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Neutral er en serie av produkter til kroppspleie og husholdning,  
som inneholder 0 % parfyme, 0 % fargestoffer og 0 % tilsetningsstoffer. 
Vi har en klar holdning til følsom hud, og vår misjon er å skape en 
fremtid uten allergi.  
 
Har du også en holdning til følsom hud? 
Følg oss på facebook.com/NeutralNorge

Hva er allergi, og hvor utbredt er det?

Allergi oppstår når immunforsvaret reagerer 
unormalt på stoffer, som normalt ikke ville føre til 
problemer. For det meste dreier det seg om pollen, 
dyrehår, matvarer og mange av de allergifrem-
kallende stoffer, som finnes i hjemmet: Hudpleie-
produkter tilsatt parfyme og fargestoffer i tøy og 

vaskemidler. Økt eksponering overfor den slags 
har medført at stadig flere nordmenn utvikler allergi. 
Man anslår at ca. 20 % av befolkningen i dag 
lider av en form for allergi eller overfølsomhet.

Kan allergi og følsom hud ramme alle?

Ja, hvem som helst kan bli rammet av allergi  
og følsom hud, men små barn er mer utsatte.  
Det samme gjelder for voksne, som blir eksponert 
for allergifremkallende stoffer i forbindelse med 
deres arbeid. Her spiller mengden og antall av 
allergener en rolle. Det samme gjør arvelighet. 
Om foreldrene har allergi, er det noe større risiko 
for at barnet også vil utvikle allergi.

Hvordan føles vanligvis hudallergi?

Som en ubehagelig og i verste fall brennende 
kløe på huden. Reaksjonen kan forekomme 
overalt på kroppen og vise seg i form av tørre  
og skjellende flekker. Den hyppige kløen gjør at 

man ofte våkner i løpet av natten og sover dårligt 
generelt. Det gjelder ikke minst for barn, som 
særlig i toårsalderen er tilbøyelige til å utvikle 
eksem, rødme og irritasjon.

Hvordan unngår man best allergi og følsom hud?

Ved å forebygge så tidlig som mulig. På den måten 
kan du motvirke og i beste fall forhindre utvikling 
av allergi og overfølsomhet senere i livet. Ikke bruk 
produkter tilsatt parfyme og fargestoffer. Velg i 

stedet produkter som minimerer risikoen for allergi 
og overfølsomhet – f.eks. produkter fra Neutral. 
Sørg alltid for å pleie din hud og holde den fuktig. 
Og husk, at din hud også reagerer på faktorer 
som stress, klima og dehydrering. Alle valgene  
du tar for å beskytte og pleie huden din, gjør deg 
bedre i det lange løp.

KJENNER DU TIL ALLERGI-GLASSET?

Forestill deg at din kropp  
er et glass. Ditt glass kan 
være stort eller lite, og hver 
gang du utsetter deg selv 
for et allergifremkallende 
stoff, drypper det en dråpe  
i glasset. På et tidspunkt 
flyter glasset over. Det er  
da du har risiko for å  
utvikle allergi.

 “Allergi kan 
ramme alle 
– forebygg 
så tidlig som 
mulig”

Anna Bistrup,  
rådgiver hos Norges Astma-  

og Allergiforbund (NAAF)

ANNONSE

“Velg produkter, 
som minimerer  
risikoen for allergi 
og overfølsomhet” 

157566_Neutral_advertorial_NO_AstmaAllergi_210x297.indd   1 13/04/15   15.15
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Matallergier må tas på alvor

Nina Brun  
Redaktør

Sommerens avisdebatt om useriøse matallergitester som tilbys 
på det private markedet, har vært riktig og viktig. Dessverre 
har det i kjølvannet av denne debatten også festet seg et 
inntrykk av at matallergi og matoverfølsomhet er noe som ikke 
kan tas på alvor, og bare er en trend nærmest. Det er svært 
uheldig.

Blant annet har avisen VG avslørt hvordan alternative 
aktører tilbyr kostbare tester som gir folk helt uten symptomer 
merkelappen matallergisk eller matoverfølsom. Det er synd 
når alternativtilbud på denne måten bidrar til å undergrave 
behovet for tillit til det offentlige helsevesenet, for matallergi 
og matintoleranse kan være svært alvorlig.

Matintoleranse kan gi langvarige plager og nedsatt 
livskvalitet, og blant gruppen med matallergier, og særlig blant 
barn, finnes det noen som kan risikere livstruende reaksjoner 
selv ved inntak av små mengder egg, fisk eller nøtter. Men 
verken matallergi eller matoverfølsomhet lar seg som oftest 
diagnostisere gjennom enkle blodtester. Det krever grundig 
utredning samt medisinsk og ernæringsmessig kunnskap, og er 
ikke minst viktig for å avsløre om mageproblemer kan skyldes 
andre underliggende årsaker. 

