken. For her gis det ikke ved
dørene, alle vil komme først ut i løypa.
Sykkelrittet Tour of Norway for kids
ble i vår arrangert på 50 steder over
hele Norge, og samlet 16.000 delta-
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kere mellom 0 og 14 år. Her kunne
alle delta, helt fra de aller minste med
trehjulssykkel eller tohjuling med
støttehjul, til de ”store gutta” med
proffe sykkelbukser og topptrimmede
doninger.
Ståheien rundt sykkelrittet sto ikke
noe tilbake for et sykkelritt for voksne
– her var det høylytt speakertjeneste,

heftig musikk, flust med reklamebannere, TV-kameraer og masse publikum
langs løypa. TV 2 var til stede og filmet
alle arrangementene, og viste innslag i
tilknytning til sine daglige sendinger fra
Tour de France.
Norges Astma- og Allergiforbund
har fått prosjektmidler fra ExtraStiftelsen til å delta på Tour of Norway for
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kids 2013, under parolen ”På hjul med
astma”.
– Vår målsetting med å være med i
prosjektet er blant annet å hindre at
barn med astma blir holdt utenfor fysisk
aktivitet i skole og fritid på grunn av
manglende kunnskaper hos de voksne,

sier seniorrådgiver Grethe Amdal i
NAAF.
Et sykkelritt av denne typen, der
alle kan delta og det ikke er noe større
premie til de som kommer størst enn
de som kommer sist, er et glimrende
eksempel på at barn med astma kan

SLIK GIKK TOUREN:
................................................................................................................................................................

Notodden, Brandbu, Brumunddal, Kongsberg, Tønsberg, Moss, Jessheim, Skien,
Arendal, Sarpsborg, Sogndal, Førde, Stryn, Sykkylven, Ulsteinvik, Ålesund, Åndalsnes,
Molde, Elverum, Namsos, Kolvereid, Levanger, Stjørdal, Oppdal, Lillehammer, Alvdal,
Brandval, Skogbygda, Kragerø, Flisa, Tingnes, Gjøvik, Hamar, Hønefoss, Drammen,
Holmestrand, Fredrikstad, Horten, Sandefjord, Stavern, Mandal, Egersund, Sandnes,
Stavanger, Haugesund, Os, Bergen, Norhordland, Oslo.
Mer info: www.tourkids.no
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delta i fysisk aktivitet på lik linje med
alle andre.
– Alt er mulig, selv med astma. ”På
hjul med astma gjør barna sikrere på
seg selv, påpeker Amdal.
AstmaAllergi var til stede på arrangementet på Flisa i Hedmark, der 240
barn var i aksjon bak sykkelstyret. Solør
Cykleklubb sto for arrangementet, som
ble holdt under SolørMartn 29. juni.
Her hadde også den lokale Astma- og
Allergiforeningen stand, representert
ved Gunn Rauken, regionsekretær i
Hedmark, og Hanne Sagerud, nestleder
i Solør AAF.
Som dere ser på bildene, var det ikke
noe å si på innsatsen hos de unge lovende Solør-syklistene, og det var kamp
til siste tråkk opp Kaffegata! /
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Leskende,

sunt
og
enkelt!
Start dagen, eller varier ditt mellommåltid 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
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Den nysgjerrige p
Gunnar Johansson tituleres

professor emeritus, men synes ikke noe
videre om ordet emeritus, Det holder
med ”professor”. Han jobber fortsatt
mye og har mange jern i ilden på det Karolinske Instituttet og i andre prosjekter.
I offisielle sammenhenger pleier han
å bli presentert som SGO Johansson.
Der står S for Stig, inte Sven som mange
tror, og O for Olof. Men her sier vi helt
enkelt Gunnar, ettersom det er sånn
han selv presenterer seg.
Han ble født i Mora for 75 år siden.
Gunnars pappa var kirketjener i Åhls
menighet og hans mamma var barneskolelærer. – Jeg har gravd mange
graver, er hans humoristiske kommentar
til oppveksten i Dalarna.
Planen var å bli prest. Men karakterene var for dårlige til at han kom inn
på presteskolen. Når jeg på spøk sier at
det nok var flaks både for den svenske
kirken og for naturvitenskapen at han
ikke kom inn, sier Gunnar ingenting.
Hittil har nestoren innen allergologi
fått publisert mer enn 500 vitenskapelige artikler innenfor temaene allergi og
klinisk immunologi. Listen over nasjonale og internasjonale utmerkelser er lang,
i likhet med listen over hedersmedlemskap i internasjonale allergiforeninger, i
Norden, USA, Storbritannia, Tyskland og
Australia. Han har også vært president
for de europeiske (EAACI) og globale
(WAO) allergiforeningene.

Ydmyk og utålmodig

Han er svært ydmyk og veldig forsiktig
med hva han sier om seg selv. Han vil
ikke fremheve sin egen person og har
en sterk integritet. Han ser nærmest
brydd ut når jeg sier at han er en nestor
10 / Astma Allergi 4 2013

i allergiforskningen i verden og at det er
derfor vi vil vite litt mer om ham.
Hans kollega Anna Nopp har delt
både prosjekt, forskning og arbeidsrom
med Gunnar i ti år nå. Hun bekrefter at
ydmykhet virkelig er et fremtredende
trekk hos ham:
– Han er dessuten morsom, nysgjerrig, tydelig, bestemt, utålmodig og sta.
Og når vi venter på resultatet av en
studie så er han som et barn på julaften.
Han vil ”åpne pakken” med en gang og
umiddelbart få vite hva som skjuler seg

der inne, forteller Anna.
– Hun holder ut med meg, konstaterer Gunnar. Deres samarbeid er stimulerende og de kompletterer hverandre.
– Det er i det hele tatt svært viktig
med et bra arbeidsfellesskap. Å ha en
gruppe å omgås med og diskutere med
på jobben betyr veldig mye. Derfor skal
gruppen ikke være for stor, jeg har aldri
hatt så mange doktorander om gangen,
fortsetter han.
Når det gjelder forskningen og
arbeidet forteller Gunnar mer ordrikt.

Svenske SGO Johansson er det nærmeste vi kommer en verdensstjerne
innenfor allergologien. Oppdagelsen av IgE-molekylet er kanskje
hans største forskningsbragd. Men 75-åringen synes det tar alt
for lang tid før forskningen kommer pasientene til gode.

e professoren
SGO Johansson og hans forskerkollega Anna
Nopp har et godt samarbeid ved instituttet
for klinisk immunologi ved Karolinska sykehus.
Her har de utviklet en ny metode, CD-sens, for
å diagnostisere allergi.

til en verdensstjerne innenfor allergiforskningen, en status som ennå ikke
har fått fortgang i innføringen av bedre
diagnoseverktøy og behandling som
takket være han og hans medarbeidere
nå finnes tilgjengelig.
– Kunnskapen er klart bedre hos
pasientorganisasjonene enn hos legene,
mener han.

Dårlig kunnskap

Da snakker han lenge og engasjert om
hvordan det gikk til når han og hans kollega Hans Bennich oppdaget IgE-molekylet og dennes betydning for allergiske
reaksjoner. Oppdagelse ble publisert i
1967 i det medisinske tidsskriftet The
Lancet og WHO klassifiserte i 1968 IgE
som en femte klasse av immunoglobuliner. To forskere i USA prøvde,
uavhengig av svenskene, å isolere den
allergifremkallende serumfaktoren uten
å lykkes, men fikk likevel være med og
dele æren.

Kjell Aas idol

Gunnar disputerte i 1968. Da var han
enda ikke ferdig utdannet lege, men
gjorde ferdig resten av kursene etter
disputasen. Eksaminatorene visste at
han uansett ikke ville fordype seg i noe
annet enn sin påbegynte, vellykkede
forskning, Derfor ble han godkjent til
tross for at han manglet kunnskaper i
psykiatri og kirurgi. Kjell Aas i Oslo var
Gunnars allergi-idol og lærte ham den
kliniske delen.
Oppdagelsen av IgE gjorde Gunnar

Gunnar brenner for sitt fagområde.
Det går for sakte. Altfor få leger bruker
den metoden som heter CD-sens som
Gunnar og hans kollega Anna Nopp har
utarbeidet.
Med CD-sens kan en enkel blodprøve
gi svar på hvor følsom en person er mot
et visst allergen, hvilket i sin tur bestemmer hvilken behandling som blir aktuell.
Dette er en mer nøyaktig metode enn
eldre testmetoder som er i bruk.
– Det å måle allergenfølsomheten
hos pasienten sitter helt unødvendig
fortsatt fast på 70- eller 80-tallsnivå,
sier Gunnar.
Han er ikke nådig når han forteller om
leger som nøyer seg med å spørre sine
pasienter om hva i deres liv og livsførsel
som kan tenkes å gi de allergiske symptomene de kjenner. Samtaler, om der er
aldri så hyggelige, er fylt av feilkilder.
Det hender at pasienter fortier eksistensen av en elsket katt der hjemme…
I Danmark har allergologi blitt avskaffet som eget spesialistområde. I stedet
www.naaf.no / 11
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Kunnskapen om allergidiagnose
og behandling er klart bedre
hos pasientorganisasjonene
enn hos legene.

tvers over Australia,
over gigantiske sletteland og enorme
avstander. Noen
dager så de verken
har for eksempel barneleger tatt inn
hus eller biler under seg.
dette fagområdet blant sine spesialist– Vi så mer av Australia enn de fleste
kunnskaper. Dette siden det oftest er
australiere selv har sett, sammenfatter
barn som er pasienter med alvorlige pla- Gunnar.
ger. Når spørsmålet stilles om å avskaffe
betegnelsen allergolog også i Sverige,
Nysgjerrighetsstyrt forskning
blir det ramaskrik i fagmiljøene.
I det siste har det vært en debatt om
– Jeg kommenterer ikke det, sier Gun- hvorvidt forskning styrt av nysgjerrighet
nar. – Jeg ønsker bare at de nyeste og
kan konkurrere med bestillingsforskning
mest relevante kunnskapene om diagder det forventes kommersielt gangnoser og behandling blir tatt i bruk, slik
bare resultater. Noen hevder at det er
at de sykeste pasientene sendes til de
vanskeligere for unge forskere i dag å
mest kompentente legene for utredning drives frem av nysgjerrighet, enn for 50
og behandling.
år siden. Hva mener Gunnar om dette?
– Jeg er selv styrt av
Spennende ﬂyeventyr
nysgjerrighet og det er
Jeg spør ham om han har et liv utenom
grunnfjellet i forskningsjobben.
arbeidet, svarer han
– Jeg har kone, tre barn og ni barnebestemt.
barn, forteller han.
– Jeg er ikke nysgjerrig på
Har han andre interesser utenom job- hva naboene driver med
ben enn familien?
og følger ikke så godt
med i politikken. Men på
– Jeg tok flysertifikat da jeg var 50.
mitt område finnes det
Det var ganske tilfeldig at det ble sånn.
fantastisk mye å oppdage. For eksempel
Jeg fikk en flytur i 50-årsgave av familien. Men det var for dårlig vær den da- ville det vært spennende å finne ut om
gen jeg skulle ut og fly. Dermed begynte IgE har en normal funksjon. Og ennå
jeg å ta flytimer i stedet. Siden kjøpte vi gjenstår det å forstå hvorfor allergiene
øker i den vestlige verden.
i familien et lite fly.
Nå starter det snart et stort prosjekt
Sammen med sin kone, sønnen Lars
sammen med blant andre professor
og svigerdatteren, ønsket Gunnar å fly
Caroline Nilsson på Sachsska barnesykei Australia. Kona har lettere flyskrekk,
det samme gjaldt sønnen og svigerdathus i Stockholm. Dette omhandler barn
teren. Derfor lærte han først sønnen
som har alvorlig peanøttallergi. Samtidig
å nødlande, hjemme i Sverige, slik at
som de behandles med Xolair skal man
flyeventyret skulle kjennes litt mer trygt begynne med en slags ”mat-vaksinafor resten av familien.
sjon”. De skal begynne med å spise
– Nå har Lars nødlandet på Barkarby,
en peanøtt om dagen og siden trappe
fortalte Gunnar til sin kone.
opp til en hele neve peanøtter. Da kan
– Ja, det er bra, men vi skal jo til Aust- bruken av Xolair gradvis trappes ned, og
ralia, svarte hustruen.
pasientene kan fortsatt spise peanøtter
En stund etterpå fløy de på kryss og
uten å få plager. Spennende!

– De siste ti årene har jeg kunnet
gjøre hva jeg vil, forteller Gunnar.
– Jeg fikk en konsulentstilling på tjue
prosent etter at jeg ble pensjonist. Jeg
sa til sjefen at jeg ikke ville drive med
noe på P: politikk, personale og penger.
Men sjefen repliserte med å spørre om
jeg ikke tross alt ville ha en P-plass…
Professoren har lite til overs for vage
og feige institusjoner og beslutninger.
Han gir eksempel på en sak håndtert
av EMA (European Medicines Agency):
Gunnar og hans kollega Erik Florvaag
ved Haukeland Universitetssykehus
i Bergen oppdaget en overraskende
og alvorlig sammenheng mellom det
kjemiske stoffet folkodin som fantes
i en norsk, reseptfri hostemedisin, og
livstruende anafylaksi ved bruk av

”

Jeg sa til sjefen at jeg
ikke ville drive med noe
på P: politikk, personale
og penger.

bedøvelse. Etter denne oppdagelsen
ble alle hostemedisiner med folkodin
trukket tilbake, med det resultat at
antall personer som ble rammet av
anafylaksi i forbindelse med anestesi
sank dramatisk. Men folkodin finnes
likevel fortsatt i hostemedisiner i blant
annet England og Frankrike.
Gunnar og hans kollega Florvaag har
fått støtte over hele verden for sine
funn omkring folkodin. Men EMA har
likevel gått hostemedisinprodusentene
i møte og neglisjert risikoen. En annen
del av historien er at disse reseptfrie
hostemedisinene ikke har noen påvist positiv effekt, men likevel tjener
legemiddelindustrien hvert år 40 til 50
millioner dollar på å selge dem. /

Gresk landskilpadde trenger nytt hjem
Jeg ønsker å ﬁnne et nytt hjem til Leonardo, en 18 år gammel gresk
landskilpadde, som har større behov for selskap og å gå fritt om
sommeren enn det han har tilgang på i dag. Han er en kul type med
mye å by på, og har bodd med meg siden han var 1 år. Avlet lovlig
i Norge. Ring meg gjerne på 41 93 48 66, eller send mail til
simenaaboee@hotmail.com for mer informasjon.
Må hentes i Oslo. Pris: 2500,Hilsen Simen Aabøe
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Til hud som trenger
litt ekstra omtanke

lder
Inneho en
der
fuktbin l!
glycero

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende
legemiddelkrem for hele familien
Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.
Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1
Noe som kan være positivt for liten og stor.

Referanser:
1.Legemiddelverket.
Behandling av atopisk eksem –
Behandlingsanbefalinger.
Informasjon fra legemiddelverket 2:2005

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.
Miniderm®20 % glycerol krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud.
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske.
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene.
For fullstendig informasjon og pris se www.felleskatalogen.no Revidert: 2009-04-16
ACO Hud Norge AS, Nydalsveien 36B, 0484 Oslo. Tlf: 23 00 70 40. www.aconordic.com
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En ryddig pult gir et bedre inneklima enn der
papirene flyter, og lukkede skap er bedre enn
åpne hyller, har rektor Nina Sæther lært.
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Inneklima i skolen

Dårlig inneklima førte til hodepine og egenmeldinger fra de ansatte ved
Skåningsrud skole. Med kunnskap fra NAAF har de nå fått et inneklima de
kan leve med, og det uten de store kostandene. Jobben har de gjort selv.

Små tiltak –
stor gevinst
tekst / Sissel Fantoft foto / Sissel Fantoft og Colourbox

Rektor Nina Sæther ved Skåningsrud
skole i Sørum i Akershus var en av deltakerne på en fagdag om inneklima som
ble arrangert av Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for en tid tilbake. En av
foredragsholderne der var seniorrådgiver inneklima Kai Gustavsen i NAAF.
– Vi har vært plaget med dårlig inneklima lenge. Hovedproblemet er at det
blir for varmt, slik at lufta kjennes tung
ut. Vi har mange vinduer som ikke kan
åpnes, og jeg har flere ganger opplevd å
få egenmeldinger fra ansatte på grunn
av hodepine. Det er en forferdelig
posisjon å være i som arbeidsgiver, sier
Sæther.
Spesialskole for 50 elever

Skolen ble bygd i 1972, og påbygd i
1987. Det er en spesialskole for elever
med sammensatte lærevansker, og har
om lag 50 elever og nesten like mange
ansatte. Skolen eies i fellesskap av de
tre kommunene Sørum, Nes og Aurskog/Høland.
– Den nye delen er den verste. I den

gamle delen er vinduene så dårlige
at der blir det tilført mer luft. Jeg har
tatt opp problemet med både styret,
vaktmester og alle som har kjennskap til
ventilasjonssystemet, men problemet
er at vi ikke har den riktige kunnskapen. Så etter fagdagen hos KLP ble jeg
virkelig inspirert til å ta tak i problemet
en gang for alle. Og det viste seg jo at
det var mange små tiltak vi kunne gjøre
selv, som har en veldig god effekt og
ikke innebærer de store investeringene,
fortsetter rektoren.
Det første hun gjorde var å lage en
inneklimaposter for skolen, og samle
alle de ansatte til et personalmøte.
– Vi har hatt veldig god hjelp av Kai
Gustavsen, vi har fått kunnskap og etablert et godt samarbeid mellom personale, renholdere, vaktmester, verneombud og ledelsen. Representanter fra alle
disse er med i en egen prosjektgruppe,
forteller Sæther.
– Ventilasjonsanlegget er renset opp
og fungerer nå optimalt, slik at vi kan
leve med det inntil det eventuelt blir

bevilget midler til et nytt, eller en ny
skolebygning. Dette handler først og
fremst om bevissthet, sier hun.

Nye skap

Blant annet er det ryddet opp i lagerrom og mye er kastet, og det er kjøpt
inn 20 høyskap med dører som erstatter
mange åpne hyller.
– Vi fikk 40.000 kroner fra KLP til selve
prosjektet. Vi har satt i gang flere små
tiltak, for eksempel har vi blitt flinkere
til å la dører stå åpne, og vi skrur av alle
pc’er og lysrør når vi går for dagen. Vi
har sørget for at vi får mer ut av renholdskontrakten vår og er flinkere til å
lufte, og har plassert ut mopper mange
steder for å hindre at sand og støv
samler seg. Alle ansatte har vært veldig
positive, og nå har vi et inneklima vi kan
leve med, sier Nina Sæther.

Tett ventilasjonsanlegg

Kai Gustavsen har blant annet holdt et
foredrag for skolens personale.
– Drift og vedlikehold er helsearbeid!
www.naaf.no / 15

Inneklima i skolen
5 inneklimafaktorer:
................................................................................................................................................................

Verdens Helseorganisasjon har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer:
Termisk miljø: Temperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet
og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
Atmosfærisk miljø: Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For
eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som
hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og
lim. Stekos og lukt fra matlaging.
Aktinisk miljø: Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser.
Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
Akustisk miljø: Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og
etterklangstid.
Mekanisk miljø: Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning
fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Ventilasjonsanlegget på Skåningsrud
skole ble installert i 1987 og hadde ikke
blitt vedlikeholdt siden, så det var potte
tett. Etter rengjøring av den roterende
gjenvinneren i ventilasjonsaggregatet,
leverer anlegget nå nok luft slik at CO2nivået klasserommene er under 1000
ppm. CO2. Det var gjort en del grep ut
fra den kunnskapen og de ressursene
skolen har, blant annet var problemet
tatt opp med rådmannen. Men dette er
jo et økonomisk spørsmål for eierkommunene, sier Gustavsen.
Han understreker at dette ikke er et
enestående problem for Skåningsrud
skole, men noe som dessverre gjelder
flere skoler og barnehager.
– Flere kommuner kan spare penger
dersom de vektlegger drift og vedlikehold av bygningsmassen slik at den
ikke forfaller. Det fokuseres hele tiden
på nybygg, så drift og vedlikehold av
bygninger med vekt på ettersyn og
vedlikehold av de tekniske installasjonene blir dessverre ikke prioritert. Det
er så mye man kan gjøre selv med egne
ressurser. For oss som jobber med dette
handler det mye om selvfølgeligheter
og banaliteter, men dårlig inneklima og
arbeidsmiljø fører til høyt sykefravær,
klager og mistrivsel. Det fokuseres for
mye på ventilasjonsanlegg og mye luft
istedenfor kanskje å tenke helhet, sier
Gustavsen, som gjerne vil gi honnør til
Nina Sæther, som umiddelbart tok tak i
problemet etter fagdagen hos KLP.
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Dette gjør de på Skåningsrud:
................................................................................................................................................................

Rektor Nina Sæther laget en poster etter fagdagen hos KLP, med instrukser til hvilke
tiltak som skal gjøres for å bedre og bevare inneklimaet:
Ventilasjonsanlegget kontrolleres jevnlig ved vernerunder, og gir maksimal effekt
av hva det har å gi.
For å gjøre det beste ut av vårt inneklima er det hver enkeltes ansvar å passe på:
Lufte rommene:
l Åpne vinduene på klasserommene i friminuttene eller ved behov.
l Om vinteren, ta korte perioder med mange åpne vinduer.
l Åpne alle dører inne i huset når vi går for dagen slik at ventilasjonsanlegget får
best mulige betingelser.
Sørge for at varmekilder ikke blir blokkert:
l Pass på at det er god avstand mellom varmekilder og møbler slik at man utnytter
naturlig sirkulasjon med varm luft som stiger opp og kald luft som «raser» ned.
Dra inn minst mulig sand utenfra:
l Sand på gulv skrubber opp partikler fra gulvbelegget. Partiklene spres i lufta.
l Børst av skoene ute.
l Bruk i størst mulig grad innesko.
l Fei opp sand og løse partikler fra gulvet så ofte som mulig.
Bruk solskjerming:
l Dra ned markisene i rom som får sol på vinduene slik at vindusflatene ikke varmes
opp når dette ikke er ønskelig.
Rydd rommene:
l Det samler seg støv der det oppbevares papirer, permer og annet materiell. 		
For at vi skal ha maksimal effekt av rengjøringen må det være god tilgjengelighet
for renholder.
l Hold orden og varier hvor ting oppbevares slik at renholder kommer til, gjelder
både gulv og flater, f eks på toppen av skap og hyller.
l Tørk støv.
Skru av pc’er og skjermer før dere går:
l Disse utvikler varme og får støv til å sirkulere i lufta.
Disse anvisningene er i tråd med råd fra Arbeidstilsynet og Astma- og Allergiforbundet.

abmedusa/formad Foto: Johnér/Andreas Kindler

Rektor Nina Sæther ved Skåningsrud skole i
Sørum har innført en rekke enkle, men
effektive inneklimatiltak.
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Farvel til tett nese

Allergi, kløe og tett nese?
Nå finnes PHYSIOMER, en skånsom behandling med
helt naturlig sjøvann og med over 80 mineraler og
sporstoffer. PHYSIOMER har bevist effekt mot tett
nese, kløe og nysing og får personer med allergiske
neseproblemer til å føle seg bedre. PHYSIOMER er et
naturlig supplement til din allergimedisin.
Normal Jet & Spray

Prøv du også! PHYSIOMER selges på apotek.

Den naturlige og effektive løsningen
for din/ nese
www.naaf.no
17
www.physiomer.no

Inneklima i skolen
– Nina er en leder som har tatt HMSansvar HMS (helse, miljø og sikkerhet)
for sine ansatte, og miljørettet helseansvar for elevene. Hun har handlet,
og det er det som er viktig! Samarbeid
er helt avgjørende, og det er viktig å
trekke inn verneombudet. Temaet må
gjøres håndgripelig og gjenkjennbart
for de ansatte, og det bør ikke fokuseres på hva som er gjort galt tidligere,
men på mulighetene man faktisk har.
Nå blir skolens ressurser brukt i et
systematisk arbeid, noe som skaper engasjement og eierskap blant de ansatte.
Istedenfor sykefravær kan dette bidra
til økt nærvær, sier Kai Gustavsen.

Billige tiltak kan være effektive

Fagsjef Geir Grønsholt i KLP forteller at
de i utgangspunktet ikke er så opptatt
av inneklima.
– Det er ikke noe vi har erstatningssaker på. Men årsaken til at vi likevel
tok initiativet til en fagdag rundt dette
temaet er at vi ser at inneklima er et
problem som dukker opp over det
ganske land, og det er veldig psykisk
betinget: Når det først blir snakk om
dårlig inneklima i skoler og barnehager
utløser det et voldsomt engasjement
blant foreldrene, som igjen fører til et
press på politikerne til å gjøre noe. Men
det som til slutt blir gjort er kanskje ikke
det mest fornuftige økonomisk sett, sier
Grønsholt.
Ofte kan det settes i verk tiltak som er
vel så effektive, helt uten kostnad.
– Det handler om å se på mulighetene og finne løsninger som gjør at
man kan leve med inneklimaet inntil
det eventuelt blir bevilget midler til nye
bygg eller ventilasjonsanlegg. Dette kan
jo ta flere år – og det betyr at mange
må leve under håpløse tilstander i lang
tid. Gevinsten for oss er at når man
først begynner å tenke problemløsning,
så smitter dette også over på andre
områder som vi har mer med å gjøre,
som for eksempel brann eller psykososiale områder som mobbing, sier
Grønsholt. /

Godt inneklima er viktig for arbeidsmiljøet til både elever og lærere i skolen.

Praktiske verktøy til skoler og barnehager:
...............................................................................................................................................................

Noen nettressurser til bruk i skolen og barnehagens arbeid med inneklima og
arbeidsmiljø:
www.friskjobb.no: Om å tilrettelegge for mennesker med astma, allergi og
overfølsomhet.
www.byggoghelse.no: Veileder for universell utforming av offentlige bygg som tar
hensyn til mennesker med astma, allergi og overfølsomhet.
www.mittinneklima.no: Et web-basert verktøy for å kartlegge hvordan elevene
opplever inneklima ved sin skole.
www.bedreinneklima.no: Enkle og praktiske råd for bedre inneklima i barnehagen.

Kai Gustavsens inneklimaprosess steg for steg:
................................................................................................................................................................

Forarbeid utført av skolen etter veiledning fra NAAF:
l Skolen tar bilder av ulike områder som har betydning for inneklima.
Bildene oversendes NAAF, og innarbeides i presentasjonen til oppstartsmøtet.
Oppstartsmøte:
l Foredrag om inneklima og HMS med gjenkjennbare bilder fra skolen
l Synliggjøring av ressurser i HMS-arbeidet
l Rektor, verneombud, driftstekniker, renholder m.fl.
Kartlegge:
l Fotosafari
l Enkle målinger
l Spørreundersøkelse www.mittinneklima.no (på skoler som ønsker det)
Risiko-vurdere:
l Gå gjennom resultater fra kartleggingen i utvidet AMU-møte
Handle:
l Lage løsningsorientert handlingsplan med konkrete oppgaver, ansvar og tidsfrister
l Oppfølging
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DREAM COLLECTION DUNDYNER

VELG MELLOM 5 ULIKE DUNDYNER:
Midnight, Warm, Supersoft, Premium og Gold.

DREAM COLLECTION - Princess dunkolleksjon
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

Dream Collection er en kolleksjon av norskproduserte dundyner og dunputer
hvor vi har satset på en bredde av produkter som dekker alles behov. Kolleksjonen spenner fra de tynneste og letteste dyner til de tykkeste og varmeste av
edleste dunsort. Vi har dyner som passer til personer som er varme eller sover
i varme rom, og dyner til personer som er frosne av seg eller ønsker å sove med
åpent vindu. Puter fra lavest til høyest – her finner man det man trenger om
ANBEFALT AV

9238

man ligger på magen, siden eller ryggen. Alle behov er dekket, både på funksjon
og kvalitet.
Ved at Norges Astma- og Allergiforbund vurderer og anbefaler vår Dream
Collection og Andungen barnekolleksjon, sikrer vi at forbruker kan være
trygg på produktene.

Alle våre dundyner og –puter er Øko-tex,
Klasse I – sertifisert og merket «Trygge
Tekstiler». Dette garanterer at produktet ikke
inneholder helseskadelige kjemikalier og kan
trygt brukes, også av barn under 3 år.

NORSKPRODUSERT

30x30 mm

Få mer informasjon om kvaliteter og priser i din nærmeste Princess butikk eller på www.princessbutikken.no.

Kvaliteten

du drømmer om

DUNDYNE OG PUTE TIL BARN

MUSCOVY DUNDYNE Andungen
Dynen finnes i tre ulike størrelser og
puten i to størrelser.

DREAM COLLECTION DUNPUTER

Dundyne og -pute til barn
… når kun det beste er godt nok!

VELG MELLOM 4 DUNPUTER:
Light, Medium, Gold og Volume.
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Til høsten reiser den første gruppen barn med kronisk lungesykdom og atopisk
eksem på et tre ukers behandlingsopphold på Valle Marina på Gran Canaria.

Behandlingsreiser
til Valle Marina
tekst og foto / Nina Brun

Valle Marina eies av
to svømmebasseng. Stedet
Norges Astma- og Allergiforhar egen butikk og restaubund som vant anbudsrunrant.
den for Statens behandlingsreiser etter at det ble kjent
Kompetanse
på matallergi
at behandlingsstedet Los
Teques skulle stenges.
En utfordring for Valle
– Dette gjør at tilbudet til
Marina har vært å kunne
barn og unge kan videreføsikre at barn og unge med
res i et klima vi vet er gunstig
matallergi blir godt ivarefor denne gruppen barn og
tatt.
unge, i trygge omgivelser
– Dette vil kreve en god
med nærhet til både skole
del endringer på kjøkkenet,
og strand, sier fagsjef Helle
men etter at det ble kjent at
Grøttum i Astma- og Allergikjøkkenpersonalet med lang
forbundet.
erfaring og stor kompetanse
Hun forteller at behandpå matallergi nå blir med
lingstilbudet for barn og
over til Valle Marina, er vi
unge med kronisk lungesikre på at barna får et forsykdom og eksem ble lagt
svarlig tilbud. Vi er allerede
ut på anbud i hele EU etter
godt i gang med tilrettelegat det Den norske skolen
gingen, sier Grøttum.
som eier Los Teques sa opp
– At Valle Marina nå få
kontrakten med Statens
ekstra kompetanse på matbehandlingsreiser. Noen
allergi, vil også etter hvert
av hovedkravene til nytt
komme de andre gjestene
behandlingssted var gunstig
på stedet til gode.
klima, nærhet til skole og
Behandlingsreiser for barn
barnehage, maksimum
og
ungdom med kronisk
Valle Marina er klar for å motta første gruppen barn med kronisk
reisetid samt muligheter for lungesykdom og atopisk eksem til tre ukers behandlingsopphold på
lungesykdom og atopisk
Gran Canaria.
tilrettelegging for barn og
eksem er et tillegg til innunge med matallergi.
legg-else i sykehus i Norge
– Valle Marina har greid å oppfylle
med videre til Valle Marina.
for denne pasientgruppen. Rehabilialle kravene, sier Grøttum. – Vi tror
Valle Marina er et leilighetsanlegg
teringsoppholdet i Syden har fokus på
også at det har vært av stor betydsom ligger på sydspissen av Gran Canaopp-læring og mestring.
ning at stedet ligger i nærheten av
ria, mellom Arguineguin og Puerto Rico,
Søknad om deltakelse på behanddet tidligere behandlingsstedet, slik at
og er nærmeste nabo til Den norske
lingsreiser går gjennom behandlende
Behandlingsreiser er sikret at erfarne
skolen på Gran Canaria. Anlegget er
lege. Søknadsfristen for reiser i 2014 er
sykepleiere og kjøkkenpersonale blir
omkranset av et flott hageanlegg med
1. september 2013. /
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Landsmøte 2013
Norges Astma- og Allergiforbund avholder sitt ordinære
landsmøte 21. – 22. september 2013 på hotell Scandic
Oslo Airport. Her skal nytt
forbundsstyre velges og
ny handlingsplan for neste
treårsperiode vedtas. I
forslag til ny handlingsplanen 2013–2016 er barn og
inneklima løftet opp som et
overordnet innsatsområde.
Her skal NAAF videreføre og
forsterke sin innsats for et
forbedret inneklima i skoler
og barnehager over hele

Ros til Ving-reiser
landet. I handlingsplanen
foreslås videre en rekke konkrete tiltak som forbundet
skal videreføre og prioritere
for å oppfylle strategien
for 2010 – 2019. Et hovedmål i denne strategien er
å bremse veksten i antall
mennesker som får astma,
allergi, eksem, kols og overfølsomhetssykdommer, og
at de som har sykdommene
lever best mulig med dem.
Mer informasjon under
www.naaf.no/landsmote

Astma- og Allergiforbundet har mottatt tips fra en
fornøyd familie som gjerne
vil slå et slag for Ving-reisers
satsing på matambassadører
ved selskapets Sunwinghoteller.
Et ferieopphold på Ocean
Beach Club, Makrigialos
på Kreta i sommer ble en
særdeles positiv opplevelse
for familien. Sønnen har
sterk matallergi, og etter at
de tok kontakt med reiseselskapets ”Food ambassador”
opplevde de en fantastisk

service og oppfølging. Ved
ankomst hotellet arrangerte
matambassadøren møte
med kjøkkensjefen som
sørget for at familien hadde
full kontroll på hva sønnen
kunne spise. Stor hjelpsomhet fra hotellpersonalet for
øvrig bidro til at familien
opplevde oppholdet på
Kreta som en herlig, og ikke
minst trygg, ferieuke. Et
eksempel til etterfølgelse!
Mer info www.ving.no/
matintoleranse

Ingvar Ambjørnsen
om å leve med kols
I et lengre intervju i siste
utgave av Astma- og Allergiforbundets fagblad, Allergi i
Praksis forteller den kjente
norske forfatteren Ingvar
Ambjørnsen, om hvordan
det er å leve med kols. Her
forteller han om hvordan
han fikk diagnosen, om
den daglige treningen og
hvordan han ser på fremtiden. Han synes livet har fått
sine begrensninger etter at
han fikk kols, men mener
likevel han er heldig som kan

beholde jobben sin. Han
regner med å fortsette skrivingen i mange år fremover.
Intervjuet med Ambjørnsen kan leses i sin helhet på
www.naaf.no/allergiipraksis
Medlemmer som ønsker
å få tilsendt fagbladets
temanummer om kols, kan
få dette ved henvendelse til
NAAF, tlf. 23 35 35 35, epost:
naaf@naaf.no. Husk å oppgi
medlemsnummer.

I siste utgave av NAAFs fagblad Allergi i Praksis forteller Ingvar Ambjørnsen
om hvordan hverdagen har endret seg etter at han fikk kols.

Henter informasjon om matallergi på nett
En undersøkelse om mat
og spisevaner viser at 20
prosent av de spurte henter
informasjon om matallergi og matintoleransen fra
Astma- og Allergiforbundets
nettsider, www.naaf.no. 55
% får informasjonen fra sin
lege mens 41 % henter informasjonen via Google.
Spørreundersøkelsen
blant 2145 personer over 18
år er gjennomført av MMI
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for Opplysningskontoret for
meieriprodukter.
Undersøkelsen viser
videre at hele 37 prosent
av de med mageproblemer
svarer at diagnosen er stilt
av dem selv, eller av venner og familie. Nesten alle
de selvdiagnostiserte, 85
prosent, har stilt diagnosen
ved hjelp av kostforsøk som
de har gjennomført på egen
hånd.
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Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. Hos Ultra, Jacob´s
Centra
du derfor over
ulike
produkter
for deg
allergi
eller matintoleranse.
VåreJacob´s
Vi og
ønsker
at finner
også allergikere
skal250
få en
enklere
hverdag
medmed
gode
matopplevelser.
Hos Ultra,
fagfolk
gjerne
med tips
Se også
vårt
utvalg
av allergivennlige
ogkokker
Centraogfinner
duhjelper
derfor deg
overmer
250enn
ulike
produkter
forog
degråd.med
allergi
eller
matintoleranse.
Våre
vaskemidler
og
produkter
innen
personlig
pleie.
Vi
sees!
kokker og fagfolk hjelper deg mer enn gjerne med tips og råd. Se også vårt utvalg av allergivennlige

vaskemidler og produkter innen personlig pleie. Vi sees!

MATGLEDE!

MATGLEDE!
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Når enden av sommeren er nær, dukker plutselig det beste opp fra jorda.

Roten til alt godt
tekst og foto / Morten Øverbye

Kjenner du egentlig røttene dine godt nok?
Om du ikke gjør det, bør du i alle fall kjenne din
besøkelsestid. For i frukt- og grønnsaksdiskene nær
deg bokstavelig talt bugner det av norske rotgrønnsaker. Akkurat nå. For hver eneste time og dag
som går, er det lokale bønder som trekker de mest
fantastiske grønnsakene opp fra jorda. Gulrøtter,
rødbeter og kålrøtter, sellerirøtter, persillerøtter og
skorsonnerøtter. Det finnes ikke en eneste rot som
ikke blir røsket opp i disse dager. Og om du har vett
og forstand, eller bare livslyst og matlyst, så bør du
skaffe deg noen eksemplarer. For dette er kanskje
noe av det beste norsk jord har å by på akkurat nå.
Rotgrønnsakene ser kanskje litt tøffe og hardføre
ut, men egentlig er de skikkelig søte. Spesielt når
de varmebehandles, da kommer det frem en herlig
sødme. Akkurat denne opplevelsen kan du gjerne ta
med barna på, det kan være en nyttig oppdagelse
for de som tror de ikke liker noen slags grønnsaker.
Del opp rotgrønnsaker i passende biter, tilsett litt
olje, salt og pepper, og bak grønnsakene i ovnen
til de er møre. Smaker de ikke søtt, kanskje? Har
ikke de kjedelige gulrøttene plutselig endret smak
og karakter, kanskje? Var det ikke dumt at du ikke
begynte med dette tidligere, kanskje?

Det er alltid i røttene at de viktige og nyttige næringsstoffene sitter. Dessuten er hver rotgrønnsak
helt i unik, både i smak og karakter. Og det geniale
er at de blir enda bedre sammen enn hver for seg.
Det er en egenskap vi kan lære av alle sammen.
Rotgrønnsakene er fleksible. De kan
stekes, bakes, kokes, presses eller bare
serveres rå. De gjør seg som supper, pureer, som forrett eller
hovedrett. Du kan lage chips
av dem, til og med. Det
viktigste er uansett
at du drar og kjøper
inn grønnsakene.
Nå! For det er nå
de er på sitt aller
beste. Og når du
kommer hjem kan
du bestemme deg
for hva du vil gjøre
med dem. Her er
noen forslag til retter
du kan nyte resten av
helgen. /

Kryssreaksjoner for pollenallergikere:
.........................................................................................................................................................