Dessverre er ikke utredningstilbud i det offentlige 
helsevesenet like tilgjengelig eller kapasiteten god nok over 
alt. Mange opplever å bli kasteballer i systemet og tyr til 
useriøse aktører eller selvdiagnostisering. Uheldige dietter og 
feilernæring kan bli resultatet. Derfor er det gledelig at flere 
av de tverrfaglige sentrene for astma, allergi og overfølsomhet 
som skal opp og stå i alle helseregioner, vil ha utredning av 
voksne med symptomer på matoverfølsomhet som en viktig 
oppgave. Helseregion vest og sør-øst er allerede godt i gang.

Det er også positivt at vi har fått strengere krav til merking 
av mat. Gjennom EU-forskrifter er serveringsbransjen nylig 
pålagt å merke all mat som inneholder de 14 merkepliktige 
allergenene tydelig og skriftlig. Innføring av en slik ordning har 
vært blant NAAFs flaggsaker og bør ikke være egnet til å raljere 
over. Kunnskap og informasjon om matallergi blant mataktører 
og i befolkningen for øvrig er viktig for å skape størst mulig 
trygghet og hindre isolasjon blant en gruppe mennesker som 
kan risikere alvorlige reaksjoner ved inntak av visse matvarer.

At gluten- og laktosefri mat har blitt trendy fordi det feilaktig 
markedsføres som sunt og slankende, og at nordmenn kan 
synes sykelig opptatt av at alt som rumler i magen er sykdom 
som skal tildeles en diagnose, bidrar til å diskreditere alle de 
som virkelig sliter tungt i hverdagen. For en som er rammet av 
matallergi eller matoverfølsom er det nødvendig å unngå de 
matvarene man ikke tåler – og det må vi andre respektere!

Men aldri så galt. De nye mattrendene har ført til at utvalget 
av laktose- og glutenfrie produkter er blitt langt bedre. Det er 
bra for alle som virkelig er avhengig av slik mat.

Nå er det din tur, heter en NAAF-kampanje som skal få flest 
mulig ut i skog og mark denne høsten. Og skogen bugner av 
bær, det er bare å kaste seg ut i det. Noen bær kan gi allergi  
og overfølsomhetsreaksjoner, men 
blåbær regnes blant de aller tryggeste. 
Les mer om hvordan du sylte dem.
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Kristin Helen Larsen har astma 
og er allergisk både mot pol-
len, pelsdyr, parfyme, røyk og 
en rekke matvarer. Per Inge 
Bjerknes er 99 prosent blind, 
og har de siste åtte årene hatt 
førerhund. Vi samlet de to på 
en kafé i Mysen til en prat om 
hva som skal til for at begge 
kan ferdes i det offentlige 
rom.

– Det handler om å tilpasse 
seg.  Jeg kunne jo valgt å sitte 
hjemme og synes synd på meg 
selv, men jeg velger isteden å 
ha en positiv innstilling til livet 
– blir jeg dårlig, så blir jeg det, 
da tar jeg tak i det der og da, 
sier Larsen.

– For å finne gode løsnin-
ger er det viktig at vi snakker 
sammen. Vi har begge våre 
utfordringer, og trenger ikke 
å lage enda flere, mener 
Bjerknes.

Inngår kompromisser. Kristin 
Helen Larsen jobber som 
helsesekretær på et legekon-
tor i Sarpsborg, mens Per Inge 
Bjerknes er ansatt i Statens 
vegvesen. Han har tidligere 
vært fylkespolitiker i 12 år, 
blant annet fylkesvaraord-
fører, og er Senterpartiets 
ordførerkandidat i Eidsberg 

Hvordan kan samfunnet legge best 
mulig til rette slik at allergikere og blinde 
med førerhund begge kan ferdes i det 
offentlige rom? Løsningen er dialog 
og gjensidig respekt, mener Per Inge 
Bjerknes og Kristin Helen Larsen. 

Tekst: Sissel Fantoft  Foto: Tore Fjeld

ved kommunevalget i høst.
– Da jeg jobbet på fylkes-

huset, var det noen der som 
var allergiske mot pelsdyr. 
Vi snakket sammen, og fant 
løsninger som gjorde at alle 
kunne ha det greit på jobb. 
Det er et stort hus, så vi ble 
blant annet enig om at de 
brukte en trapp, mens jeg 
brukte en annen, og jeg tok 
ikke med hunden i kantina 
eller på møterommene, sier 
Bjerknes.

– Jeg kunne ikke jobbet et 
sted hvor det fantes terapi-
hunder, da ville jeg blitt syk. 
Men hvis vi har en pasient 
med førerhund så holder jeg 
meg bare unna, så lenge det 
ikke er hund i lokalene hele 
tiden så går det bra. Og hvis 
jeg på forhånd vet at jeg skal 
møte en hund, sånn som i 
dag, kan jeg forebygge med 
medisiner, sier Larsen.

Av og til vil det rett og slett 
ikke være mulig å finne et 
kompromiss, og da blir den 
ene parten nødt til å vike.

– Det gjelder for eksempel 
på fly – der er det førstemann 
til mølla-prinsippet som gjel-
der. Når jeg bestiller billetter 
opplyser jeg om at jeg må ha 
med førerhund i kabinen, og 

da får eventuelle allergikere 
som bestiller billett etter meg 
beskjed om det, sier Bjerknes.