Opplever du ubehag ved å spise rå frukt og grønnsaker? Kryssreaksjon mellom
allergener i pollen og rå frukt/grønnsaker er ikke uvanlig for de med pollenallergi.
Noen allergikere får reaksjoner på mat kun i pollensesongen, mens andre kan ha
symptomer hele året. Så mange som 70 prosent av alle bjørkepollenallergikere får
reaksjoner på matvarer, som regel nøtter, kiwi eller rå gulrøtter, epler og pærer.
Burotallergikere kan reagere på selleri og flere typer urtekrydder. Som oftest
utvikles pollenallergien først, deretter kommer kryssreaksjonene. Det er individuelt
hva hver enkelt reagerer på.
For bjørkepollenallergikere vil en kryssreaksjon oppleves som ubehag i munn og
svelg når det spises rå frukt og grønnsaker, spesielt i pollensesongen. Noen vil
oppleve at det klør helt ut i ørene. Symptomene kan øke og spre seg til flere
organer og i verste fall kan anafylaktisk sjokk oppstå, men dette er svært sjeldent.
Som forebyggende behandling kan det forsøkes antihistaminpreparater, men
effekten er usikker.
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Saltbakte
rødbeter
Rødbeter
Grovt havsalt
Olivenolje
l Vask rødbetene godt før du
begynner. Bruk gjerne en
skrubb eller børste dersom det
er mye jord på dem. Kutt av
mesteparten av stilken og lag et snitt
i bunn slik at de står av seg selv.
l Gni inn betene med litt olivenolje. Legg dem i en ildfast form.
l Fyll på med grovt havsalt til det dekker rødbetene. Bakes i ovnen på 220
grader i 60-90 minutter, avhengig av størrelsen på betene.
l Kutt av toppen og server med en skje. Rødbeten kan nå spises som en
bakt potet. Saltbakte rødbeter kan nytes enten alene med skje og litt
rømme eller som tilbehør til middagen. De smaker fantastisk til det
meste av både kjøtt og fisk.

Ovnsstekte grønnsaker
Gulrøtter
Sellerirot
Rødbeter
Kålrot

Olivenolje
Salt og pepper
Urter

l Rens og kutt grønnsakene i passe store biter/skiver/båter.
l Ha litt olivenolje i en ildfast form eller langpanne.
Ha i grønnsakene og bland det hele godt sammen. Ha på litt
salt og pepper. Legg i noen stilker gode urter, for eksempel
timian.
l Stek grønnsakene på 200 grader i ca. 30 minutter. Grønnsakene
skal være møre. Om de er litt ujevne i størrelsen blir også
mørhetsgraden ulik. Det gjør ingenting, det gjør grønnsakene
bare mer spennende når konsistensen er litt varierende.
Husk at du kan bruke akkurat de grønnsakene som passer deg.
Løk, hvitløk, neper, persillerot og
skorsonnerot er andre grønnsaker som kan være
verdt å prøve for å
tilsette andre
smaker.
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Vanlige kryssreaksjoner ved pollenallergi:
............................................................................................................................

Bjørk, hassel, or, salix: Rå eple og pære, steinfrukt, rå gulrot og
potet, hasselnøtt, paranøtt, valnøtt, peanøtt, seller og kiwi.
Timotei og andre gressarter: Belgfrukt (bønner, erter, linser),
hvete, bygg, rug og havre.
Burot: Selleri, purreløk, løk, hvitløk, urter, urtekrydder og
urtemedisin, paprika, solsikkefrø og honning.

Grønnsakssuppe
300 gram sellerirot
3 stk gulrøtter
3 stk poteter
300 gram kålrot

1/2 stk purre
2 liter kraft
Salt og pepper

l Rens, skrell og vask grønnsakene.
l Kutt grønnsakene i passelige terninger.
l Ha grønnsakene i en stor kjele sammen med kraften. Bruk
gjerne grønnsakskraft eller kyllingkraft. En oksekraft gjør
suppa kraftigere, men rikere på smak. En blanding av ulike
krafter kan også gjøre middagen spennende.
l Kok til alle grønnsakene er møre. Det går raskt, det tar bare
noen minutter før bitene begynner å gi litt etter.
l Smak til med salt og pepper. Server med flatbrød og
godt smør.
Du bestemmer selvfølgelig selv hvilke grønnsaker du bruker.
Det er lov å eksperimentere, det er ikke verre enn at
du hopper over grønnsakene når du skal spise hvis
du finner ut at du likevel ikke liker dem. Uansett
har råvarene bidratt til en smaksrik kraft.

Gode råd ved kryssreaksjoner:
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Ved kryssreaksjon på én matvare, reagerer man ikke nødvendigvis på de øvrige matvarene på kryssallergilisten. Som oftest tåles
matvaren kokt, skrelt, hermetisert eller syltet. Det anbefales å
holde seg unna den maten eller de matsortene man får reaksjoner fra. Kryssallergi forverrer ikke selve pollenallergien. Det er
ingen grunn til at bjørkepollenallergikere skal unngå rå frukt og
grønnsaker for sikkerhets skyld.
Burot tilhører kurvplantefamilien, og en burotallergiker kan reagere på andre arter i denne familien, som prestekrage, løvetann,
asters og krysantemum. En burotallergiker med overfølsomhet
for selleri tåler som regel ikke verken fersk eller
kokt selleri i motsetning til bjørkepollenallergikeren som ofte tå-
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ler kokt selleri. Fruktallergi hos bjørkepollenallergikere representerer et beskjedent problem for de fleste, men for noen kan det
være problematisk. Ofte vil de for eksempel tåle melon, ananas,
vindrue, banan og sitrusfrukter. Dessuten vil de som regel også
kunne spise bringebær, rips, blåbær og tyttebær. Undersøkelser
fra Tyskland viser at ved provokasjon av ulike eplesorter, kunne
enkelte sorter tolereres. Det kan derfor være en ide å forsøke
ulike sorter. Røde epler tåles ofte bedre en grønne. Man kan
også skrelle eplet og la det ligge og lufte seg en stund for å minske graden av allergi.
Kilde: Astma- og Allergiforbundet, faktaark Kryssreaksjoner
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Met extra
med
kalsium
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Ny kartong,
Nieuwe
verpakking
samme gode
innhold
Zelfde
recept
som før

Naturlig
Lekker
licht
lett smak
verteerbaar

Et naturlig og sunt
alternativ til melk og soya
Den opprinnelige risdrikken laget av italiensk kvalitetsris
Internasjonal prisvinner (Superior taste Award)
Lite fett og naturlig laktose- og glutenfri
Den nye kartongen har skrukork som gjør det enklere å helle
100 % naturlig – uten tilsatt sukker

www.ricedream.eu
Tilgjengelig i dagligvare- og helsekostbutikker
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Skolestart for barn med sterke astma- og eller allergiplager kan være
skremmende både for barnet og foreldrene. På Voksentoppen skole i Oslo
har de lang erfaring med slike elever, og mange gode råd å komme med
uansett hvilken skole barnet ditt skal begynne på.

Skolestart med
astma og allergi
tekst / Cathrine Amann Berentsen foto / Tore Fjeld

Hvordan skal barnet mitt klare seg?

Husker han/hun å ta medisiner? Er det
noen som passer godt nok på? Er det
noen elever som har nøttepålegg som
gjør at mitt barn får en allergisk reaksjon? Spørsmålene og bekymringene
kan være mange, og ofte er det foreldrene som har mest angst når barna skal
starte på skolen for første gang.
– Vi opplever ofte at det er foreldrene
som er mest bekymret for hvordan det
skal gå med barna sine. Selv om mange
allerede har vært gjennom dette i
barnehagen, er det annerledes å starte
på skolen, forteller Marie Buer, som sykepleier ved Voksentoppen skole. Dette
er en spesialskole for blant annet barn
med alvorlig astma og allergi, og det går
i dag 34 elever der.

Mattrøbbel

Matallergi gir utfordringer på skolen. En
som har nøtteallergi kan for eksempel
få problemer dersom sidemannen har
med seg nøttepålegg i matpakka.
– Her på Voksentoppen skole er det
ikke lov med egg, fisk eller nøtter i matpakka. Det kan forurense miljøet og skape store plager for de som er allergiske.
Spesielt nøtter er bannlyst til enhver tid.
Hvis for eksempel barna har en ferdigutfylt adrenalinsprøyte, kan den brukes
hvis de får kraftige reaksjoner. Dette er
det spesielt viktig at foreldrene informerer om. Pennen bør alltid følge eleven
der hvor den ferdes, både hjemme og
på skolen, sier sykepleier Buer.
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Skal eleven begynne på en vanlig
skole med 20-30 elever i klassen, kan
temaet allergi være vanskelig.
– Dette er en stressituasjon for mange
foreldre. Vi opplever at foreldre synes
dette med allergi er tøft, og de er redde
for at det ikke skal være trygt for barnet. Mitt råd er å be de andre foreldrene ta hensyn, men på en fornuftig måte.
Min erfaring er at det er lettere å nå
fram dersom man er ydmyk kontra det
å forlange at alle skal droppe et spesielt
pålegg på grunn av ditt barn.
Buer mener det viktigste er at foreldrene snakker med skolen, har et godt
samarbeid og at læreren finner en god
middelvei for alle elevene.
– Dersom der er flere i en klasse med
ulike allergier, kan jo læreren sette disse
ved siden av hverandre, og eventuelt
lage en regel om at nøttepålegg ikke er
lov i den klassen. Eller om noen i klassen
har dyr, kan jo læreren plassere den
eleven et stykke unna den som har en
allergi.
De fleste vil ta de nødvendige hensyn
dersom de får god informasjon, på en
fornuftig og diplomatisk måte. Mitt viktigste råd til bekymrede foreldre er å ha
god kommunikasjon og tett samarbeid
med skolen, fortsetter hun.

God starthjelp

Voksentoppen er en spesialskole, som
fram til i år har vært forbeholdt de med
sterke astma- og allergiplager samt flere
andre diagnoser.

– Vår skole er en god start for de elevene som trenger det, og for foreldrene.
Mange av barna som kommer hit er ofte
sterkt plaget. Foreldrene til barna har
opplevd mye angst og bekymring, og
slapper mer av når de vet at barnet er
hos oss. I så måte er vi en viktig starthjelp, og både barn og foreldre lærer
å bli bevisste på hva man må passe på,
forklarer rektor ved Voksentoppen,
Marjolein Pijnenburg, som har vært ved
skolen i over sju år.

Vil ha barna på bostedsskolen

Til tross for at Voksentoppen er et godt
sted å være for barn med ulike lidelser,
har både rektor og sykepleier et mål om
at elevene skal tilbake på sine bostedsskoler.
– Vi gjør hele tiden en vurdering
sammen med foreldrene og legen til
barnet. Noen trenger å være her fra 1.10., mens andre kan klare seg på vanlig
skole etter hvert. For meg er det et mål
at de ikke gifter seg med spesialskolen,
men at de kommer tilbake på vanlig
skole dersom deres medisinske tilstand
tilsier at det er i orden, sier rektoren.
Sykepleier Marie Buer peker også på
utfordringene ved at barnet ikke går på
skole i nærmiljøet.
– Det er ikke alltid like lett å bli med
hverandre hjem fra skolen. Det må planlegges nøye ettersom elevene bor langt
fra hverandre. De mister også en del av
det sosiale i nærområdet sitt, ved at de
går her, noe som kan gjøre det tøffere

Sykepleier Marie Buer og rektor Marjolein
Pijnenburg ved Voksentoppen skole i Oslo er
vant med å tilrettelegge skolehverdagen for
elever med alvorlig astma og allergi.

om de skal tilbake på bostedsskolen,
sier hun.
– Vi oppfordrer barna og foreldrene
til å holde kontakt med nærmiljøet
sitt selv om de går her. Vær med på en
aktivitet i lokalmiljøet, og oppretthold
kontakten med de vennene barna har
fra nabolaget eller barnehagen. Det er
ikke gitt at de finner ”bestevennen” sin
her hos oss, vi har ikke så mange elever,
sier rektor Pijnenburg.

Et sanert miljø

Voksentoppen er bygget med tanke på
at det skal være et så sanert miljø som
mulig, blant annet uten vegglister som
samler mye støv. De har også regler
for både elever og ansatte i forhold til
parfyme, røyklukt og dyrehår.
– Ingen her har parfyme på jobb, og vi
oppfordrer til at barn som er i kontakt
med dyr hjemme vasker klærne godt
og ikke klapper hunden eller katten rett
før de skal på skolen. Tidligere hadde vi
dyreforbud for de barna som gikk her,
men det ble etter hvert helt umulig,
forklarer Buer.
– Voksentoppen er en liten skole og
vi har god oversikt over personale og
elver, så vi kan si fra og ta tak i det om
noen har på parfyme. På skolen hos oss
skal de i hvert fall ikke bli utsatt for
sterke lukter eller allergener. Men
samtidig mener jeg at barna ikke kan
leve livet i en glassboble. De vil bli utsatt
for lukter og ting de er allergiske mot i
samfunnet også, sier hun.
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Fysisk aktivitet viktig

På en vanlig skole vil barn som for eksempel har kuldeastma
måtte sitte inne i friminuttene når det er kaldt ute. Det gjør
de også på Voksentoppen, men her er de ofte i aktivitet selv
om de er inne.
– Enten er vi i gymsalen og har fysisk aktivitet med en
voksen til stede eller så leser de en bok eller noe lignende,
forteller sykepleier Marie.
Det er viktig for skolen at barna er fysisk aktive. Ofte tenker
foreldre som har barn med astmaplager at barna ikke kan
være aktive.
– Vi merker nok at mange av barna har vært lite i aktivitet
før de kommer til oss. Vi ønsker at alle skal være aktive, og
har en del fokus på fysisk aktivitet. Her har vi mulighet til å
bruke kroppen, og til å være ute i flotte naturskjønne omgivelser. Vi ønsker at barna skal føle seg trygge på hva kroppen
deres tåler, og det er ofte viktig at disse barna er aktive. Det
er veldig lett å skylde på at man har en lidelse og at man derfor ikke kan være i aktivitet, men da er spørsmålet om man
blir sliten og tungpustet fordi man har dårlig kondisjon eller
fordi man har anstrengelsesutløst astma, sier rektor.
Sykepleier Marie råder barn ved vanlige skoler til å informere også gymlæreren om sykdommen.
– Barna som har astma kan jo bli tette i pusten, og læreren
kan tro de er late. Foreldrene må informere om at barnet må
ta medisin før gym eller andre fysiske aktiviteter. Ofte glemmer barna dette selv, så da er det en trygghet om læreren
vet det. Her er det mange av barna som kommer inn til meg
for å ta medisinene sine før de skal ha gym eller før de skal
ut, forteller hun.
Det aller viktigste for foreldre som har barn som skal
begynne på skolen, er god kommunikasjon mener både
Marie Buer og Marjolein Pijnenburg. I tillegg er det viktig at
barna selv vet hva de tåler, ikke tåler, hva de kan gjøre og
ikke gjøre.
– Vit hva slags reaksjoner barnet kan få, og reager deretter.
Det er ikke farlig å klø litt i munnen eller på leppene, men om
du får en kraftig reaksjon og pustebesvær, er jo det noe helt

annet. Gjensidig informasjon mellom skole og hjem er det
viktigste, og er du usikker på noe kan du alltids søke råd hos
NAAF. Der får man mye god hjelp, sier Marie Buer. /

Gode råd ved skolestart
..............................................................................................................

Voksentoppen er en spesialskole for 1.-10.trinn for elever med
allergi, eksem, astma, andre kroniske lungelidelser, hjerteproblemer og nedsatt immunforsvar. Denne høsten er det
også opprettet plasser for barn med psykososiale problemer.
Skolen har 34 elever i 2013/14 med mål om å øke til 44 de
neste årene. Skolen er for elever i Oslo og omegn.
Alle lærerne har spesialpedagogisk utdanning.
Elevene blir fraktet til og fra skolen i faste skoledrosjer som
er sanert for røyk og dyrehår.
Undervisningen foregår i små grupper, med elever fra
ulike klassetrinn (fådelt skole). Skolen følger grunnskolens
læreplan, elevene som har Individuell opplæringsplan
følger denne.
Skolen har egen sykepleier som har ansvar for daglig
medisinsk oppfølging.

Som foresatt må du informere skolen i god tid om barnets
astma – og allergiplager. Videreformidling av barnas behov
er viktig så skolen kan tilrettelegge.
Informer de andre foreldrene i klassen på foreldremøte,
men trå litt varsomt når du legger fram situasjonen. Spør
pent om de vil bidra til en bedre skolehverdag for ditt barn,
ikke forlang at de skal ta alle mulige hensyn.
Bruk nettsidene til NAAF, her finnes mange gode tips. For
eksempel hvordan man tilrettelegger bursdager der det
kommer barn med astma/allergi. Skriv ut brosjyren, og gi
gjerne ut til de andre foreldrene, så gjør du det enklere for
deg, ditt barn og de andre foreldrene.
Vær åpen mot barnet ditt og omgivelsene, lær barnet hva
det tåler og ikke. De fleste barna lærer seg også å spørre
selv hva de kan spise og ikke. Be barna spørre de voksne
rundt seg.
Meld deg inn i NAAF, det kan være til stor hjelp for hele
familien. Her får du oppdatert informasjon om forskning og
organisasjonen er en pådriver i forhold til myndigheter og til
å få farlige produkter vekk fra markedet.
Har du ikke selv et barn med astma- og/eller allergiplager,
vær raus og prøv å tilrettelegge slik at alle kan bli inkludert.

Les mer på www.voksentoppen.gs.oslo.no

Sjekk www.naaf.no for gode tips.

Fakta om Voksentoppen
.................................................................................................................
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Den glade gjengen i kolsprosjektet er fra venstre (bak): Terje Johansen, lungesykepleier Hanne F. Larssen, Inger Helen Skontorp og Tove Selsø.
Fra venstre på benken: Kjell Egil Jensen, John Skròder, Gerd Eskilsen, Roald Rørnes og Mona L. Martthinussen (foran)

Mona L. Marthinussen, regionssekretær i NAAF Region Østfold ble kåret til «Månedens
ildsjel» av Extrastiftelsen for prosjektet som samler folk med kols til tur i Fredrikstadmarka.

NAAF-Mona fikk ildsjelpris
tekst / Nina Brun

– Det er sånne som deg som gjør at
Norge går videre. Du møter alle med
optimisme og har alltid et smil på lur,
sa generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Extrastiftelsen under kåringen.
Både generalsekretæren og Kjetil Hamnes fra Extrastiftelsen deltok på vårens
siste turdag 7. juni i Bjørndalen.
Hver fredag over fem uker, vår og
høst, arrangerer Astma- og Allergiforbundet Region Østfold turdager i
Fredrikstadmarka for folk med kols.
Prosjektet er støtte med midler fra
Extrastiftelsen.
Regionssekretær Mona Marthinussen fikk overrakt rosebukett fra Extrastiftelsen. Og ivrig turgåer, Roald Rørnes
holdt sin egen tale til prosjektlederen.