Tar hensyn. Det finnes om  
lag 300 førerhunder i Norge  
i dag. For Per Inge Bjerknes er 
hunden et godt hjelpemiddel.

– Den gjør mange ting 
veldig mye lettere. Jeg merket 

veldig godt hvor mye den be-
tyr da jeg skulle besøke noen 
venner som bor på Grønland 
i Oslo. Jeg hadde vært der 
mange ganger før med hund 
og tenkte det ville gå bra også 
uten hund. Men det var så 
mange hindringer i veien at 
jeg oppdaget hvor mye van-
skeligere det var å ta seg frem 

uten hunden, forteller han.
Det finnes ingen steder i 

samfunnet hvor førerhunder 
ikke har adgang.

– Broren min, som også er 
blind, og jeg, har forsøkt å 
finne ut om det er steder vi 
ikke har adgang med hunden, 
men har ikke funnet noen. 
Han fikk til og med ha med 

hunden inn på fødestua da 
han og kona skulle ha barn, 
sier Bjerknes.

– Jeg tror at når man har 
kjent på kroppen selv hvordan 
det er å ha en lidelse som kan 
begrense livsutfoldelsen, så 
er man også flinkere til å ta 
hensyn til andre som har an-
dre utfordringer. I dag tok for 

eksempel Per Inge hensyn til 
meg da han lot faren sin gå en 
tur med hunden istedenfor å 
ta den med inn her på kafeen, 
av hensyn til meg, sier Larsen.

– Det er jo ingen som  
i utgangspunktet kan nekte 
meg å ta med hunden inn på 
kafé, men det handler om å 
vise respekt for andre også. 

Jeg trenger meg aldri på med 
hunden hvis jeg ikke er helt 
avhengig av den, det er noe 
jeg alltid tenker på når jeg 
ferdes på offentlige steder.

Jeg tar bare med hunden 
hvis det er helt nødvendig for 
meg, sier Bjerknes. 

Venner med hund. Kristin 
Helen Larsen har flere venner 
som har hund.

– Legen min sier at jeg må 
velge mine venner med omhu, 
men sånn vil ikke jeg tenke. 
Hvis jeg blir dårlig av å besøke 
dem, kan jo de heller komme 
til meg! Som regel går det bra.

– jeg orker rett og slett ikke 
å tenke på alt jeg må unngå 
for å ikke bli dårlig, jeg vil leve 
livet, og så tar jeg konsekven-
sene når de kommer, sier hun.

Reaksjonen kommer ofte 
6 til 12 timer etter at hun har 
vært i kontakt med noe hun 
ikke tåler.

– Da kan jeg få rennende 
øyne, tett nese, elveblest eller 
en rekke andre reaksjoner. 
Hvis jeg er dårlig fra før, kan 
det utvikle seg til et astma- 

Viktig hjelpemiddel. For blinde 
Per Inge Bjerknes gir førerhunden 
frihet til å bevege seg hvor han vil. 

– Vis respekt og  ta hensyn
På trygg avstand. Kristin Helen Larsen er allergisk 
mot hunder, mens Per Inge Bjerknes er blind og 
bruker førerhund for å ferdes trygt i det offentlige 
rom. Larsen har forberedt seg med forebyggende 
medisiner før møtet med førerhunden Gaga, men for 
å unngå å bli syk holder hun likevel en viss avstand.
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Jakter på gode løsninger
Norges Astma- og Allergiforbund blir ofte kontaktet av medier som er ute etter  
å sette to svake grupper opp mot hverandre. Men NAAF ønsker å finne løsninger 
istedenfor å skape konflikt.

– Særlig lokale medier som 
ønsker å lage en sak om en 
konkret situasjon, for eksem-
pel et sykehjem som bruker 
terapihunder, eller en idretts-
hall som skal arrangere en 
hundeutstilling, ringer oss for 
at vi skal være antagonisten 
som sier at sånn kan det ikke 
være, forteller kommunika-
sjonssjef Bo Gleditsch i NAAF.

Journalistene blir ofte over-
rasket over svaret de får.

– Vi understreker at folk 
alltid har hatt kjæledyr i det 
siviliserte samfunn, og at det 
er bra! Men samtidig finnes 
det mennesker som har en 
klinisk allergi og blir syke av å 
være i kontakt med dyr. Disse 
har først og fremst ansva-
ret for sin sykdom selv, det 
kan ikke være sånn at hele 
samfunnet skal saneres for å 
ta hensyn til den enkelte, men 
vi er opptatt av at samfunnet 
alltid tar berettigede hensyn – 

Ikke mot hund. Kommunika-
sjonssjef Bo Gleditsch i NAAF har 
ikke noe imot at folk har kjæledyr. 
Foto: NAAF

ikke minst siden forekomsten 
av allergier er drastisk økende. 
Vårt utgangspunkt er å verne 
om livskvaliteten og rettighe-
tene til våre medlemmer, og 

derigjennom også andre med 
allergi og overfølsomhetssyk-
dommer, men vi kommer all-
tid lengst med positiv dialog. I 
det norske samfunn bør vi ta 
hensyn til hverandre og være 
løsningsorienterte, sier han.

Et eksempel på en reell 
motsetning er et sykehjem 
som får besøk at en terapi-
hund en gang i uka, hvor det 
også bor eller jobber noen 
som er allergiske mot hunder.

– Det er ingen tvil om at 
å omgås dyr har en positiv 
effekt for mange eldre. Men 
en allergiker vil få reaksjoner 
som kløe, pusteproblemer og 
utslett, og det må vi også ta 
hensyn til – vi må kunne ha to 
tanker i hodet samtidig. Det 
er viktig å ta allergi seriøst 
og ha som mål å finne gode 
løsninger, sier Gleditsch.

Hunden kan for eksempel 
ferdes i bestemte soner på 
sykehjemmet, og ikke over alt.

– Og så må man være flink 
med renholdet etter at hun-
den har vært der. I tillegg er 
det viktig med forutsigbarhet, 
slik at allergikerne kan velge å 
holde seg unna den relevante 
sonen akkurat mens hunden 
er der. Gode rutiner er alfa og 
omega, sier han.

NAAF har ofte møter med 
kommuner, busselskaper 
og lignende hvor de kom-
mer med innspill og tips til 
løsninger.

– Vi har nylig hatt møte med 
NSB, og da var vi ærlige nok 
til å påpeke vi at det er lettere 
for en allergiker å finne en 
vogn hvor det ikke er lov med 
dyr, enn for en blind å finne en 
vogn hvor dyr er tillatt. Det er 
viktig at selskaper har en tyde-
lig policy som de kommuni-
serer godt, da blir det mindre 
rom for misforståelser og 
konflikter, sier Bo Gleditsch. n

anfall. I tillegg til vanlige 
astma- og allergimedisiner får 
jeg også Xolair-vaksinasjon, 
som er veldig bra, forteller 
hun.

Både Larsen og Bjerknes er 
glade for at de lever i dagens 
Norge.

– Vi er heldig som lever i 
den tida vi gjør og i det landet 
vi gjør, hvor det finnes gode 
medisiner og gode hjelpe-
midler, som for eksempel 
førerhund, sier Bjerknes.

– Så lenge vi respekterer 
og har forståelse for hveran-
dres utfordringer og snakker 

sammen, så kan vi fint finne 
løsninger som gjør at begge 
parter kan ferdes i det offent-
lige rom. Det er kanskje ikke 
alltid at løsningene vil være 
ideelle, og vi må være innstilt 
på å inngå kompromisser, 
men med den rette innstillin-
gen kan vi finne ut av det, sier 
Kristin Helen Larsen. n

FLERE 
EKSEMFRIE 

DAGER

F O R E BYG G E R  T I L B A K E FA L L  AV  ATO P I S K  E K S E M

B E H A N D L E R  T Ø R R  H U D  |  S T Y R K E R  H U D B A R R I E R E N

Når man har eksem fokuserer man kun på en ting. Men, Canoderm gir nesten 50% flere  
eksemfrie dager enn en annen krem*. Du får flere dager der du kan gjøre noe  

annet enn å tenke på eksemet, helt enkelt.

*Behandling med Canoderm gav 22 eksemfrie dager sammenlignet med 15 dager (46,7 % forskjell i mediantid til eksemtilbakefall sammenlignet med en referansekrem med nøytral effekt 
på hudbarrieren, uten karbamid). Canoderm® krem 5 % karbamid. Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av 
atopisk eksem. Les pakningsvedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. Anbefales ikke til personer med overfølsomhet mot karbamid 
eller andre hjelpestoffer. ACO Hud Nordic AB oktober 2014. www.aconordic.com

Canoderm er et reseptfritt legemiddel som fås på nærmeste apotek.N
O

 17
12

20
14

Tar hensyn. Per Inge Bjerknes 
har aldri opplevd å bli nektet å ta 
med førerhunden, men han tar 
likevel hensyn til Kristin Helen  
Larsen og andre med hunde- 
allergi. Skal han på kafé, velger 
han ofte å la noen passe hunden.
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Norges Astma- og Allergiforbund utfordret lokalpolitikere 
over hele landet til å sette helseskadelig byluft på agen-
daen foran årets kommunevalg. Gjennom kampanjen 
#tryggluft ble folk invitert til å dele sin historie og bilder på 
sosiale medier.

– Det er politikerne som har makten til å iverksette tiltak 
for å gjøre luften tryggere, men frem til i år har vi ikke 
opplevd at interessen har vært så stor. Derfor startet vi 
kampanjen #tryggluft. Målet var å vise politikerne at luften 
i byene våre angår alle, og at det er mange som faktisk 
er opptatt av denne saken, forteller kampanjeleder Lene 
Gunvaldsen i NAAF. 

Mange delte sine bilder og brukte taggen både på Face-
book, Instagram og Twitter.