Trygghet og varme

– Salutten 7. juni 2013 gikk mest sannsynlig til Mona og Hanne H. I hvert fall
er denne dagen noe jeg vil huske lenge,
sa Roald Rørnes. Han har skrevet dag32 / Astma Allergi 4 2013

bok etter alle turene og forteller hvor
mye det har betydd at han ble mottatt
med smil og varme, etter en værmessig
noe sur start.
– Som utvandret bergenser og
tidligere o-løper har jeg nå fått lære
Fredrikstadmarka å kjenne. Fint og flatt
terreng, og i selskap med 12 turkamerater samt Mona og sykepleier Hanne
F. Larssen, som har bydd på trygghet og
varme, har turene vært en god opplevelse for alle deltakerne. Vind og surt
vær har ikke vært noe som helst hindring. Det var i hvert fall fort glemt hver
gang ”Mona with a smiling face” dukket
opp. Jeg må bare takke for et fantastisk
opplegg, avsluttet Rørnes.
– Dette var ille gøy, sier en rørt
regionssekretær Mona L. Marthinussen
i NAAF Region Østfold. Hun har vært
primus motor for turopplegget med det
litt utradisjonelle navnet ”Bestemor opp
i furua”. Fysisk aktivitet er bra for mennesker som har kols, og målet har vært

å stimulere til aktivitet der man kan
treffe andre i samme situasjon.
  

Starter opp på nytt til høsten

– Kols er en kronisk lungesykdom der
luftveiene blir trange, noe som hemmer
fysiske anstrengelser. Men det er likevel
ingen grunn til å sette seg til i sofaen,
sier Marthinussen. Alle klarer noe, og
ved kols er det spesielt viktig å styrke
musklene. Å gå tur sammen med andre
i samme situasjon gir en fin anledning til
å komme seg ut og være sosial.
Turopplegget starter opp igjen med
første turdag fredag 6. september.
Turene er gratis og alle som har lyst, kan
delta så lenge det er plass. Lungesykepleier og aktivitetsleder med kunnskap
om kols er alltid med som ledsagere på
turene. Påmelding ved henvendelse til
Mona L. Marthinussen NAAF Region
Østfold, region.ostfold@naaf.no,
mobil 922 78 220. /

En ny metode for allergivaksinering kan gjøre at du slipper unna med tre stikk
i løpet av to måneder for å bli kvitt allergien. Metoden virker lovende, mener
overlege Ralph Dollner ved Rikshospitalet.

Allergivaksineres
med tre stikk
tekst / Bjørnhild Fjeld

Tradisjonell allergivaksinering,

såkalt hyposensibilisering, foregår ved
at du får en sprøyte med et ekstrakt av
allergenet du reagerer på, hver 4. til 8.
uke. Behandlingen varer i hele 3 år for
de som har sesongallergi (for eksempel
pollenallergi), og inntil 5 år for de som
har helårsallergi (for eksempel husstøvmiddallergi).
Ved Rikshospitalet i Oslo har de nylig
brukt en ny metode for allergivaksinering, som innebærer at pasientene får
tre sprøytestikk direkte i lymfeknuten,
i løpet av en to måneders periode.
Metoden kalles ILIT – intralymfatisk
immunoterapi, og ble utviklet i Sveits.

med denne ”hurtig-vaksineringen” enn
med allergivaksinering over tre til fem
år, heller tvert i mot.
Dollners erfaringer stemmer overens
med det som kom frem i flere studier
fra Sveits og i en svensk studie som ble
publisert i februar i år. For at metoden
skal kunne tas i bruk i større skala,
trengs mer forskning og dokumentasjon. Foreløpig er metoden prøvd ut på
gress- og bjørkepollenallergikere, samt
bi- og vepsestikkallergi, og katt. Teoretisk er det også mulig å bruke samme
metode på allergi mot andre inhalasjonsallergener som husstøvmidd, men
ikke mot matallergi.

Behandlet 20 pasienter

Enklere for pasientene

– Dette er ikke en godkjent behandlingsmetode ennå. Ved Rikshospitalet
ble cirka 20 pasienter behandlet med
denne metoden, og erfaringen tyder på
at dette er like effektivt som tradisjonell
allergivaksinering med hyposensibilisering, sier Ralph Dollner, som er ørenese-hals-lege, og også leder av Norsk
Forening for Allergologi og Immunpatologi (NFAI).
Rent praktisk er det slik at pasientene som behandles med ILIT, injiseres
med en veldig liten dose av allergenet,
i en av kroppens lymfeknuter, helst i
lysken. Dette skjer etter at lymfeknuten
er lokalisert ved hjelp av ultralyd. Det
er det samme ekstraktet av allergener
som injiseres, som det som blir brukt
ved vanlig hyposensibilisering. Men
dosen som trengs er en tusendel, siden
ekstraktet settes rett i lymfeknuten.
Til forskjell fra tradisjonell allergivaksinering som kan utføres hos de fleste

Overlege Ralph Dollner ved Rikshospitalet
har behandlet pasienter med en ny metode
for allergivaksinasjon, med svært lovende
resultater.

privatpraktiserende leger med allergologisk kompetanse, krever ILIT-behandling kompetanse på ultralyd og ultralydveiledet punksjon av lymfeknute.

Like god effekt

– Vi har foreløpig behandlet for få
pasienter til at vi kan trekke bastante
konklusjoner, men det virker lovende.
De erfaringene vi har gjort er at ILIT gir
de samme resultatene for pasientene
som hyposensibilisering. Noen får så
god effekt at de kan slutte med medisiner, andre merker markant bedring,
mens noen få ikke får effekt, forteller
Dollner.
Det er heller ikke flere bivirkninger

– Det er krevende å gjennomgå et allergivaksinasjonsprogram som går over
flere år. I andre land har man erfaring
med at mange hopper av underveis,
ofte av praktiske årsaker. Denne erfaringen har vi ikke i Norge, her virker det
som flere fullfører, men dette er det
ikke gjort studier på, sier Dollner.
Uansett vil det å kunne gjennomføre
allergivaksinasjon i løpet av to måneder være en revolusjon både for den
enkelte og for samfunnet. Ved hyposensibilisering må pasienten møte hos
legen mange ganger, og kanskje være
borte fra jobb eller skole med de konsekvenser det medfører. Med ILIT kan
man starte behandling i januar og være
ferdig vaksinert innen pollensesongen
starter.
– Vi trenger mer dokumentasjon,
men det jeg har sett til nå, virker veldig
positivt, avslutter Ralph Dollner ved
Rikshospitalet. /
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23/08/10 12.54

Ungdomstur til Voss
Fredag 13. til søndag 15.
september arrangerer BAAF
tur til Voss for ungdommer
fra 13 til 17 år. ”Spreng en
grense på Voss” blir en helg
med spennende aktiviteter
som rafting og klatring i Voss
klatrepark. Det vil også bli litt
undervisning hvor Matskole
blir ett av temaene. Deltakerne skal bo på Rongastovo –

Familiesamling i Midt-Troms
www.rongastova.no. Avreise
med tog fra Bergen fredag ca
kl. 16.00 med retur til Bergen
søndag ca. kl. 17.00. Egenandel for helgen er kr. 500,pr. person, dette inkluderer
reise, overnatting, måltider
og aktiviteter.
Påmelding snarest:
http://bit.ly/voss13

Gratis svømmetilbud i Bergen
BAAF ønsker å gi våre
medlemmer et tilbud om
svømming. I år prøver vi med
dette tilbudet i følgende
svømmehaller: Stemmemyren, Åstveithallen, Sentralbadet og Slåtthaughallen. Medlemmer som kan vise frem
medlemskort med kvittering

for 2013, kan bade gratis og
ta med en ekstra person pr.
medlemskort. Vis frem kortet når dere kommer til en
av disse hallene, så blir navn
og medlemsnummer notert
på en liste som ligger der. Se
Bergen kommunes nettsider
for åpningstider til hallene.

16 barn og voksne hadde en
fantastisk helg i godværet da
Midt-Troms Astma- og
Allergiforening avholdt
familie-samling på Bardufosstun siste helgen i juli. Arrangementet inkluderte besøk

i Polar Zoo der små og store
fikk oppleve spennende dyr,
samt bading i Polarbadet.
Det ble også tid til sosialt
samvær med grilling og
annen god mat.

Region Østafjells
på klatretur

SB80005
C80008

Hele 70 deltakere var med på årets tur til den
flotte klatreparken Høyt & Lavt i Lågendalen
lørdag 15. juni. I det nydelige været deltok 29
voksne og 41 barn, hvorav 52 av deltakerne
hadde på seg klatreseler og kastet seg ut i løypene som innebærer blant annet klatring i høye
trær og zipline over Lågen. Store og små koste
seg, og når sulten gjorde seg gjeldende, så sørget Anita K. Olsen for plass ved et flott langbord.
Man kunne grille medbrakt mat eller kjøpe seg
god kortreist mat inne i butikken.
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Øy-tur i Stavanger

Fredrikstad-gjeng på tur
Denne blide gjengen på bilde er støttegruppa
til Astma- og Allergiforeningen i Fredrikstad.
Bildet er tatt på Fosseholm gård hvor årets
tur gikk. Der spiste vi lunsj og hadde omvis-

ning med en flott fortellende guide som gav
oss interessant historie 250 år tilbake i tiden,
før turen gikk videre til Kongsberg kirke.

Søndag 16. juni var en gjeng
samlet med målet ”Ut på
tur”. Rogaland fylkeskommune har gjennom sitt prosjekt
for fysisk aktivitet gjennom
frivillige organisasjoner gjort
det mulig å arrangere turer.
Første tur gikk til Hundvåg,
som er en av byøyene utenfor Stavanger. Her koste store
og små seg med spennende
naturopplevelser, natursti, badminton, boccia og
mye mer. Som avslutning
på denne flotte dagen fikk
deltakerne se Lundsvågen
naturskole sitt fantastiske
akvarium.

Inviterer til aktivitetsdager
Region Østfold har fått støtte fra Extrastiftelsen til prosjektet ”Fy, dette var gøy”, som er et
tilbud til barn mellom 7 og 14 år om å få delta
på spennende aktivitetsdager. For barn og
ungdom med astma kan det å drive trening
være ekstra utfordrende, og det arrangeres
derfor fire aktivitetsdager med fart og spenning i høst. Alt er gratis for deltakerne, og
det er satt et tak på 20 stk som kan være
med. Bindende påmelding til NAAFs regionsekretær Mona L. Marthinussen – epost:
region.ostfold@naaf.no . For spørsmål ring
922 78 220.
Tema for dagene er: 14. september –
kano, 12. oktober – klatring – 2. november
– Kick Off på Våler aktivitetssenter, 4. november – fotball
med mer på Inspiria Science center.

Region Østfold på
tur til Valle Marina
En liten gruppe fra NAAF
Region Østfold tilbrakte hele
første halvdel av juni på Valle
Marina på Gran Canaria.
Dette ble et meget vellykket
og hyggelig opphold, og deltakerne ble godt kjent med
hverandre i løpet av de 14
dagene oppholdet varte.
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DET SISTE

INNEN HUDFORSKNING

SELGES KUN PÅ APOTEK
Eucerin Dr y Skin – ef fek tiv
hjelp til tørr hud – f innes
for hender, føt ter, ansik t
og kropp.
Spør på apoteket og besøk
w w w.eucerin.no

Alt annet er overflødig

SKIN SCIENC
E T H A T S/ H37O W S
www.naaf.no

Personer med matallergi går en lysere tid i møte. Med de nye reglene for
merking av allergener skal ingrediensene som fører til allergi og matintoleranse
utheves på pakningen.

Bedre matmerking
med nye regler
tekst / Katharina Dale Håkonsen foto / Colourbox

Har du noen ganger hatt problemer
med å lese ingrediensene på emballasjen eller er du av og til usikker på om
du tåler brødet hos bakeren? Det skal
det bli en slutt på.
– De nye merkereglene gagner forbrukere og matallergikere. Det viktigste
for de med matallergi er at de vanligste
allergenene skal utheves, sier seniorrådgiver Nina Lødrup i Seksjon for forbrukerhensyn i Mattilsynet som forvalter
det nye EU-utarbeidede regelverket.
Ingredienser som kan føre til allergi
eller intoleranse, de såkalte 14 merkepliktige allergenene, skal spesifiseres
i merkingen. For økt synlighet skal de
utheves med for eksempel fet skrift
eller kursiv.
Astma- og Allergiforbundet (NAAF)
ønsker utviklingen velkommen.
– Dette er noe vi har ønsket oss lenge,
sier fagsjef Helle S. Grøttum i NAAF.
Hun understreker at de nye reglene
gjør det mye enklere for forbrukere
å identifisere allergenene i varene de
kjøper.
– Hverdagen blir lettere, og allergikere blir tryggere på at de ikke får i seg
noe de ikke tåler, sier Grøttum.
I tillegg blir merkingen mer lesbar
med krav til større kontrast og skriftstørrelse. Bokstavene skal være minimum 1,2 millimeter.
Rimelig krav

– Jeg er spent på hvordan produsentene
kommer til å forholde seg til de nye
reglene, sier Grøttum.
Regelverket trer ikke i kraft før
desember 2014, og produsentene og
handelsstanden har fått tre år til å
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endre dagens merking. Men likevel er
matprodusenten Rieber og Søn, som
lager Toro-produkter, godt i gang med å
tilpasse emballasjen.
– Vi produktutvikler hele tiden og har
allerede startet å følge de nye reglene
for merking av mat og allergener, sier
Kari Erland Linde, spesialist på matregler i Rieber og Søn.
Flere av produktene finnes allerede
i butikkene. Allergenene er spesifisert
med uthevet skrift.
– Den nye merkingen blir påbudt.
Det er et europeisk krav. Vi har ingen
problemer med det, sier Linde.
– Det er helt rimelig å komme med de
nye kravene, som gir bedre informasjon
til forbrukerne. Det er vi også tjent med.

– Norske myndigheter har ikke bestemt
om denne muligheten skal benyttes.
Næringen må selv finne ut på hvilken
måte de vil etterleve reglene, sier Lødrup.

Kan bli krevende å følge

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Reiseliv, organiserer store deler av hotell-,
restaurant- og kafébransjen. Bedriftsrådgiver Bente Strand Jarl kjenner til reglene
og avventer retningslinjer fra staten.
– Når det blir konkretisert hvordan
regelverket skal kommuniseres, kommer
vi til å lage et verktøy som skal hjelpe
våre medlemmer til å overholde de nye
reglene, sier Jarl i NHO Reiseliv.
Hun innrømmer at de er litt bekymret
for at retningslinjene blir for krevende og
at det går ut over kreativiteten til kokFinne løsninger sammen
kene.
Den største overgangen med de ny
– Vi er rede for at det skal komme krav
merkereglene er at uemballert mat også som begrenser bransjen, for eksempel at
skal merkes med allergener. Vi snakmenyene blir for omfattende. Dersom all
ker her om mat som ikke er forseglet i
informasjon skal være skriftlig, kan det
emballasje, for eksempel brød fra
påvirke variasjonen i dagens rett.
bakeren eller fiske- og kjøttprodukter
Men hun er først og fremst positiv til
fra ferskvaredisken.Spisesteder blir også utviklingen.
pliktige til å følge regelverket. Det store
– Vi ønsker å finne gode løsninger
spørsmålet er hvordan dette skal hånd- sammen med de som har allergi. Spiseheves. Hvordan kan man for eksempe
stedene synes det er veldig fint om de får
sikre at mennesker med matallergi får
beskjed på forhånd, gjerne dagen før. Det
nødvendig informasjon når de spiser
gjør det mye enklere for dem, sier Jarl.
på restaurant? De norske myndigheten
– Vi må vise forståelse for hverandres
har ennå ingen konkrete svar. De jobber situasjon. Kokkene har stolthet i yrket sitt
med saken.
og vil gjerne tilrettelegge. /
– I retningslinjene fra EU heter det
seg at informasjonen på uemballert mat
skal gis skriftlig, men på nasjonalt plan
har man muligheter å tillate at informasjon gis på annet vis, for eksempel
muntlig, sier Lødrup i Mattilsynet.

Handleturen blir enklere for matallergikere når de
nye reglene for matmerking trer i kraft til neste år.

14 merkepliktige allergener:

............................................................................................................

Gluten, melk, egg, skalldyr, fisk, peanøtter,
nøtter, soya, selleri, sennep, sesam, sulfitter,
lupin og bløtdyr. På www.matallergi.no finner
du mer info om allergenene.
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Kjære alle NAAFere!
Norge er et land med årstider,
og noen av oss er mer glad i
årstider enn andre. Jeg liker
ettersommeren best, da er det
fortsatt varmt, men samtidig
er alle pollensesonger normalt
over. Burotsesongen slutter
omtrent midt i august på mine
kanter og fra da av er det
akkurat den kombinasjonen
jeg ønsker, varmt vær og
Forbundslederens
allergifri luft. Før jeg fikk
bjørkepollenallergi syntes jeg
våren var best av alt, men det
har endret seg, naturlig nok. De fleste av oss med pollenallergi
har perioder av året som er bedre enn andre, og vi er stort
sett flinke til å tilpasse oss. Mange passer for eksempel på å
reise vekk i de verste periodene, enten det er på fjellet, på
hytta, til utlandet eller til NAAFs tilbud på Geilomo eller Valle
Marina.
Men det er dessverre ikke alle allergier man kan reise fra.
Nå når sommerferien er over, er vi voksne tilbake på jobb og
studier og barna er tilbake skal på skolen eller i barnehagen.
I vårt eget hjem kan vi gjøre mange tilpasninger for å ha
det best mulig i forhold til astma og allergi. Å ha røykfrie og
teppefrie hjem er nå vanlig, enten man har astma eller ikke.

hjørne

I tillegg kan man tilpasse sitt hjem etter eget behov, enten
det er ikke å ha husdyr, nøtter, egg, å bruke middtrekk, eller
å ha det parfymefritt. Vårt eget hjem klarer vi stort sett å
ha kontroll over, men vi er også andre steder, og noen av de
stedene kan vi ikke velge.
Spesielt er våre barn utsatt, de må gå på skolen og de må
på den skolen som finnes i deres lokalmiljø. Dessverre er det
slik at altfor mange barn ikke har gode skoleforhold når det
gjelder astma og allergi. Astma- og Allergiforbundet vet at
mange skoler ikke har et godt nok inneklima. Media skriver
mye om dette også, men det er dessverre ikke nok ressurser
og tiltak i samfunnet til at vi ser en slutt på problemet. Og
man kan jo bare prøve å forestille seg hvordan det er å måtte
møte opp hver dag på et sted hvor man blir syk.
Astma- og Allergiforbundet har landsmøte 21. og 22.
september. Jeg takker da av i denne rollen, men før jeg og det
nåværende forbundsstyret avslutter vår periode, så skal vi
presentere forslag til ny handlingsplan for neste treårsperiode
for landsmøtet. Vi foreslår å løfte frem barn og inneklima
som et viktig satsingsområde for forbundet i denne perioden.
Astma- og Allergiforbundet gjør en viktig samfunnsinnsats
innenfor dette fagfeltet og det skal vi fortsette med!
Hilsen forbundsleder

Anne Ombye

Problemer i kulden?

Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?
Jonas varmemaske fra Astma- og Allergiforbundet er spesielt
egnet for mennesker med lunge- og hjertesykdommer, for
eksempel astma. Jonasmasken gir god beskyttelse mot
kald og tørr luft, og er også nyttig for de som driver
fysisk aktivitet eller arbeider i sterk kulde. Varmen
fra luften man puster ut lagres i metallfilteret og
varmer opp luften man puster inn. Metallfilteret
oppbevarer også den fuktigheten som finnes i utpusten og fukter luften man puster inn igjen, slik at
den blir behagelig å trekke inn. Filteret er formet
etter ansiktet og holdes på plass under et
ribbestrikket område i hals eller lue.
Finnes til barn og voksne, i flere modeller
og farger, og med to typer filter.
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Du finner all informasjon om
Jonasmasken i vår nettbutikk:
www.naaf.no/nettbutikk.
Du kan også ringe oss på
tlf: 23 35 35 35.
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AJAX &SOFTLAN PURE&CLEAR

-PARFYMEFRIE LØSNINGER MED REN OMTANKE.
Ajax og Softlan Pure&Clear er en helt ny rengjøringsserie som tilbyr full effektivitet, samtidig
som den er fri for parfyme og fargestoffer. Serien er spesielt utviklet for det nordiske markedet
og er tilgjengelige i alle landets dagligvarekjeder.
Pure&Clear serien består av skyllemiddel, universalrengjøring og en mousse spray. Mousse
sprayen er spesielt unik da den har et sprayhode som omdanner innholdet til en mousse og
dermed gir mindre irritasjon i luftveiene. Alle produktene er like effektive som øvrige Ajax og
Softlan produkter og kan brukes på alle vaskbare overflater.
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Et rom med kun 0,0005
%99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
som fjerner
Ønsker duområde
mer informasjon
du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
på nesten 30kan
forurensningspartikler
i luften?kvadratmeter.
Et rom med kun 0,0005 %
eller NORsupport@nikken.co.uk.

forurensningspartikler i luften?

Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, støv og støvmidd.
KenkoAir Purifier har et banebrytende ULPA-filter
(ultra-low
particulate
air filter),en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige
KenkoAir
Purifier
skaper i tillegg
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned
i en størrelse
0,12 mikroner
i et
KenkoAir ®som
Purifier
har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter),
negative
ioner,på
gjennom
en revolusjonerende
ozonfri prosess
kalles
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
område på nesten 30 kvadratmeter.
ren ionegenerering.
område på nesten 30 kvadratmeter.
®

Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
Ønsker
dufibrer,
mer informasjon
kan du ta kontakt med Nikken
på 0044 1908 202454
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk,
skadelige
støv og støvmidd.
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, støv og støvmidd.
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige
eller
NORsupport@nikken.co.uk.
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende
atmosfære
ved å avgi naturlige
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
ren ionegenerering.
ren ionegenerering.

Norges Astma- og Allergi Forbund

Anbefaler nye Jif
Mopp Startpakke
NYHET

Et rom med kun 0,0005 %
forurensningspartikler i luften?

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

Nå kan alle male med
helsevennlig maling

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

NY

Ønsker du mer informasjon kan du ta
kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.
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NAAF!

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Er du opptatt av godt inneklima, og
har fokus på helse? Nå trenger du ikke
www.nikken.eu
lenger å bekymre deg for helseskadelig
avdamping og lukt når du maler.
Bliss er spesielt utviklet med de beste
råvarene for å kunne gi deg et trygt
og helsevennlig produkt.
www.nikken.eu
www.gjoco.no

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
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www.nikken.eu
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www.nikken.eu

www.gjoco.no
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SENSITIV HUD?

www.gjoco.no
Rent
og pent
innemiljø

Ferdigmalte panelog takplater anbefalt
av Astma- og
allergiforbundet

Eucerin Sun Kids Trygg og effektiv solbeskyttelse
til den sensitive barnehuden!
Utviklet i
samarbeid
med ledende
hudleger
Beskytter
huden mot
solskader og
styrker huden
i dybden
Klinisk dokumentert
effekt og hudvennlighet hos barn
med atopisk eksem
Eucerin Sun Kids SPF 50+

Solbeskyttelse som er enkel å påføre
og absorberes raskt. Ekstra vannfast.
Uten parfyme, parabener og fargestoffer.

Les mer på: www.eucerin.no
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www.byggma.no

Sannsynligvis

verdens reneste

ASKO tilbyrverdens
Norges
reneste
eneste vaskemaskin
anbefalt av Norges Astmaog Allergiforbund (NAAF)
Sannsynligvis

www.asko.org

member of

sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD
Enkelt å bake

fantastisk å smake

En god glutenfri

Orgran

bakst med

NYHE
T!
PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved:

NY
• Neseproblemer,
HE også for barn
• Snue og forkjølelser
T!
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

Importør: Alma Norge AS – www.alma.no

Finnes på apotek
www.aconordic.com

NY

HE

T!

MATGLEDE!

Godt
og

Godt
og

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.

Trygt og skånsomt for
sensitiv hodebunn
10 rene basisprodukter
av høy kvalitet
Utviklet i tett samarbeid
med det finske
astma og allergiforbundet
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no
For mange er melkefritt
Selges kun hos frisøren
livsviktig, mens andre velger
det for å føle seg bedre.
Stadig flere velger det fordi
de helt enkelt synes
det er godt!

melke-

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.

fritt!
melke-

fritt!
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

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 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.

Mer info på
www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00
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Kosetur til Kongeparken

Astmatoppen 2013
Bergen og omegn AAF har
fått midler fra Extrastiftelsen
til prosjektet Astmatoppen.
Astmatoppen er rettet mot
familier med barn hvor et
familiemedlem har astma,
kols, eksem eller allergier.
BAAF ønsker å skape felles
interesser for familiene
og at dette vil bli en felles
mestringsopplevelse for hele
familien. Derfor ønsker de å
tilrettelegge for at flest mulig
med astma, kols, eksem og
allergier skal kunne være
med å bestige fjell rundt

Bergen og omegn. I løpet
av 2013 blir det arrangert 6
turer, med forskjellig lengde
og det vil være med fysioterapeut på alle turene. Den
fjerde turen går 1.september
til Ulriken, femte tur går
29.september til Løvstakken.
Påmelding til: Lars C. Larsen
på tlf. 930 67 720 eller på epost: lars-cl@online.no innen
23.09.13. Informasjon om
turene i 2013 vil også bli lagt
ut på www.baaf.no, facebook og sendt ut på e-post til
medlemmer.

Anti-røykeprosjekt i Region Midt

Storlaget Stavanger/
Sandnes og omegn inviterte
søndag 26. mai til kosetur
i Kongeparken. Nesten 60
medlemmer hadde en flott
dag med mye moro. De
tøffeste kunne blant annet

prøve Nordavinden som
handler om is, kalde gufs
og uovervinnelig styrke.
De som synes dette var i
det tøffeste laget, kunne
i stedet lage sjokolade på
sjokoladefabrikken.
Region Midt og Sør-Trøndelag storlag jobber med
tobakksforebyggende arbeid
på en annerledes måte.
Sammen med Pustepilotene
(medisinstudenter i Trondheim) besøker de 9. trinn
ved ungdomsskolene i Sør-

Bading i Sandnes

Trøndelag og underviser om
tobakk og dens skadevirkninger. Prosjektet er 2-årig
og gjennomføres med støtte
fra Extrastiftelsen. Opplegget innebærer blant annet at
elevene får snakke med en
person som har Kols.

Go-kartkjøring i Elverum
Elverum og omegn AAF arrangerte Go-kartkjøring for
medlemmer på Starmoen
I ett år har medlemmer
fra Stavanger/Sandnes og
omegn AAF hatt tilbud om
trening i varmtvannsbasseng.
Det startet med midler fra
Rogaland fylkeskommunes
folkehelsemidler høsten
2012. Tiltaket har fortsatt
denne våren, takket være en
velvillig Sandnes kommune.
Frivillige har tatt badevaktkurs, og stilt opp som bade44 / Astma Allergi 4 2013

vakter etter turnusordning.
Uten dem kunne foreningen
ikke hatt dette fantastiske
tilbudet. For å illustrere
hvor bra det har vært med
bading i varmtvannsbasseng,
refereres en av foreldrene:
”Jeg synes dette er et supert
opplegg. Ungene storkoser
seg i vannet. Denne vinteren
har ungene vært mindre syke
enn før.”

2. juni. Det ble en super dag
med fart og spenning, og
avslutning med pølsegrilling.

SAFTIG & SMAKSRIK
SJOKOLADEKAKE

UTEN MELK, HVETE, GLUTEN,
NØTTER, SOYA & EGG

NATURLIGE INGREDIENSER
OG HELT UTEN PALMEOLJE!

SMAKSRIK SAFTIG SJOKOLADEBUNN
TOPPET MED MYK OG DEILIG
SJOKOLADEKREM

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

SE ETTER KAKEN I FRYSEDISKEN

Velkommen til

Valle Marina

Valle Marina er Astma- og Allergiforbundets 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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Det kan være en sammenheng mellom p-pillebruk og astma blant kvinner i voksen
alder. Kvinner som fikk første menstruasjon tidlig, kan også være i faresonen for å
utvikle astma og få redusert lungefunksjon senere i livet, viser en ny studie.

P-pillebruk gir
økt astma-risiko
tekst / Bjørnhild Fjeld foto / Colourbox

Hvorfor får flere kvinner

å få astma, og de kan få
enn menn astma i voksen
kraftigere astmasympalder? Overlege Ferenc
tomer, samt redusert
Macsali ved Kvinnekliniklungefunksjon, sier
ken på Haukeland sykehus i
Ferenc Macsali.
Bergen har nylig disputert til
P-pillebruk og astma
sin doktorgrad om temaet
Forskeren så også på om
”Kjønnshormoner, kroppsp-pillebruk kan ha noen
vekt og lungehelse hos
betydning for hvem som
kvinner”.
får astma. Det virker
Det er nemlig sånn at
som bruken av p-piller
mens det blant barn er flest
øker risikoen for astma
gutter som har astma, er
Gynekolog Ferenc Macsali
både hos normalvektige
kvinner overrepresentert
og overvektige kvinner.
blant voksne med astma.
– Det er ikke grunnlag for å advare
Kan dette henge sammen med kjønnsmot p-pillebruk. Men det virker som det
hormonene?
kan være en økt risiko for astma for de
– For å finne sammenhengen, må vi
som tar p-piller. Dersom du får astma
se på hva som skiller kvinner og menn,
i voksen alder, og nettopp har begynt
og er det noe som skiller, så er det jo
kjønnshormonene, sier Ferenc Macsali. med p-piller, kan du nok tenke at det
har en sammenheng. Kanskje det går an
å bytte til et annet prevensjonsmiddel,
Befolkningsundersøkelser
sier spesialisten i fødselshjelp og kvinSammen med forskningskolleger har
nesykdommer.
han gjennomført to store befolkningsDet viser seg også at luftveissymptoundersøkelser, en nordisk-baltisk og en
mer varierer gjennom menstruasjonssyeuropeisk. Bergen har vært representant for Norge, med cirka 2500 menn og klusen for mange kvinner. Dette gjelder
kvinner både med og uten astma.
kvinner som deltakere.
– Jeg vil råde kvinner med astma om
Macsali forsøkte blant annet å finne
svar på om tidlig menstruasjon påvirker å følge med på hvordan astmasymptomene er gjennom syklusen, og se om
kvinnenes lungehelse. Fra før vet vi at
tidlig første menstruasjon øker risikoen det er et mønster. På den måten kan du
tilpasse bruken av forebyggende medisifor en rekke andre sykdommer, blant
ner for å gjøre plagene av sykdommen
annet hjerte- og karsykdommer, brystminst mulige.
kreft og kreft i livmoren. Men har det
Macsali sier det også tyder på at
også betydning for lungehelsen?
kroppsvekt har større betydning for
– Vår studie tyder på at det er en
hvem som får astma for kvinner enn for
sammenheng. De som får første menmenn. Kvinner som ligger over eller
struasjon tidlig, har også økt risiko for
46 / Astma Allergi 4 2013

under anbefalt BMI, har trolig større
risiko for astma enn de som er normalvektige. For menn er denne sammenhengen ikke så klar.

Gravide må ta medisinene

Graviditet og astma har ikke vært en
del av denne studien, men Macsali
hadde sin prøveforelesning over temaet
”Nedsatt lungefunksjon hos gravide;
konsekvenser for mor og barn.”
Dette er et område Macsali gjerne
ser at det forskes mer på. Han er også
opptatt av at gravide med astma ikke
bør slutte med
astmamedisiner
under graviditeten.
– De astmamedisinene
du har fått
foreskrevet
av legen, er
nødvendige for
å ivareta din
lungehelse. De
er også helt
trygge å bruke
under graviditet,
og ubehandlet
astma kan være
mer skadelig for
barnet i magen enn
medisinbruken, påpeker
han.
Ferenc Macsalis doktorgradsstudie er støttet av Norges Astma- og
Allergiforbund med midler fra Extrastiftelsen Helse- og Rehabilitering. /

Har du hørt om spillet Quizwin? Dette
er en ny spørrekonkurranse der du kan
vinne inntil én million kroner.

Prøv
Quizwin
!

NAAFs nye
kunnskapsspill

Fakta om astma:
........................................................................................

l Astma er en kronisk betennelses- eller
irritasjonstilstandstilstand i luft veiene.
Dette gir en overfølsomhet i luft veiene som
kan føre til gjentatte episoder med hoste,
tetthet i brystet, tung pust eller surkling,
særlig om natten eller tidlig morgen.
Mellom episoder med forverring kan pusten
være normal.
l Hvem som får astma skyldes faktorer både
fra arv og miljø. Arvelig astma forekommer
ofte sammen med eksem og allergi. Fedme
kan være en risikofaktor, og gutter har
større risiko for astma som barn. Ikke-arvelig
astma kan henge sammen med for eksempel
forurensning, kosthold og røyking.
l Cirka 20 % av norske barn har hatt eller har
astma før ti års alder. Forekomsten av astma
blant voksne ligger på cirka 8 prosent.
l Så mange som 80 % av alle med astma kan
ha høysnue i tillegg, og mange med astma
kan ha udiagnostisert astma.
Kilde: naaf.no

Spillet er utviklet for smarttelefoner, og er et samarbeid
mellom NAAF og flere andre organisasjoner, blant
annet Norsk Folkehjelp, Norges Døveforbund, Norsk
Cøliakiforening og Norges Blindeforbund. Ved å registrere deg som spiller gjennom lenker fra våre nettsider
eller invitasjoner fra oss på SMS, vil en større del av
spillsummen tilfalle NAAF.
For å vinne, må du være den som svarer mest riktig
og raskest på diverse spørsmål. En spiller kan ikke spille
for mer enn 2000 kroner i måneden.
Quizwin består av 4 individuelle spill;
l Quizwin 1.000,
l Quizwin 10.000,
l Quizwin 100.000
l Quizwin 1000.000
Spillene er delt opp i runder á 3 spørsmål. Hver runde
koster kr. 10.- som kan belastes med SMS eller kredittkort.
Du kan også delta i Quizwin uten å bruke penger. Alt
du da trenger å gjøre, er å opprette en spillekonto med
brukernavn og passord. Gratisspillene er identiske med
betalingsspillene og du kan vinne mindre pengepremier. Pengepremier i gratisspillene er å betrakte
som spillepenger og må benyttes som innsats i de
ordinære spillene. Det er altså fullt mulig å vinne store
pengepremier i de ordinære spillene i Quizwin, med
utgangspunkt i gratisspill!
For å komme til spillet, kan du enten be om å få tilsendt en gratis SMS med lenke via naaf.no eller du kan
benytte nettleseren på din telefon og gå til:

www.quizwin.no
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Verv et
medlem!
Hvis alle medlemmer verver ett medlem hver,
blir NAAF stor nok til å bli tatt enda mer på alvor.
Vil du være med oss å verve flere medlemmer?
Sammen skal vi gjøre Norge friskere!
Vi har mange medlemsfordeler og fine
vervepremier!
Den enkleste måten å verve på er fra nettsiden vår
www.naaf.no men du kan også ringe oss
Le
direkte på 23 35 35 35 eller
vervep s om
r
le
gg inn emier og
kontakte ditt lokallag.
din

ve
w.na rving
medle af.no/
m

på ww

VERV 1 MEDLEM

Hva betyr velferd?
Ane & Bronky bok + lydbok
(verdi 150,-)

Ane & Bronky DVD
«Trikset»
(verdi 150,-)

Teknisk treningstrøye m/
logo, finnes i S-XL, oppgi
ønsket strl i beskjedfeltet
(verdi 149,-)
Eksemhansker av bambus
for barn, finnes i strl 1-2 år,
3-4 år, 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år,
oppgi ønsket strl i
beskjedfeltet (nyhet,
tilgjengelig fra ca 1/12)

Norsk visesang i
50 år, trippel CD
(verdi 149,-)

VERV 2 MEDLEM
Boka «Gode
råd er grønne»
(verdi 395,-)

Jonas lue m/ filter, blå/
mønster voksen
(verdi 425,-)

Noen valg betyr mer enn vi tenker over.
Bruk stemmeretten din 9. september.

Pollennett
(verdi 329,-)

VERV 3 MEDLEM

Sterisol sensitiv hudpleie,
Respro Allergimaske,
pakke med åtte enheter
finnes i strl S-XL, oppgi
(verdi 790,-)
ønsket strl i beskjedfeltet
(verdi 525,-)
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Princess Gull dunpute
(verdi 699,-)

Mange lever med en
funksjonshemning eller en
kronisk sykdom. Det skal
likevel ikke frata noen av oss
muligheten til å delta på lik
linje med andre i samfunnet.
Alle burde ha like muligheter.
Alles velferd er like viktig.
Velferdsvalget er ditt.
Funksjonshemmedes

Fellesorganisasjon (FFO) har
laget 10 korte filmsnutter der
unge mennesker forteller om
hva velferd betyr for dem. Vi
oppfordrer deg til å ta en titt
på filmene og hjelpe oss med
å spre budskapet. Filmene
finner du FFOs facebookside.

Reagerer på scenerøyk
I Hålogaland Teaters oppsetning av Holberg-klassikeren ”Jeppe på Bjerget”
blir det røyket urtesigaretter på scenen. Norges
Astma- og Allergiforbund
reagerer på at det er gitt
tillatelse til dette. Det er
kommuneoverlege Trond
Brattland i Tromsø som
har gitt tillatelse, med
begrunnelsen at publikum
vil bli lite påvirket av røyken med mindre de har
en luftveissykdom fra før.
Kommunikasjonssjef
Bo Gleditsch i NAAF sier
det vil være svært synd

å utelukke personer med
lungesykdom fra den
kulturelle scene på grunn
av røyking.
Regissør Ketil Høegh
sier til NRK Nordnytt at
det er gjort en nøye vurdering, og at bruken av
urtesigaretter på scenen
er kunstnerisk fundert.
Han håper ikke at folk blir
skremt fra å gå og se forestillingen av den grunn.

Hallo
der!

Navn:
Kristin Helén Larsen
Bosted: Greåker
i Østfold

1. Hvorfor er du medlem av NAAF?
Jeg er medlem av NAAF fordi jeg er plaget med astma og
allergi. Føler at det hjelper meg å være sammen med andre
i samme situasjon, få råd og tips. Samt at jeg trives i det
sosiale miljøet vi har i Sarpsborg Astma- og Allergiforening.
Jeg synes det er flott at vi som har en kronisk sykdom kan
samles og ha det artig. I slike miljøer er vi ”i samme båt”
og vi forstår hverandre.

Velsmakende og delikat

Jordbærkake

2. Hva leser du med størst interesse i bladene?
Har vel ikke noe jeg spesielt leser med størst interesse,
leser bladet fra perm til perm!

3. Har du en hjertesak knyttet til astmaog allergisykdommer?
Min hjertesak er at barn og unge skal få leve et rikt liv med
masse glede og positivitet selv om de sliter med sykdom.
Jeg ønsker at de unge skal klare å mestre sin sykdom best
mulig selv, slik at de klarer å være trygge og dermed ha tro
på seg selv. For å få til dette må man ha mestringskurs for
barn og unge og foreldrene. Dette kan hjelpe til slik at man
får tidlig kontroll på sykdommen og slipper alvorlige anfall
som igjen kan føre til innleggelser. Jeg ønsker samtidig at
det skal være mer informasjon og hjelp slik at man får vite
hvilke rettigheter man har hvis man har en kronisk sykdom.