– Responsen var positiv og mange takket for at vi for-
søker å sette lokal luftforurensning på agendaen. Vi fikk 
også utfordret noen av partiene direkte via sosiale medier, 
og fikk svar på hvordan de ønsker å jobbe for at vi skal få 
#tryggluft i byene våre. På denne måten tvinger vi dem til å 
ta et standpunkt, og gjør det lettere å holde dem ansvarlige 
i etterkant, sier Gunvaldsen.

Tiltak mot helseskadelig  
byluft kan ikke vente
Farlig byluft angår langt flere enn mange kanskje tror. Skal vi løse helse- 
utfordringene med forurenset byluft, må vi sette inn flest mulig effektive tiltak nå.

Tekst: Nina Brun

Det understreket kommu-
nikasjonssjef Bo Gleditsch i 
Astma- og Allergiforbundet 
under et politisk debattmøte 
om utslippsfrie transport-
løsninger 19. august. Han 
forklarte at spesielt mennes-
ker med astma kan reagere 
på nitrogendioksid (NO2) 
med nedsatt lungefunksjon, 
men at også friske risikerer 
å pådra seg lungesykdom og 
hjerte- og karsykdom som 
følge av eksponering for høye 
konsentrasjoner av svevestøv 
og NO2. Farlig luft angår langt 
flere enn mange kanskje tror.

– Det «grønne skiftet» i våre 
storbyer må gå fortere. I dag 
er det slik at 25 prosent av 
alle barn i Oslo har hatt astma 
innen de har fylt 16 år. Astma 
som barn gir stor risiko for å 
utvikle kols senere i livet. Oslo 
må bli en lavutslippssone nå, 
sa Gleditsch.

Mange forslag. Byrådsleder 
i Oslo Stian Berger Røsland 
(H) kunne forsikre at diesel-
forbud på dager med høy 
forurensning og differensierte 
lavutslippssoner er akuttiltak 
som byrådet i Oslo nylig har 
vedtatt for å avhjelpe proble-
mer med lokal forurensning. 
Tiltakene inngår i en pakke 
som både på kort og lang sikt 
skal gjøre Oslo til en miljøby.

– Og Oslo Høyre har miljø-

differensiering av bompenge-
avgift, landstrøm til ferger og 
cruiseskip og piggdekkavgift 
på partiprogrammet – og vi 
vil stimulere til at så mange 
som mulig skal kjøre elbil, sa 
høyrerepresentanten.

Stortingsrepresentant 
Heikki Holmås (SV) berøm-
met både Oslo og Bergen 
for å ønske lavutslippssoner, 
men mente at en mer drastisk 
reduksjon av biltrafikken i 
sentrum, samt å legge til rette 
for gående og syklister, er den 
eneste farbare veien for at 
storbyene skal bli grønne og 
gode byer å vokse opp i. Bil-
trafikken kveler byene. Bilene 
tar for stor plass, uansett hva 

slags motor de har. 
– Norges Automobilforbund 

er også opptatt av byens 
innbyggere. Vi ønsker ikke 
flere biler inn til sentrum. 
Men da bør vi lette presset på 
sentrum først og fremst ved 
å etablere flere innfartspar-
keringer ved hovedfartsårene 
inn til Oslo, mente kommu-
nikasjonssjef i NAF, Inger 
Elisabeth Sagedal.

Fergetrafikk på batteri. Guri 
Melby (V) informerte om den 
nye «Klima- og energistrategi 
for Oslo» der målet er å få 
til en halvering av klimagass-
utslippene innen 2030 og at 
byen skal bli fossilfri  

i 2050.  Strategien ble vedtatt 
i byrådet i juni 2015 og vil bli 
behandlet i bystyret i løpet av 
høsten. Hun var stolt over at 
Oslo er kåret til Europas elbil- 
hovedstad i 2015.

– Men kollektiv- og tung-
transportnæringen står for en 
betydelig stor andel av de lo-
kale utslippene, derfor må et 
«grønt skifte» også innebære 
overgang til el-busser og bat-
teridrevet fergetrafikk. Og vi 
vil ha landstrøm på plass til de 
store fergene som ligger til kai 
jevnlig, også de utenlandske, 
lovet Melby. 

Bo Gleditsch minnet om 
at selv om mange byer er i 
ferd med å oppfylle krav som 

Debatterte byluft. Lokal luftforurensning på debatten foran årets kommunevalg. F.v: Hans-Christian  
Vadseth (debattleder), Bo Gleditsch (NAAF), Heikki Holmås (SV), Abdullah Alsabeehg (AP), Stian Berger  
Røsland (H), Nikolai Astrup (H), Inger Elisabeth Sagedal (NAF) og Marius Holm (ZERO). Foto: ABB

er pålagt av EU som følge av 
brudd på EUs luftkvalitetsdi-
rektiv over mange år, så har vi 
fortsatt strenge nasjonale krav 
til utslippsnivåer både for sve-
vestøv og NO2. Disse er satt av 
nasjonale helsemyndigheter 
og er strengere enn kravene 
satt av EU. Flere byer i Norge 
var langt fra å nå de nasjonale 
målene i 2014.