4. Kunne du tenke deg å bruke en time
av din tid på NAAF?
Ja.

5. Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt
engasjement på?
Jeg vil bruke mitt engasjement i Sarpsborg Astma- og
Allergiforening, noe jeg per dags dato også gjør. Jeg har
ansvar for aktiviteter for barn og unge, noe jeg trives med!
Har en dyktig leder i Sarpsborg som er flink til å delegere,
og jeg setter pris på å bruke tid sammen med de unge i
foreningen.

Et smakfullt alternativ til ostekake med
jordbær og deilig glutenfri bunn. Kaken er
soyabasert og inneholder ikke melk, egg
eller nøer.
Også egnet for vegetarianere/veganere.
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Frysevare hos ledende dagligvare- og
helsekostbutikker.
Importør: www.alma.no

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som skal samle viktige opplysninger om
helsen til den enkelte innbygger på ett sted. Til høsten skal kjernejournal prøves
ut i fire pilotkommuner i Trondheim-området.

Trøndere får kjernejournal
tekst / Nina Brun foto / Colourbox

Regjeringen har gitt

Helsedirektoratet i oppdrag å
utvikle kjernejournal. Kjernejournal skal innføres nasjonalt
etter at man har evaluert
erfaringene fra pilotkommunene. Kjernejournal inneholder begrenset informasjon og
erstatter ikke journaler hos
fastlege, sykehus og andre
som yter helsehjelp, heter
det i en pressemelding fra
Helsedirektoratet.
Det er viktige helseopplysninger som nå skal samles i
en kjernejournal, som helsepersonell får tilgang til. I dag
har man én journal ved hvert
sted man har fått behandling.
Ved behov for rask helsehjelp i akutte situasjoner, kan
opplysninger være vanskelig å
få tak i for helsepersonell. De
som er registrert i folkeregisteret i pilotkommunene får
en egen kjernejournal fra august 2013. Pilotkommunene
er Trondheim, Melhus, Malvik
og Klæbu.

Kan logge seg inn selv

Kjernejournalen til den enkelte skal gradvis fylles med informasjon. Personopplysninger blir lagt inn i august 2013.
Etter hvert som man henter
reseptpliktige legemidler
på apoteket, blir disse også
registrert. Man kan logge seg
inn i sin egen kjernejournal og
registrere navn på personer
man ønsker skal kontaktes i
en akutt situasjon.
Fra november blir kjernejournal tilgjengelig for helsepersonell i pilotkommunene:
Fastlegene og Legevakta,
samt Mottaksavdelingen og
AMK-sentralen ved St. Olavs
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Hospital i Trondheim. Kjernejournal inneholder da flere
opplysninger: Navn på fastlege,
samt hvor og når man tidligere
har vært på sykehus eller hos
andre spesialister. Innbyggeren
selv kan legge inn flere opplysninger, se hva som er registrert
og se hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen.
I samråd med pasienten kan
legen registrere kritisk helseinformasjon. Dette er informasjon som er viktig for å gi
riktig behandling, for eksempel
opplysninger om implantater
eller alvorlige allergier.
Helsepersonell kan bare
gjøre oppslag i kjernejournalen ved tjenstlig behov, altså i
forbindelse med at pasienten
får helsehjelp.

Reservasjon og sperring

Alle kan når som helst reservere seg fra kjernejournal. Det
innebærer at opplysningene
blir slettet fra kjernejournalen
og at nye opplysninger ikke
samles inn. Reservasjonen påvirker ikke de journalene man
har hos fastlege eller andre
steder.
Alternativt kan man beholde
kjernejournalen, men reservere
seg mot innlogging via Internett. Da kan man ikke se sin
egen kjernejournal, men den
blir tilgjengelig for helsepersonell i et lukket nett.
En annen mulighet er å
sperre hele eller deler av kjernejournalen slik at helsepersonell må spørre. /
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SUKSESSEN
FORTSETTER
• unikt støvopptak
• unik filtrering
• lav vekt
• lang levetid

Vorwerk Tiger var vår store salgsuksess i 90-årene. Den satte nye
standarder for støvsugere og brakte
enorm anerkjennelse til Vorwerk.
Nå er den tilbake i
sterkt modifisert
utgave.
Alle støvsugere, både
tradisjonelle og sentralstøvsugere, 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.

• Se den!
• Prøv den!
• Opplev forskjellen hjemme!

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

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

Telefon: 331 35 777
Postboks 2219
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For barn som sliter med astma, allergi og eksem er det gull verdt å få et vinteropphold i varmere strøk. Firfisla barnehage på Gran Canaria er tilrettelagt nettopp for
disse små, som i tillegg til sol og varme får en spennende barnehagehverdag med
både spansk og norsk på ”timeplanen”.

e

17. mai må naturligvis feires på behørig vis i den norske barnehagen på Gran Canaria. Olivia er stolt av sin norske bunad.

En norsk barnehage i «Syden»
tekst / Kristina Floor foto / Kristina Floor/Privat

Vegg i vegg med Den norske skolen,
Colegio Noruego i Arguineguin, ligger
Firfisla barnehage som har tilbud til
både spanske og norske barn. Noen av
barna er der på helårsbasis, mens andre
kommer for noen måneder, og de tar
også imot barn fra Statens Behandlingsreiser.

fredet og høyt verdsatt her på Gran
Canaria.
I det siste har eierne frisket opp
kvaliteten i barnehagen. Det er blitt nye
takvifter, utegulvene er pusset opp, toalettene er nye, veggene har fått speiler
og bokstavtavler. Putekroken er også
ny og noen lokale pensjonister har vært
så greie at de har strikket og heklet de
Norsk-spansk hverdag
nydeligste små klær til dukkene.
Barnehagen drives som et spansk
Utearealet er et eneste stort rom,
foretak og eies av de to norske kvinnene delt opp i tre områder. To store områGro Bagstevold og Karen Anna Børreder har fått svalende og skyggegivende
sen. Navnet firfisla kommer naturligvis
seilduker til tak, samt at det er en solrik
fra reptilen med samme navn, som er
tumleplass i midten. Veggene på ute-

arealet er naturlig fjell, og der bor det
flere firfisler som barna kan følge med
på. Se hvilket hull de bor i og om de
kommer ut og snuser litt på solskinnet.
Den brukes også flittig som klatrevegg.
Snakk om naturlige forhold!
I tillegg til eierne jobber en norsk
assistent her, Runar Flakstad (28). Han
er en av de mange som har bodd her
nede på grunn av helsa i fra ung alder
av, og han har fjernstudert pedagogikk.
Og så er det 23 år gamle Eliana Artiles
Trujillo som er en hardtarbeidende
kanarier som kun snakker spansk med
barna, og dette gjøres med vilje. Dagligwww.naaf.no / 53

Spansk stil over barnehagepersonalet – fra venstre Eliana Artiles Trujillo, Karen Anna Børresen
og Runar Flakstad, sammen med barn fra barnehagen.

dagse ord som ”agua” og ”pan” kommer dermed like naturlig som ”vann”
og ”brød” fra barnemunnene når de
samles rundt matbordet. På den måten
kommer språkopplæringen inn som en
naturlig del av hverdagen. Barnehagen
får ikke norsk statsstøtte, men drives i
tråd med Norsk Rammeplan for barnehager.

– Her er det mer regel enn unntak at
noen har en sykdom vi må ta hensyn
til. Sykdom er greit og ikke et tema for
mobbing. Barna her nede har en selvfølgelig holdning til annerledeshet, og jeg
opplever barna som spesielt empatiske,
forteller hun.
– Noen har sterk astma og kan dermed ikke gå like raskt på tur. Da lager vi
voksne bare gruppene slik at det tilpasSykdom er naturlig
ses, men likevel ikke sånn at det kun er
Mange av barna i Firfisla har en kronisk
lungesvake på en gruppe og løpesterke
sykdom, for eksempel astma, allergi,
på en annen.
psoriasis eller revmatisme. Dette er noe
Foreldrene trenger heller ikke å frykte
de er veldig bevisste på i hverdagen, sier at barna blir utsatt for allergener i barneeier Karen Anne.
hagen.
– Det faller ingen inn å ta med sitrusfrukter, kiwi, nøtter eller sjokolade til
barnehagen. Dette er mat som kan være
livsfarlig for enkelte, og ikke noe man
tøyser med å snike med seg. Alle kjenner
vi duften av en appelsin som skrelles, og
de aller fleste forbinder dette med noe
himmelsk og friskt. Og kanskje til og med
litt jul? Men for enkelte er altså dette
langt i fra noen juleglede å få ferten av.
Ingen bruker parfymerte produkter, og
dersom noen bor med noen som røyker,
eller hjem som har husdyr, må de skifte
klær før de ankommer barnehagen.
Karen Anna skynder seg å berolige meg
med at det slett ikke er slik at alle går
rundt og er redde hele tiden. Ting blir til
rutine, og her nede kjenner alle som sagt
til problemene.

Behandlingsreisende barn

På Gran Canaria er det mange spennende
fjellhuler som må testes ut av de små ”firfislene”.
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– Her har vi jobbet i årevis, og vi vet
mye om mangt av sykdommer. Behandlingsreisende foreldre er overrasket
over at vi tvert kjenner til barnets diagnose, hva de dermed sliter med og hva
dette krever av oss. Vi er svært rolige på
det, og foreldre som er vant til å få daglige telefoner fra barnehagene hjemme
i Norge, opplever for første gang knapt
å få en oppringning på hele perioden de
er her nede.
Noen av barna kommer som sagt til
Firfisla barnehage gjennom Statens
Behandlingsreiser. Disse kommer i
puljer to ganger i året, for fire ukers
opphold. Ofte kommer det søskengrupper, og småsøsknene til skolebarna
kommer da til barnehagen. Primært
ønsker Rikshospitalet å sende ned
fem- og seksåringer. Karen Anna synes
gjerne yngre barn kunne kommet også,
sykdom kjenner ingen alder.
– Uansett er det bare å søke. Noen
yngre kommer stadig vekk igjennom.
For ung til å få behandlingsreiser? Kom
til Firfisla barnehage! Kan hende må
foreldrene betale av egen lomme for å
komme tidligere enn skolealder, men
alle kan søke, oppfordrer hun. /

Eieren forteller også at nye foreldre ofte
blir imponerte over hvor mye barnehagen vet om ulike diagnoser og sykdommer. Dette er gjerne ikke noe de er vant Sjekk den blekkspruten! Ikke helt det samme
med fra andre barnehager.
dyrelivet i fjæra her som hjemme i Norge.
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Classic panelovn
Norskprodusert

scanpartner.no Foto: Jan Christian Sørlie

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

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

Topaz glasspanelovn

DESIGN: Topaz er en Classic
panelovn med glassfront.

Tlf. +47 74 82 91 00 email@glendimplex.no Produktene våre får du kjøpt hos din lokale elektroinstallatør og hoswww.naaf.no
de fleste byggevarebutikker.
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Mest pollenfylte by
Polleninnhold regnes i antall partikler per kubikkmeter. 1500 regnes som et svært høyt innhold.
Når man hører skrekkrapporter fra amerikanske
Austin eller Louisville, eller når Moskva rapporteres å være dekket av grønt støv fra pollen, kan
det handle om verdier opp til 10.000. Begynner
det å klø i slimhinnene bare ved tanken? Dette er
ingenting sammenlignet med Islamabad i Pakistan. Når papirmorbærtreet blomstrer fra februar
til april er det snakk om nivåer opp til 40.000!
Best å holde seg innendørs i pollensesongen,
med andre ord.
Den pakistanske byen Islamabad er i februar verdens
mest pollenfylte by.

Allergiske ver d
av / Kristin Helgesson Svenske foto / Colourbox og Wikimedia Commons

Uendelige nyseanfall, urgamle astma-inhalatorer og pollendekte byer. Verden er full
av oppsiktsvekkende rekorder innen området astma og allergi. AstmaAllergi har sett
nærmere på de mest interessante, urovekkende og inspirerende rekorder jorda rundt.

Mest uvanlige allergi?

Eldste inhalator

Et av de mer sjeldne tilfellene av allergi rammet 28 år gamle Joanne
Mackie fra Storbritannia, da hun ble allergisk mot sin nyfødte sønn
James. Hun fikk utslett og blemmer over hele kroppen, som var så
smertefulle at hun ikke kunne holde i sin egen baby. Løsningen ble
sterke steroider, å dekke armene med stoff – samt at pappa Robert
måtte ta hånd om babyen. Allergien kan forekomme hos 1 av 50 000
nybakte mødre og oppstår når kroppen begynner å danne antistoffer
mot vanlige kroppsproteiner under graviditeten.

De gamle egypterne så på
pusten som den mest vitale
kroppsfunksjonen. I et urgammelt dokument fra 1550 f. Kr.
beskrives det hvordan man på
egen hånd kunne konstruere et
apparat for å gjøre det lettere
å puste. Den som var plaget
av tung pust skulle samle sju De gamle egypterne mente
steiner, varme dem opp på et at luftveiene var det viktigildsted, legge på noen utsatte ste organet, og utviklet en
egen inhalator.
urter, dekke steinene med et
kar med hull i og inhalere røyken gjennom et vannrør.
Kanskje noe å prøve neste gang du får ”åndenød”?

Verdens eldste
dokumenterte allergi

En liten veps kan gjøre
stor skade. En farao
ble drept, og en britisk
kvinne ble allergisk mot
bortimot alt etter at hun
fikk et vepsestikk.

Lenge før menneskeheten engang kjente til
ord som histamin, kortison og hyposensibilisering, fikk vi allergiske reaksjoner. Det eldste
kjente dokumenterte tilfellet av en allergisk
reaksjon rammet kong Menes, ifølge legenden den første faraoen som samlet og senere
regjerte over oldtidens Egypt omkring 3000
år før Kristus. Faraoen skal ha blitt stukket av
en veps, hvilket utløste en så sterk reaksjon
at han døde av den.
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Flest med matallergi
Australia har også en annen allergirelatert verdensrekord: Når man i 2011 gjennomførte en studie på 5000
barn om matallergi, kom det frem at ett av ti barn var
rammet. Ifølge australske leger er dette den høyeste
forekomsten av matallergi som noen gang er målt. Legene jobber nå med å få frem hva det er som fremmer
allergiene.

En engelsk jente nøs i over 900 dager.

Lengste
nyseanfall

Flest fløyteblåsere –
samtidig

Det lengste sammenhengende nyseanfallet skal en 12 år
gammel jente med navn Donna
Griffiths fra Worcestershire i
England ha blitt rammet av.
Hun skal ha nyst konstant i 978
dager på rad, fra januar 1981 til
september 1983. I begynnelsen
hvert minutt, siden roet
nysingen seg ned til ”bare”
hvert femte minutt.

Rekorden for flest mennesker som
unisont blåser i fløyter i 10 sekunder ble
satt den 5. september 2008 i Suncorp
Stadium i Brisbane, Australia. Arrangementet var i regi av Asthma Foundation
of Queensland i forbindelse med at
rugbylaget Brisbane Broncos spilte
hjemmekamp. Og antall fløyteblåsere?
37.552 stykker!
37.552 fløyteblåsere samtidig?
Husk ørepropper.

r densrekorder
Verdens mest allergiske menneske?

42 år gamle Vicki McNamara i Storbritannia er allergisk mot, tja, nesten alt.
Reaksjonene begynte i likhet med kong Menes etter et vepsestikk som betente hennes immunsystem for 15 år siden. Hun mener selv det er enklere
å forklare hva hun ikke er allergisk mot, men overfølsomheten innbefatter
blant annet parfyme, røyk, trykksverte, de fleste kjemikalier, konserveringsmidler og fargestoffer, og sin egen svette. Maten hun spiser kommer fra
hennes egen, private kjøkkenhage.

Etioperen Haile Gebrselassie løper både langt og
fort, til tross for at han har astma.

Verdensrekorder
med astma
Hva har langdistanseløperne Haile Gebrselassie og Paula Radcliffe, svømmeren Kaitlin Sandeno og sjukjemperen Jackie Joyner-Kersee
felles? Jo, foruten at de er idrettsutøvere som
har satt verdensrekorder i sine øvelser, har de
alle astma. Gebrselassie, den beste langdistanseløperen gjennom tidene, har satt verdensrekord på både 5000 og 10.000 meter, Radcliffe
i maraton for kvinner, Sandeno var med på å
svømme hjem USAs verdensrekord i 800 meter stafett 2004, mens Joyner-Kersee i 1988
lyktes med å samle 7291 poeng i sjukamp – en
rekord som ikke engang Carolina Klüft har
lyktes med å slå.

Eldste
luftveismedisin
Den kinesiske urtemedisinens far, Shen Nong, som
levde cirka 2700 f. Kr., skal
ifølge sagnet ha oppdaget
at veksten efedra (ephedra
eller ma huang som buskene
kalles i Kina) kunne lindre
luftveisbesvær. Fra Kina
kom efedra til Hellas og ble
deretter spredt til de øvrige
vestlige sivilisasjoner.

Den kinesiske
urtemedisinens far
oppdaget at efedrabusken kunne lindre
luftveisbesvær.

Største epidemiske studie
En internasjonal undersøkelse ved navn ISAAC (The International Study of
Asthma and Allergies in Childhood) har rekorden som verdens største studie
av epidemier. Prosjektet har siden starten i 1996 involvert 105 ulike land
med tilsammen 306 astma- og allergisentre og ikke mindre enn 1,96
millioner deltakende barn. Skandinaviske sentre finnes i Sverige og Finland.
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Keisersnitt-babyer mangler
allergi-bakterier

Sammenheng mellom astma,
allergi og ADHD?

Foto: Colourbox

Barn med astma og allergi
kan ha høyere risiko for å
utvikle ADHD, ifølge en ny
studie publisert I tidsskriftet
Annals of Allergy, Asthma
and Immunology. Forskere
fra Boston i USA, og Nederland har gjort studiene
basert på en database over
britiske barn. Her har de sett
på 884 gutter med ADHD,
Ved en tradisjonell vaginal fødsel får spedbarnet
overført bakterier fra mor
når det presses ut gjennom
fødselskanalen, og nettopp
dette beskytter dem mot
allergi. Barn forløst ved
keisersnitt har for lite allergibeskyttende bakterier i tarmene, ifølge Forskning.no.
Fra tidligere er det kjent
at keisersnitt gir en annen
bakterieflora i barnets tarmsystem. Nå har svenske og
skotske forskere oppdaget
at keisersnittbarn særlig ser
ut til å ha for lite bakterier
innenfor en gruppe kalt
Bacteroidetes de første to
leveårene. Forskerne har tidligere sett at Bacteroidetes
bidrar til å gi beskyttelse mot
allergier. I tillegg gir mangel på disse bakteriene økt
risiko for diabetes, irritabel,
astma og fedme. Cirka hvert
sjette norske barn blir forløst
med keisersnitt, de aller
fleste av medisinske årsaker,
ikke fordi mor ønsker det.
Ifølge pressemeldingen
fra universitetet i Linkøping
pågår nå en eksperimentell
studie i Puerto Rico. I eksperimentet undersøkes de
kommende mødrenes bakterieflora før keisersnittet
utføres. Etter forløsningen
tar legene en kompress med
sekret fra morens vagina og
smører det i ansiktet på den
nyfødte. Forskerne tror at
dette kan overføre viktige bakterier til barnet. En
lignende studie planlegges
også i Sverige.