– Vi bør være forsiktige med 
å sette de ulike tiltakene opp 
mot hverandre. Både vedfy-
ring, utslipp av eksos og as-
faltslitasje bidrar til utslipp av 
svevestøv. Det finnes mange 
effektive måter å redusere lo-
kale utslipp på, og vi må starte 
nå, avsluttet Gleditsch. 

Det var entreprenørfirmaet 
ABB som i samarbeid med 
miljøstiftelsen Zero inviterte 
sentrale politikere i Oslo og 
aktører til debatt om frem-
tidens samferdselsløsninger 
i Nobels fredssenter i Oslo. 
Stian Reite i ABB mente 
industrien allerede nå var klar 
til å fremskaffe teknologi og 
løsninger for en helelektrifi-
sert transportnæring i byene 
– både til lands og vanns. Det 
burde ikke være en fremtidig 
visjon, men snakk om politiske 
prioriteringer, vilje og mot til å 
ta løsningene i bruk. n

#tryggluft i sosiale medier
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INNEKLIMA

Sunn skolestart!
Et godt inneklima i klasserommet er alfa og omega for at elever skal lære mest 
mulig i løpet av skoledagen. Her er noen praktiske tips og råd til hva elever og 
lærere selv kan gjøre for å bedre klasseromsmiljøet.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

Ikke uteklær inne
Det er ikke bra for inneklimaet at elevene har med seg sko og 
yttertøy inn i klasserommet i timene. Klasserommet får bedre 
luftkvalitet og inneklima når alle utesko settes igjen på gangen, 
og elevene bør heller bruke tøfler/innesko når de har undervis-
ning. Det samme gjelder jakkene – de bør henge utenfor klasse-
rommet. Tar du med deg yttertøyet inn, drar du samtidig med 
deg grus, støv og skitt som har satt seg under skoene når du har 
vært ute i friminuttet. Det er heller ikke gunstig å ha med våte 
jakker inn, dette gir fare for fuktig luft som igjen bidrar til dårlig 
inneklima og læringsmiljø.

Plagsomt sollys?
Noen klasserom ligger plassert slik at de får sollys inn gjennom 
vinduene store deler av skoledagen. Dette er for det første 
plagsomt når du skal se på tavlen eller på PC-skjermen, men 
gjør også ofte at klasserommet blir veldig varmt. 

Det bør derfor være effektiv solavskjerming foran alle 
vinduer på solsiden. Dette bør være utvendig solavskjerming 
i form av persienner eller markiser. Det er viktig at persienner 
ikke hindrer effektiv vinduslufting. Det bør også være gardiner i 
klasserommet, som kan trekkes for. 

Hva er inneklima?
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har definert fem  
faktorer som sier noe om hva inneklima faktisk er:
l Temperatur
l Luftkvalitet
l Lyd/støy
l Belysning/stråling
l Utforming/innredning

BerryAlloc høytrykkslaminatgulv har et laminat som er tykkere og mer slitesterkt enn andre laminatgulv.  
Vår aluminiumslås er markedets sterkeste lås og den sikrer et perfekt leggeresultat. Derfor gir vi markedets beste produktgaranti.
I utviklingen av våre gulv legger vi stor vekt på gulvets utseende i  kombinasjonen av design og styrke og miljø. 
Med et gulv fra BerryAlloc vil du kunne beholde det vakre inntrykket av et nytt gulv lenge. Vår gulv er anbefalt av NAAF.

Lyddempende 
    underlag

AquaResistHøytrykks
laminat

Aluminiums
lås

NAAF aug 2014.indd   1 22.08.14   11.30

Anbefalt av
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INNEKLIMA

Se nettsiden  
www.naaf.no/mittinneklima

Lukter det rart?
Pussige lukter i klasserommet er ikke bra for den som skal kon-
sentrere seg om matte, engelsk og norsk. Noen ganger er det 
dårlig luft som er problemet, for eksempel fordi det ikke er blitt 
luftet godt nok, eller fordi ventilasjonsanlegget ikke fungerer 
som det skal. Det kan også være at det er veldig mange elever 
i klasserommet i forhold til størrelsen på rommet,  
eller at mange sitter med yttertøyet på inne. Men  
det kan også være andre lukter, for eksempel:

l Noen heller ut melk i vasken uten å skylle ned  
 godt nok.

l Gymbager med svett og skittent tøy tas med inn  
 i klasserommet.

l Det er levende dyr i klasserommet.
l Organisk avfall i søppelkassen blir ikke tatt ut av  

 rommet hver dag.
l Det ligger ting som lukter i klassereoler og skap,  

 for eksempel gamle matpakker, appelsinskall,  
 melkekartonger, etc.