Friabr_20130808 A&A 1-2 Formb

13-06-28

13.29

og 3536 gutter uten denne
diagnosen. Resultatet av
studien viser at 34 prosent
av guttene med ADHD hadde
astma, og 35 prosent hadde
en allergisk sykdom. Det var
også en overrepresentasjon
av laktoseintoleranse blant
de med ADHD.
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AstmaAllergi har mottatt reaksjoner på artikkelen i forrige utgave der vi
intervjuer legerådsmedlem, Ragnhild Halvorsen om amming. NAAF presiserer
hvorfor vi står bak rådene.

Om amming og allergiforebyggende råd
Ragnhild Halvorsen, legerådsmedlem, spesialist i immunologi og mangeårig overlege ved Voksentoppen senter for
astma og allergi mener at å introdusere fast føde ved fire
måneder, samtidig med amming, kan bidra til å hindre at
barnet utvikler allergi. Lesereaksjoner har stilt spørsmål
ved grunnlaget for disse rådene, som avviker fra helsemyndighetenes råd om at det beste er fullamming i seks
måneder.
Astma- og Allergiforbundet ønsker å presisere at vi her
står fullt og helt bak Halvorsens råd som er solid faglig fundert. Her får nemlig Halvorsen følge av spesialistforeningene innen barnemedisin i de nordiske landene. Rådene
er nå tatt inn i anbefalingene fra den svenske
barnelegeforeningen og er blitt en viktig del av det nasjonale finske allergiprogrammet. Også Norsk barnelegeforening har argumentert sterkt for det samme overfor våre
helsemyndigheter. I siste nummer av Barnelegeforeningens tidsskrift (Paidos nr. 2 2013) har ansatte ved Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus tatt for seg siste
tiårs forskning på området. De har sett på mange og store
internasjonale undersøkelser som har sammenliknet effekten av fullamming i seks måneder versus introduksjon
av fast føde fra fire måneder. Konklusjonen er at det ikke
finnes noen overbevisende dokumentasjon for å
fraråde introduksjon av
fast føde fra 4 – 6 måneder, verken i forhold
til vekst, infeksjonsrisiko
eller risiko for overvekt
hos barnet. Når det
gjelder risiko for utvikling
av allergi derimot, viser
forskningen at forekomsten kan reduseres ved
tidlig eksponering for små
mengder allergener, og
spesielt sammen med samtidig morsmelker-næring.
Morsmelk er den beste
næring for alle nyfødte.
Å introdusere barnet for fast
føde ved fire måneders alder
er et godt tiltak for å redusere
forekomsten av allergiske
sykdommer, mener NAAF.
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Men dersom man også samtidig introduserer barnet for
fast føde i små mengder slik som fisk og egg etter fire
måneder, vil dette kun bidra til å hindre at barnet utvikler
allergi, mener NAAF.
Stadig flere utvikler astma og allergiske sykdommer.
Norges Astma- og Allergiforbund har som hovedmål å
bidra til å bremse denne utviklingen, samtidig som vi skal
arbeide for at de som har disse sykdommene skal leve
best mulig. NAAF synes derfor det er viktig å gjøre våre
medlemmer og lesere oppmerksom på at det nå er en
bred oppfatning i våre fagmiljøer om at introduksjon av
fast føde ved fire måneder samtidig med amming, kan
bidra til å redusere risikoen for senere utvikling av allergier
hos barnet. Når det også viser seg at bare 2 – 9 % av
norske barn får kun morsmelk ved seks måneder (statistikk fra Helsedirektoratet), mener vi at rådene heller ikke
kommer i konflikt med det som er allmenn praksis. NAAF
håper nå at våre helsemyndigheter tar anbefalingene med
i sine reviderte kostråd for spedbarn.
Rådene samstemmer også med en utbredt oppfatning
internasjonalt, om at tiden er moden for å tenke nytt
rundt forebyggende strategier for å redusere en bekymringsfull økning i forekomsten av astma og allergi. Å øke
toleransen for vanlig
forekommende allergener i miljøet ved
gradvis og tidlig livet
å eksponere seg for
dem, blir trukket fram
som viktige forebyggende strategier
fremover. Å unngå
vanlig forekommende
allergener i miljøet,
bør være anbefalinger kun for dem som
allerede har utviklet
en allergisk sykdom.
Nina Brun
for redaksjonen
i AstmaAllergi

En uparfymert dusjgel og shampoo i ett,
som er spesielt utviklet for barn med
ekstra følsom hud. Rengjør barnets hår
og hud med et kremet skum som er lett
å skylle av. Inneholder milde og
veldokumenterte ingredienser.
www.ccshc.com

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Behandlingsreiser i 2014

for barn og ungdom (3-18 år) med kronisk lungesykdom og/eller
atopisk eksem til Valle Marina, Gran Canaria
SØKNADSFRIST:
1.september 2013 og gjelder for reiser i hele 2014
NB: KUN en søknadsfrist for 2014!
Tid:
Egenandel:
og ungdom

4 uker og 3 uker for ungdom uten ledsager
kr 2856 for ledsagere, ingen egenandel for barn

Vi gjør oppmerksom på at to barn og to voksne (ledsagere) må
dele en leilighet. Leilighetene på Valle Marina har to soverom,
felles bad og oppholdsrom/kjøkken
SØKNADSSKJEMA:
Hentes på vår internettside:
www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser

BEHANDLINGSTIDSPUNKT:
Januar/Februar og Mars/April: Barn med kronisk
lungesykdom som hoveddiagnose med en ledsager (3-12 år)
Februar/Mars og September/Oktober: Flerbarnsfamilier med
en ledsager (3-12 år)
April/Mai og Mai/Juni: Barn med atopisk eksem som
hoveddiagnose med en ledsager (3-12 år)
Juni/Juli (3 uker): Ungdom i videregående skole (15/16-18 år)
uten ledsager
Oktober/November (3uker:) Ungdomsskoleelever
(8-10.klasse) uten ledsager

Mer informasjon om Behandlingsreiser ﬁnner du på: www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser eller kontakt oss på:
behandlingsreiser@ous-hf.no eller pasient telefon: 22 06 78 33 hverdager mellom 12-14
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Flerumettede fettsyrer er
kjent for å kunne hindre allergi og styrke immunforsvaret,
men en ny studie snur dette
på hodet, skriver nettstedet
Forskning.no.
Studien er utført av
forskere ved Universitetet i
Gøteborg og ble publisert i
tidsskriftet Plos One i juli i år.
Forskerne ble svært overrasket over resultatene, da
de testet hva slags effekt
omega-3 har hos spedbarn
med tanke på utvikling av allergi senere i livet. For mens
den gjengse oppfatningen

har vært at flerumettede
fettsyrer kan hindre allergi og
styrker immunforsvaret, snur
den nye studien dette på
hodet. Det viste seg nemlig
at de som fikk mest omega-3,
tvert i mot var mest allergiske senere i livet.
– Til vår store overraskelse fikk vi et veldig tydelig
resultat. Jo høyere nivåer av
flerumettet fett forsøksdyrene fikk i seg, desto større
sannsynlighet var det for at
de tilhørte de allergiske gruppene, forteller forsker Agnes
Wold til tv-kanalen SVT.

Foto: Colourbox

Oppsiktsvekkende omega-3-studie

Forskerne tror ikke at fisk
har negativ effekt, men dersom resultatene viser seg å
holde stikk, vil det ikke være

noen grunn til å anbefale tilskudd av omega-3 til gravide
eller å tilsette flerumettet
fett i barnemat.
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Husker du å be legen din melde
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Aaserud
Møbler A/S

Regnskapsbyrået
Pluss AS

Lofoten
Sparebank

1738BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

9900 KIRKENES
Tlf. 78 97 06 80

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Ti-Tech Sveis AS

0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Rema 1000
Hesseng

GS
Containerutleie

Neglspretten
Fotterapi

Rasmussen
Elektro AS

9912 HESSENG
Tlf. 78 99 70 55

2009 NORDBY
Tlf. 63 83 70 19

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

4050 SOLA
Tlf. 51 65 65 33

Tlf. 32 04 45 18

Lesja Rep og
Servicesenter AS
Tlf. 32 07 90 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

9018 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 99

Coop Prix
Bjørnevatn
3711 SKIEN
Tlf. 35 50 06 80

9910 BJØRNEVATN
Tlf. 78 99 82 01

Frisørhjørnet Eva
Nye OP Fure AS
og Tordis
8007 BODØ

2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Bø-Tre AS
8475 STRAUMSJØEN
Tlf. 76 13 92 90

8041 BODØ
Tlf. 76 65 15 00

3949 PORSGRUNN
Tlf. 35 51 81 34

KLH Farge AS

SpareBank 1
Leknes

Apotek 1
Brønnøy

8376 LEKNES
Tlf. 02 244

8900 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 00 71 90

9800 VADSØ
Tlf. 78 95 34 34

Boots Apotek
Kvaløysletta

Levante
Innredninger AS

2843 EINA
Tlf. 61 19 00 10

Tlf. 75 50 31 50

9100 KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Eduard A Byes
Begravelsesbyrå AS

Kjell Arne
Schjørn AS

Coop Mega
Fjellhamar

Rana
Bilservice AS

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

6003 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 55

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 90 16 55

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

0283 OSLO
Tlf. 22 52 54 10

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

3271 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

Langestrand
Fysioterapi
3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Modum
Regnskap og Data AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Finnmark
Entreprenør AS
1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Salong

Steinvik
Fiskefarm AS

Evy Frantzen
3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

En virksomhet i Stift. Signo
3240 ANDEBU
Tlf. 33 43 88 00

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Rørlegger

Autostil Verksted Klippotequet L
Farmandstredet
AS

Trygve Myrer AS
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Visnes Kalk og Plate- og sveiseverksted
Marmorbrudd AS Gunnar Hippe A/S

6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Apotek 1 Stord

Plantax AS

Båragutt AS

5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 59 00

9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 70 00

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

Flanderborg
Rammer og Kunst
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Slipefyr’n
9022KROKELVDALEN
Tlf. 930 94 618

Coop Dønna
8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Vitusapotek Notodden

Østo
Ortopedisenter AS

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

ANONYM
STØTTE
Friis
Arkitekter AS
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Ingeniørfirmaet

Byggmester

Hamstad AS

Tom L. Hansen

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 87 00

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

Tynset
Drosjesentral

Kirkenes
Byggservice AS

Brynildsen AS

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

5224 NESTTUN
Tlf. 55 92 25 80

Steglet Auto

Bamble Taxi

3615 KONGSBERG
Tlf. 32 72 50 40

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

2960 RØN
Tlf. 61 34 44 15

1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

Florø Husflid
6900 FLORØ
Tlf. 57 74 02 03

Austmarka
Geilov, 3580 GEILO
Tlf. 32 09 12 30 / 50

2224 AUSTMARKA
Tlf. 62 82 82 21

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Drammensveien 106, 0273 OSLO
Tlf. 21 03 05 00

Betong - Mur - Flisarbeid

Tlf. 56 33 62 40 Faks 56 33 53 19
Lampebutikk Sartor Senter - Tlf. 56 33 62 40

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS
Tlf. 69 24 78 00

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

Novikveien 47
8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 65 33 00
www.sandnessjoen.vgs.no

4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 92 00

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

Røn VVS AS

Finnmark
Turbuss AS
9700 LAKSELV
Tlf. 418 58 585

Toyota Norge AS

Hadelandsbakeriet AS
8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

Bodø
Oxum
videregående skole Containerservice
3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 22 30

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

Østre Aker vei 24, 0581 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Rosenkrantzg 17, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 26 90 00
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Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Besøksadresse: St. Olavs gate 25. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

Vi er svært glad for alle som støtter oss
gjennom Grasrotandelen. For å registrere deg som giver, gå inn på www.
norsk-tipping.no/grasrotandelen/. Der
kan du søke opp din lokale Astma- og
Allergiforening og registrere ditt spillerkort slik at de mottar støtte fra deg
hver gang du spiller.

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

Aktiviteter 2013:
Astmakurs på Sørlandet sykehus
avd. Flekkefjord 14.oktober.
Inneklimafagdag 12. september
Arendal, foredragsholdere med lang
erfaring innen Inneklima, fokus på skole
bygg. Deltagere fra flere deler av landet.
Valle Marina medlemstur, - fullbooket.

noen å snakke med. Åpningstider er:
5. september og 3. oktober i fra klokka
16.00 – 18.00. Velkommen.

REGION MIDT
Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund
Kontortid: Tirsdag 9-15. Torsdag 9-15.
Fredag 11-15
Regionssekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Sør-Trøndelag
Telefon: 72 83 10 04 / 922 87 146
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu
Besøksadresse: Ulseth Nordre.
7540 Klæbu
Kontortid: Mandag – fredag kl. 9–15
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no

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

Surnadal: Inger Merethe Mogstad
Tlf: 958 48 370
Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll
Tlf: 977 25 678
I samarbeid med LHL og NRF arrangerer
Møre og Romsdal Storlag Møretrimmen på Tueneset i Ålesund søndag 1.
september kl 11.00. Vi oppfordrer alle
som liker å mosjonere til å ta med seg
familie og venner til Møretrimmen.
Absolutt alle kan delta. Vi kan tilby fine
turløyper i vakker natur. Løypene er
også tilrettelagt for funksjonshemmede.
Dette er et tilbud som både barn og
voksne kan delta på i sitt eget tempo.
De som kjøper startnummer får delta i
trekning av mange flotte premier.

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag storlag har følgende
aktiviteter i høst:
Fredag 27. september:
Klatrekveld i Utehallen på Lade,
Nord-Trøndelag
Trondheim kl 18 – 20
Ta kontakt på 94872107 /region.agder@ Henvendelser fra medlemmer betjenes
Lørdag 19. oktober: Badedag i Pirbadet
naaf.no om du ønsker å melde deg på
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.
fra kl 10.15
eller vil delta som frivillig.
Tirsdag 22. oktober: Matkurs i
AKTIVITETER
Trondheim kl 17 – 21
Tid og sted for aktiviteter annonseres
Med støtte fra Extrastiftelsen skal NAAF
Onsdag 23. oktober: Temakveld om
direkte på www.naaf.no/lokale_sider
Region Midt gjennomføre prosjektet «Bygg astma, allergi og eksem v/Torbjørn Øien
Regionen har bemannet kontor på
varder» i løpet av 2014. Til dette trenger vi kl 18 – 21
Bjorbekk mandag, onsdag og fredag
15 deltakere. Deltakerne skal være i alders- Mandag 25. november:
kl. 9-15. Ta gjerne kontakt!
gruppen 16. – 30. år. Bygg Varder går ut
Matkurs i Trondheim kl 17 – 21
på at 15 deltakere får delta på to weekenAust-Agder Storlag
der på fjellet med fokus på trening,
For mer informasjon og påmelding,
Svømming i Arendal - varmtvannsbaskondisjon/koordinasjon og astma. Den
send e-post til region.midt@naaf.no
senget på Bjorbekktunet kl.17–18 fredag ene samlingen blir på vinteren og den
i partallsuker. Påmelding til Tone Karlsen, andre samlingen blir på høsten.
Nord-Trøndelag
tlf: 37 06 02 40, fordi det kun er lov med Egenandel medlemmer kr 500,-/ikkeDet vil bli arrangert matkurs for
15 stk. i bassenget.
medlemmer kr 1000,- pr pers pr weekend. ungdom lørdag 7. september kl 10
Astmadilten Lillesand. Lavterskel gåturer. For påmelding eller mer informasjon ta
– 16. Sted: Steinkjer videregående
Medlemsaktiviteter i storlaget:
kontakt med prosjektleder Monica Dalseth skole. Dette er fortrinnsvis et kurs for
Juletrefesten med tryllekunstner 1. des.
på e-post: monica.dalseth@naaf.no
ungdom i alderen 16 – 30 år.
Frolandia 6. september 17-20
For mer informasjon og påmelding
Bowling 11. oktober 17 - 19.30
Region Midt jobber også med flere
send e-post til region.midt@naaf.no
prosjekter med støtte fra Extrastiftelsen,
Lister Storlag
Vi prøver også å få til en badedag i
blant annet «Mat og medisiner i barneBading i oppvarmet basseng i helsehuset hager». Dette er et heldagskurs for ansatte Nord-Trøndelag, følg med på vår
i Kvinesdal. Alle medlemmer er hjertelig i barnehager, men også andre kan delta.
hjemmeside for mer informasjon.
velkomne onsdager kl. 18–20. Den første Kurset gir informasjon om matallergi,
timen er for de minste.
REGION NORD
merking og oppbevaring
Troms og Finnmark
av mat samt opplæring i bruk og oppMandal lokallag
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta
bevaring av medisiner, både inne og ute.
Tlf: 91 91 64 10
Dyreparken tur.
Det vil bli holdt kurs mandag 21. oktober
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Marsipan og sukkertøylaging.
i Trondheim. Påmelding til gina.strom@
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen
Juleverksted
naaf.no
E-post: region.nord@naaf.no
Følg med på vår hjemmeside for mer
REGION HEDMARK
informasjon om tilsvarende kursdager i
Lokale arrangementer kunngjøres
Tlf: 62 42 61 62
Ålesund og Levanger.
også på www.naaf.no/nord
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
E-post: region.hedmark@naaf.no

Glåmdal AAF
Brukerkontoret Sykehuset Innlandet,
Kongsvinger, er åpent for de som ønsker
mer opplysninger om astma, kols, allergi
og eksem eller om du bare trenger
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Møre og Romsdal
Møre og Romsdal Storlag har tre
mosjonsgrupper. Ønsker du å være
med i en mosjonsgruppe ta kontakt
med mosjonsleder:
Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset
Tlf: 413 11 458

Fagdager:
Fagdag astma i Alta 30.09.13. Fagdag
matallergi og eksem i Kirkenes 21.10.13.
Se naaf.no/nord for mer informasjon.
Alta Astma- og Allergiforening
Leder Nelly Halvorsen, tlf. 917 26 628

Medlemmer får 50% rabatt på timer
i Alta Helsebad. Medlemskort med
kvittering må fremvises. Timen i Alta
Helsebad tirsdager utgår.
Harstad og omegn Astmaog Allergiforening
Leder Eirin M. Wallervand,
tlf. 976 06 153
Familiesamling på Sappen Leirskole
Ferie og Fritidssenter, Nordreisa
Tid: 06.-08. september 2013
Les mer på www.naaf.no/nord
Tur til Grottebadet og pizza på Peppes 29.09.13.
Midt-Troms Storlag
Leder Svein Myrlund, tlf. 991 09 090
Familiesvømming i Polarbadet fast
første onsdag i måneden.
Billetter kan reserveres hos Anette
Eide på tlf: 981 32 883 eller
eideanette@hotmail.com.
Nord-Troms Storlag
Leder Klemet A. Sara, tlf. 414 08 546
Svømmetrening for barn og ungdom
med astma-allergi. Voksne er også
velkommen til å delta.
Sted: Birtavarre Røde kors basseng.
Tid: Mandager fra kl. 17.00 til 18.30
I tillegg har vi også svømmetrening
hver siste lørdag i måneden mellom
kl. 16.00 – 17.30.
Porsanger Astma- og
Allergiforening
Leder Renate Pettersen, tlf. 908 54
266
Trimturer
Sommerløyper til: Porsvannshøyden,
Langporsvannshøyden, Caskil, Hambukt,
Hambuktfjellet og Handelsbuktfjellet.
Det foretas trekning for løypene
hvert år.
Sør-Varanger Astma- og Allergiforening
Leder Toril S. Millehaugen,
tlf. 408 79 417
Lokalforeningen har tilgjengelig 2 kort i
Barentsbadet liggende til disposisjon til
medlemmer. Ta med gyldig medlemskort.
Tromsø og omegn Astma- og Allergiforening
Leder Per H. Kasberg, tlf.992 74 419
Basseng
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell og Helsehus i Tromsø. Søndager
fra kl. 17-18.00 (utenom bevegelige

helligdager, ikke i juni, juli og desember).
Informasjon om andre aktiviteter i
Tromsø fås ved å følge med på
www.naaf.no/nord, eller kontakte regionssekretæren.
Vadsø Astma- og Allergiforening
Leder Irene H. Hansen tlf. 906 95 344

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15
Regionssekretær: Heidi Nilsen
E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Golfkurs
Til høsten planlegger vi et samarbeidsprosjekt med Bodø golfpark. Detaljene
er ikke klare men stikkord er golfkurs og
ungdom. Mer informasjon om dette vil
komme etter hvert.
For mer informasjon, se våre hjemmesider www.naaf.no/nordland

REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
E-post: region.oppland@naaf.no

Brukerkontoret Lillehammer
Sykehus
Vi er her for deg - den første mandagen
i måneden, merk ny tid, klokken 12.00
– 15.00.
Vi starter opp igjen etter ferien 2. september.
Granheim Lungesykehus:
Også her treffer du oss den første mandagen i måneden fra klokken
16.30 – 17.30.
Stikk innom for en hyggelig prat!
Ønsker du en likemann og snakke med?
Ta kontakt med regionskontoret som
formidler kontakt med rett likemann for
ditt behov.
Årets aktivitetshelg holdes på Beitostølen
den 13,14 og 15. september, hold av
datoen invitasjon kommer. Du kan også
ta kontakt med regionskontoret for mer
informasjon.

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32
Kontortid: Man-fre
Regionssekretær:
Eva Høili, P.b. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo
E-post: regionosloogakershus@naaf.no

Den mest intense sommertiden er over,
og vi er så smått i gang igjen. Detaljert
aktivitetsplan kommer senere.
Formiddagstreffen er i gang, og vi møtes i
Grefsenveien 28, 16. september kl. 12 – 15.
Vi har det veldig hyggelig g ønsker alle
hjertelig velkommen! Kontaktpersoner er:
- Bjørg Simonsen (22 64 35 05 / 988 40
874) bjorg.simonsen@live.no
- Ivar Stubberud (22 25 09 67 / 988 21 902)
Foredrag om astma, allergi, matallergi, eksem, kols eller innklima? Regionen holder

gratis foredrag som medlemsfordel. Ta
kontakt for avtale om tid, sted og tema.
Aktiv i NAAF? Har du lyst til å være aktiv,
enten i en lokal forening, som brukerrepresentant, som frivillig på stand eller
andre aktiviteter? Ta kontakt med Eva på
regionskontoret, vi trenger deg!
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager
kl. 12-14. Ikke i skolens ferier. Barn og
barnefamilier som er medlem i NAAF, pris
kr 40/20. Det er to puljer, kl. 12-13 og 1314. Påmelding på hjemmesiden eller til
kontaktperson Solveig Pleym Øien, tlf: 63
95 27 83/ 416 91 490. Husk medlemskort.
Ønsker du å komme i kontakt med Nedre
Romerike storlag, kan du bruke denne
epost-adressen: naaf.nedre.romerike@
gmail.com
Svømmetilbud for medlemmer i
Nedre Romerike Storlag
Sørvald Sykehjem i Sørum. Meld deg
på til Ståle Hansen, tlf 951 05 656 eller
e-postadresse stale.hansen@dbschenker.
com. Du får tildelt en fast badetid, som
gjelder inntil du sier den opp. Det koster
25,- pr. pers. pr. time.
Groruddalen AAF – har du overskudd og
lyst til å bidra fra tid til annen uten forpliktelser, kan du melde deg inn i arbeidsgruppen vår. Da vil du få spørsmål om
å hjelpe til med praktiske ting ved ulike
anledninger. Kontaktadresse er gaaf@
getmail.no. 8. september Gokart dag,
fri adgang for barn og unge under 24 år
(begrenset antall plasser). Stand i Groruddalen, Linderud 14.09 og 19.10, Stovner
28.09 og 26.10. Her har du en muligheter
for å få mer informasjon om foreningen.
FOLLO Storlag er revitalisert, og nytt
styre ble valgt på årsmøtet i februar med
Jan Pretorius som leder. Ønsker du å
komme i kontakt med styret, er Jans
e-postadresse jan.pretorius@infocare.no

REGION VEST
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø
Tlf, Bergen: 55 59 68 03 / 992 74 238
Regionssekretær: Maite B. Johannessen
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/vest

Dalane AAF
Lokalforeningen har svømmetilbud
i varmtvannsbassenget på Slettebø
onsdager fra kl. 17.00 – 18.00
Ut på tur- se info på: www.naaf.no/no/
lokale_sider/vest/Aktuelt1
Jæren AAF
Ut på tur- se info på: www.naaf.no/no/
lokale_sider/vest/Aktuelt1
Stavanger/Sandnes og omegn AAF
Ut på tur- se info på: http://www.naaf.
no/no/lokale_sider/vest/Aktuelt1/
Pilates trening i Stavanger sentrum Medlemstilbud NAAF
Se mer informasjon om kursene på
www.pilates-bodywork.no
(Husk å vise fram medlemskortet)

Bassengtrening: Varatun helsebasseng,
Sandnes; fredag fra kl. 19.30 – 20.30.
Sogn og Sunnfjord AAF
Lokalforeningen inviterer unge voksen
til Extraprosjektet «Dørstokkmila». Vi inviterer til kurs helgen 6- 9 sept. for dem
som ønsker å gjøre noe for egen helse.
For nærmere info og påmelding: Merete
G. Birkeland tlf;416 19 583 meretegrimestad@gmail.com
Voss og omland AAL
Lågterskel treningsgruppe
Gågruppe, 2. kvar tysdag Kl. 17.oo,
oppmøte ved Voss camping. Oppstart
fra 27. august til jol.
Badekvelder i Hagahaugen:
Torsdag 5. September kl. 18 – vaksenbading
Torsdag 19. September kl. 18 – familiebading
Torsdag 10. oktober kl. 18 – vaksenbading
Torsdag 24. oktober kl. 18 – familiebading
Torsdag 7. november kl. 18 – vaksenbading
Torsdag 21. november kl. 18 – familiebading

REGION ØSTAFJELLS
Informasjonshefte på www.naaf.no/
ostafjells
Heftet ble sendt pr. post i august til alle
våre medlemmer som vi ikke har epostadressen til. Alle andre fikk det som
link i e-post, men vi sender gratis i posten
til alle som ber om det. Her er nyttig
informasjon om astma, allergi, KOLS,
inneklima, mat m.m. Lokallagene har
hver sine sider der man finner lokal info.
Aksjon Burot 2013
Burot er et ugras som blomstrer fra cirka
15. juli til 30. august og i den perioden
avgir pollen. Alle barneskolene og
barnehagene i de 3 fylkene ble bedt
om å luke i juni.
Skolene og barnehagene som gir oss
beskjed om at de har luket burot, blir
med i en konkurranse med premier
på kr 4000,- 2000,- 1000,- som blir
trukket ut i september. Vi har fått inn
mange e-poster allerede som viser
imponerende innsats i år.
Bading
på Quality Resort Skjærgården, Langesund
for alle NAAF-medlemmer i Norge. 3,5 time
for barn, 3–15 år kr. 80. Voksne kr 100. Ta
med medlemskort. Det holder at én i familien er medlem, så blir det rabatt for alle.
Turer til Valle Marina, Gran Canaria
31.august – 14.september. Arrangør:
Nordre Vestfold AAF. Uke 8, 9 og 10- 2014.
Arrangør: Telemark storlag. Begge turene
er fullbooket. Er du interessert i neste års
turer, så meld din interesse til kontorene
tidlig.
Familiekurs på Quality Hotel & Resort
Skjærgården i Langesund 11.-13.
oktober 2013.
Rimelig kurs og opphold for hele familien, også uten barn. Ernæringsfysiolog
Gunhild Wiik Mikkelsen og seniorrådgiver Inneklima i NAAF, Kai Gustavsen.
Båttur i skjærgården for alle og innendørs klatrevegg for barn/ungdom, m.m.
Påmelding til region.ostafjells@naaf.no

Eksemkurs for foreldre og pårørende
fra Vestfold, Telemark og Buskerud
Sted: Sykehuset i Tønsberg
Tid: Mandag 21. oktober kl. 8.30 –
15.30
Påmelding: Til LMS tlf. 33 03 82 31
innen 11. oktober
Foreldre får permisjon med lønn.
Arbeidsgiver får refusjon i etterkant
gjennom opplæringspenger fra NAV.
BUSKERUD
Regionssekretær Mona H. Larsen,
tlf. 32 83 69 10, mona@naaf.no.
Postadresse: Postboks 4019, Gulskogen, 3005 Drammen
Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14,
Vardar, Drammen
Drammen og omegn AAF
Ta gjerne kontakt med oss på kafétreff
eller ring en av oss.
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf. 32 79 04
17, mobil 92255928 e-post khalv2@
online.no
Nestleder Grete W. Vines,
tlf. 32 83 60 53, mobil 91586926
1. lørdag i måneden er det kafétreff
kl. 12:00 på East Lake restaurant i
Drammen.
Vi sponser barnefamilier som ønsker å
reise til Valle Marina, mot søknad.
Busstur med LHL, diabetes og hørselslaget 23.november 2013. Handletur til
Sverige med julemiddag. Påmelding til
Anne Kari 93 22 76 69, Ragnhild 32 84
82 35, Wenche 90 53 64 68 eller e-post
may@kvernstuen.com
Hytte
Vi har en fin og allergivennlig hytte
som alle medlemmer av NAAF kan leie
rimelig. Hytta har innlagt strøm, nytt
kjøkken og TV. Se www.daaf.no for
priser og booking. Avtaler gjøres med
Grete Wang Vines, tlf. 32 83 60 53 eller
Kjell Halvorsen, tlf. 922 55 928.
Kontakt våre likemenn for samtale:
Astma: Grete Wang Vines, tlf. 32 83 60
53 /91 58 69 26 eller Wenche Stustad,
tlf. 32 85 65 92 /90 53 64 68.
Kols: Robert Ryghseter,
tlf. 32 80 09 01 /90 13 29 39.
Hallingdal AAF
Leder Bente Hovdegard, Vats tlf..930
06 666, bhovdeg@online.no
Bente ble valgt som leder i februar
og er ivrig etter å få til god aktivitet i
Hallingdalslaget også. Vi ber medlemmene kontakte henne. Tenk ikke på
styrearbeid, tenk aktivitet og fellesskap.
Bowlingkveld
Det blir bowlingkveld på Dr.Holm’s
Hotel på Geilo for barn og unge i slutten av september.
Kontakt Bente Hovdegard for informasjon på tlf. 930 06 666.
Ringerike og Jevnaker AAF
www.naaf.no / 65

Leder Bodil Linderud, tlf. 45 23 00 14
Likemann: Liv Gerd Torp
tlf. 41 66 10 23
Teatertur
Det blir teatertur for voksne og barn
i oktober. Kontakt Bodil Linderud, Tlf:
45 23 00 14
for mer informasjon.
TELEMARK
Regionssekretær Eli Mathea Olsen, tlf.
35 52 15 00, eli.mathea.olsen@naaf.no.
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1,
sammen med FFO.
Foreldre- og barn-gruppe i Telemark
12/9, 17/10, 14/11 og 12/12 2013 kl.
17.00 i Valhall Barnehage, Porsgrunn.
Familier med astma/ eksem/ allergi/
matallergi/ overfølsomhet skal treffes
en fast torsdag i måneden. Tilbudet er
gratis. Ta kontakt med kontoret.

til bruk av vanlig basseng i Svømmehallen i Bugården hver tirsdag kl.
14.45–16.00. Påmelding, tlf. 33 47 29 29.

Tone Sandem, Moss. Kan kontaktes for
inneklima spørsmål, Tlf: 97 54 80 08
tosandem@online.no

Treningsgrupper for lungesyke på
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. Torsdager kl. 10.00–11.00 og kl.
11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00 – 13.00.
Henvendelser til Stig, tlf. 97 08 03 91.
Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.

Region Østfold arrangerer 4 aktivitetsdager med fart og spenning for deg med
astma i alderen 7-14 år! Mer info et annet
sted i bladet og på nettsidene.
Region Østfold arrangerer turdager for
deg med KOLS
Dette prosjektet er en unik mulighet for
deg med KOLS som gjerne skulle ha vært
litt mer aktiv. Vi samler inntil 20 deltagere
og går turer sammen i Fredrikstadsmarka
høsten 2013. Vi har med lungesykepleier
og gir tips for deg som ønsker å holde
deg i form selv om du har Kols.

Helseparken. Medlemmer av SAAF får
rabatt på trening.
Barnas Turlag: Vi tilbyr våre medlemmer
i barnegruppen å delta på turlagets turer. Tilbud for barn i alle aldersgrupper,
og det å være ute i naturen og bevege
seg er bra for lungesyke. Mot kr 100,- pr.
år i medlemskontingent, kan man delta
på arrangementene.
Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, tlf. 33 32 40 20

Telemark storlag
Leder Turid Grane Odberg,
tlf. 35 52 79 07 / 98 64 12 51

Treningsgruppe for voksne med
lungelidelser på Activ Fysioterapi,
tlf. 33 32 36 70.

Medlemstreff. Fra høsten 2013 ønsker
leder Turid G Odberg å starte opp
et tilbud for den eldre gruppen av
våre medlemmer i Telemark. Det vil
være jevnlige møter for å treffe andre
mennesker i samme situasjon som
deg selv. Kontakt Turid G. Odberg for
ytterligere informasjon.

Horten og omegn AAF
Leder Harald Bregner, tlf. 97 51 95 80
Nordre Vestfold AAF
Leder Anita Kolseth Olsen,
tlf. 99 04 38 32

Tur til Valle Marina, Gran Canaria i
februar 2014. Turen er fullbooket.

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

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

Tur til Valle Marina, Gran Canaria
31.august – 14.september. Turen er
fullbooket.
Tur til Hadeland Glassverk 3. november
med buss fra Svelvik via Sande.
Påmelding til Anita K. Olsen.

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. 12.00 – 13.15. Før og etter trimmen
møtes vi til en kopp kaffe. ½ pris for
medl. av NAAF.
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.
Sandefjord AAF
Leder Eldbjørg Steensma,
tlf. 33 47 29 29
28. august 11.00 Onsdags-kafé på
«Kafka» på Hvaltorget. Se annonse i
avisen. Likemann er tilstede.
Gratis bading for medlemmer over 16
år i varmtvannsbasseng og anledning
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REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62/ 90 11 58 91
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen
E-post: monam@naaf.no

Kontoret kan til tider være ubemannet
på grunn av møter og kurs. Regionsleder Grete Nyquist, kan kontaktes på
tlf, 95 77 00 77 eller e.post: 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.
Elisabeth Kjelaas, Moss. Eksem, matallergi/
intoleranse, allergi og astma hos barn.
Tlf: 920 98 010,
Elisabeth.Kjelaas.Hansen@so-hf.no
Annika Kieding, Fredrikstad. Dyreallergi,
hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk.
Tlf: 922 97 89, annika.kieding@morris.no

5 fredager høsten 2013:
Dag 1. fredag 6. september
Dag 2. fredag 27. september
Dag 3. fredag 18. oktober
Dag 4. fredag 08. november
Dag 5. fredag 29. november
Praktiske opplysninger:
•Alt er helt gratis!
•Oppmøte ved skytterhuset ved
Fredrikstadmarka
•Maks 20 deltagere, «først til mølla»
•5 fredager Kl. 12-14 hver gang
•Påmelding gjelder alle 5 fredagene
Bindende påmelding innen 23. august
2013. Først til mølla prinsippet gjelder:
NAAFs regionssekretær: Mona L.
Marthinussen, e-post: region.ostfold@
naaf.no For spørsmål ring: 922 78 220
For mer informasjon: www.naaf.no/no/
lokale_sider/ostfold/Aktuelt1/
Turdager-for-deg-med-KOLS
Arrangementer
I løpet av høsten skal region arrangere,
familiesamling på Quality hotel i Sarpsborg, med superland og Inspiria og vi
planlegger å ha et matallergi / intoleransekurs, som går over to kvelder i oktober.
En kveld med teoretisk del og den andre
kvelden en praktisk del. For mer informasjon ta kontakt med regionskontoret.
Invitasjon finner du på hjemmesiden til
region, under aktuelt.
Regionen arrangerer Allergifokus på Høyskolen i Fredrikstad den 11. oktober
Lese om allergifokus arrangert i 2012, på
Høyskolen i Halden www.naaf.no/no/
Allergifokusdag-pa-Hogskolen-i-Ostfold-/

Lungerehabilitering
Lungepoliklinikken Sykehuset Østfold –
08600 - www.sykehuset-ostfold.no
Utleiehytta på Blefjell
Rimelig hytte til leie for alle medlemmer
av NAAF
For mer info: http://www.daaf.no/vaarutleiehytte/hytte-paa-blefjell
Aktiviteter 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.
Aktiv på dagtid. Østfold idrettskrets tilbyr
treningskort til innbyggere i Østfold som
står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
For nærmere informasjon besøk hjemmesiden til Østfold idrettskrets, eller kontakt
med Andre Hansen, fagkonsulent, Aktiv på
dagtid Østfold Idrettskrets, tlf: 69 35 49 20/
906 67 639, andre.hansen@idrettsforbundet.no
Fredrikstad lokallag
For mer info, kontakt lokallagsleder, Helle
L. Andersen, tlf: 97 97 27 49, hellelandersen@hotmail.com
Moss og omegn lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Tone Sandem, tlf: 97
54 80 08, mossastma@hotmail.com
Halden lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Grete Nyquist, tlf: 95
77 00 77, grete.nyquist@halden.kommune.no
Indre Østfold lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Leni Isaksen, tlf: 95 96
26 14, naafindre@gmail.com
Sarpsborg lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Terje Knutsen, tlf: 45 02
30 05, naafsarpsborg@gmail.com
Se NAAF Region Østfold sine hjemmesider for øvrig informasjon.www.naaf.no/
no/lokale_sider/ostfold

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.
Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt
for NAAF-medlemmer.
Tobakksluttekurs for røyk og snus,
kontakt Østfold fylkeskommune, Østfold
helsa,
www.ostfoldfk.no tlf: 69 11 70 00

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

1/3 av alle barn risikerer å utvikle
Visstte? allergi.
Barns hud er ekstra følsom for
a
produkter
med parfyme og fargestoffer.
du

FAKTA:

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

Unik Sensitivprodukter er grundig
testet og anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund
som et godt valg for barnefamilier og andre som har
følsom og sensitiv
hud.
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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.
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.

Svanemerket

er det offisielle nordiske
miljømerket, innført i 1989
av Nordisk Ministerråd.
Unik Sensitiv-produkter er
merket med miljømerket
Svanen.
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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.

B
“Må jeg holde meg unna alle meieriprodukter
når jeg har laktoseintoleranse?”

De fleste med laktoseintoleranse tåler litt laktose hver dag, og trenger ikke utelate meieriprodukter
fra kostholdet. Ikke gå glipp av viktige næringsstoffer, få riktig diagnose hos legen din.

Alt du trenger å vite om laktoseintoleranse:
www.melk.no/laktoseintoleranse

INTOLERANSE

Lær mer om laktoseintoleranse:
Skann QR-koden eller se
www.melk.no/laktoseintoleranse