Støv og skitt er no’ dritt!
Hvis det er veldig mye støv og skitt i klasserommet, virvles det-
te opp og irriterer luftveiene når vi puster. Derfor er det svært 
viktig at elever og lærere hjelper til med å holde klasserommet 
så rent og ryddig som mulig. God orden i klasserommet gjør 
det også enklere for renholderne å gjøre jobben sin slik at inne-

klima blir så bra som mulig. 
Her er noen sjekkpunkter:
l Er det avskrapningsrister  

 ute ved inngangsdøra, slik 
  at dere kan få subbet av  
 sand, bøss og snø før  
 dere går inn i gangen?
l Er det støvelbørste på  

 trappa som dere kan  
 bruke hvis dere er ekstra  
 møkkete?
l Ligger det matter innen- 

 for ytterdøra som tar  
 unna fukt fra støvler og  
 sko?

Norske «stuegriser»
Visste du at mennesker i Norge oppholder seg i gjennomsnitt 
omtrent 90 prosent av tiden innendørs? Det aller meste av vår 

våkne tid tilbringer vi enten i hjemmet, på 
skolen, arbeidsplassen eller i institusjoner. 
Derfor er et godt inneklima svært viktig for 
helse, trivsel og læring. Barn og voksne med 
astma- og allergiplager er spesielt sårbare 
for et dårlig inneklima.

Flere tips

20 er bra for huet!
Det er bevist at den beste temperaturen for læring er at det er 
rundt 20 grader i klasserommet. Alle klasserom bør derfor ha 
et termometer som er hengt opp på en innervegg, cirka 150 
cm over gulvet. Her kan elevene selv sjekke hva tempen er i 
klasserommet.

Oppvarmingskilden i klasserommet skal være utstyrt ter-
mostat slik at det er enkelt å stille inn. Det er viktig at ingen 
skrur på termostaten slik at det blir varmere eller kaldere i 
klasserommet – termostaten som styrer varmekilden bør være 
innstilt på 20 grader, verken mer eller mindre.

Er problemet at noen elever synes det er for kaldt? Det kan 
ofte være kald trekk fra yttervegg/vinduer for de som sitter 
ytterst. Sjekk derfor om det er mulig å utføre en ommøblering 
slik at ingen elever sitter helt inntil ytterveggen. Det bør være 
80 cm fra yttervegg til første pultrekke. Reolen som ofte er 
plassert på innervegg kan kanskje 
flyttes for å frigjøre gulvplass til 
helsevennlig møblering?

Blir det ofte for varmt i klasse-
rommet? Pass på å bruke utvendig 
solskjerming der det finnes. Det er 
også viktig at ingen skrur på ter-
mostaten på varmekilden for den 
skal «arbeide selv». Og på spesielt 
varme soldager er det kanskje mulig 
å få uteskole, eller bruke et annet 
klasserom som ikke er så utsatt for 
sol.

Det er viktig at elevene kler seg 
slik at de synes det er behagelig å 
sitte inne og jobbe i 20 grader. Ikke 
sitt med ytterjakken på inne. Ta hel-
ler på en genser over t-skjorten hvis  
du synes det blir for kaldt. 

l Er det skohyller i gangen, og bruker alle elevene innesko?
l Finnes det låsbare skap for yttertøy i gangen, slik at elever  

 slipper å være redde for tyveri av dyre jakker?
l Er det lenge siden gardinene er blitt vasket?
l Er det støvsamlere i klasserommet, som åpne hyller,  

 skaptopper og reoler?
l Oppbevares det mange støvsamlende ting på gulvet eller  

 pultene, som gjør at det blir vanskelig å gjøre rent?
Det er skoleeiers ansvar å legge til rette for et godt inneklima 
for elever og lærere. Dersom noen ikke er som det bør være,  
si fra til rektor eller vaktmester!

telefon 40 00 21 49    e-post kundeservice@renholdssoner.no    nettside www.renholdssoner.no

Best på å stoppe smuss og fuktighet!
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TA GREP OM 
INNEKLIMA
renholdssoner® har, som eneste system i Norge på å stoppe smuss og fuktighet i inngangspartier, 

garderober og resepsjonsarealer, blitt anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Dette gjør NAAF 

fordi renholdssoner® er et meget godt dokumentert system som er med på å øke livskvaliteten til 

personer med luftveisplager. NAAF anbefaler renholdssoner® fordi det er et forebyggende tiltak 

som hurtig kan installeres på blant annet skoler og i barnehager, og som gir en umiddelbar effekt.

TIPS FRA NAAF 
TIL BEDRE INNEKLIMA

• Hindre at skitt/smuss og støv dras 
inn i bygget (f.eks. avskrapingsrist/
renholdssoner® ved inngangen)

• Innrede slik at renholdet blir 
enklest mulig (f.eks takhøye skap, 
glatte gulv)

• Unngå støvsamlere (f. eks. tepper, 
lodne puter, åpne bokhyller)

• Bruke moderne rengjøringsme-
toder (mikrofiberkluter/mopper og 
vann- og minst mulig kjemikalier)

– Norges Astma- og Allergiforbund
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VEIDEKKE OG NAAF SAMARBEIDER

I 2009 inngikk Veidekke og 
Norges Astma- og Allergifor-
bund (NAAF) et samarbeid om 
å bygge boliger med ekstra 
kvalitet og et helsefremmende 
inneklima. Samarbeidet har 
resultert i flere store bolig-
prosjekter som Marienfryd, 
Sørenga og Risenga i Oslo, og 
i mai 2016 står Gartnerløkka 
borettslag klar til å ta imot de 
første beboerne. Gjennom 

Satser på sunne hjem
Stadig flere av oss sliter med astma og allergier. Forskningen viser at dårlig 
inneklima er en viktig årsak til at mange utvikler sykdom, eller opplever 
en forverring av helseplager. Det vil både Veidekke og Norges Astma- og 
Allergiforbund gjøre noe med, og samarbeider derfor om å bygge helsevennlige 
boliger.

Tekst: Sidsel Jøranlid  Foto: Sidsel Jøranlid/Lene Gunvaldsen/Veidekke

god arealutnyttelse, tekniske 
løsninger og bevisst material-
bruk er forholdene lagt til 
rette for et godt og helsevenn-
lig inneklima.

Bilfritt miljø. – Takhøye 
kjøkkenskap og tørkenisje på 
badet er noen av tiltakene, 
men ellers er det mange av 
finessene som ligger inni veg-
gene og som beboerne ikke 

ser, sier Sigrid Helén Gutier-
rez, prosjektleder i Veidekke 
Eiendom AS. 

Hun forteller at Gartner-
løkka er helt bilfritt, med 
parkeringsanlegg under bak-
ken. Uteområdene er store 
og frodige med frukttrær, 
bærbusker og allergivenn-
lige planter. Prosjektet kan 
sammenliknes med bygår-
dene Torshovbyen og Lindern 

Hageby som ble bygget på 
1920 og -30 tallet. Tanken var 
at beboerne skulle bo luftig og 
godt, med store grøntområder 
rundt seg og med bakgårdene 
og fellesområdene som natur-
lige samlingspunkt. 

Med dagens befolknings-
vekst bygges det både tett og 
trangt, og felles uteområder 
får ofte en lavere prioritet. 
Men selv om alt ligger til rette 

for et helsevennlig og godt 
bomiljø på Gartnerløkka, 
mener Gutierrez det er viktig å 
huske på at leiligheter i bolig-
kompleks som dette vil kreve 
oppfølging fra beboerne, slik 
det vil gjøre i en hvilken som 
helst annen bolig.

– Det er flere første og 
andre gangs boligkjøpere i 
Gartnerløkka, og mange er 
kanskje ikke så bevisste på hva 
det vil si å eie en leilighet, sier 
hun.

Byggeprosessen. Noe av det 
som er unikt ved Gartnerløkka 
og de andre samarbeidspro-
sjektene, er hvordan helseas-
pektet er ivaretatt gjennom 
alle ledd, for å sikre brukerne 
boliger med høy kvalitet og 
godt bomiljø.

– Det starter allerede på 
byggeplassen der vi har sørget 
for riktig materialhåndtering 
med god beskyttelse mot fukt, 
og nøye renhold gjennom hele 
byggeprosessen. Hvis støv og 
spon bygges inn i boligene, 
kan det by på problemer 
senere, og det samme vil 
selvsagt fuktskader gjøre, sier 
Lars Kristian Tredal, som er 
prosjekteringsleder Veidekke 
Entreprenør, Region Øst – 
Distrikt Oslo. Han forteller 
at NAAF er involvert i hele 
byggeprosessen og har gitt 
innspill og råd ut i fra sine 
kunnskapsområder. NAAF 
har blant annet holdt infor-
masjonsmøte for mange av 
håndverkerne som jobber på 
prosjektet, for å lære dem hva 
som er viktig i utførelsen for 
at leilighetene får et så godt 
inneklima som mulig. Valg av 
materialer og maling er også 
gjort i samråd med NAAF.

– Alle boligene er malt med 
Jotun SENS maling og har 
fått dampet fra seg lenge før 
innflytting. Materialene som 
er brukt gir minimalt med 
avgassing og fører dermed til 
liten forurensning inne.

Tredal forteller at en av 

utfordringene for inneklimaet 
i små leiligheter er tørking av 
tøy. Derfor er det prosjektert 
inn en tørkenisje på badet i 
alle boligene. Ventilasjons-
anlegget skal sørge for god 
utskiftning av luften og blir 
derfor plassert på de best 
egnede stedene i forhold til 
miljø og luftkvalitet rundt 
borettslaget.

 
Stiller krav til beboerne.  
– Det er nok mange som tror 
at det å flytte inn i en ny bolig 
gjør at man slipper å tenke på 
inneklimaet, og at et balan-
sert ventilasjonsanlegg vil ta 
seg av det meste. Men selv 
en splitter ny og allergivennlig 
bolig stiller krav til beboerne, 
sier Kai Gustavsen, som er 
fagsjef for inneklima i NAAF. 
Han mener at mange har 
ekstremt store forventninger 
når de flytter inn i en ny bolig. 
De tror at alt er tilrettelagt 
og vil fungere uten at de gjør 
noe selv. Men det å bo i et 
moderne teknisk bygg krever 
også visse ting av beboerne.

– I den kalde årstiden 
når det er mulig å regulere 
temperaturen i boligen via 
varmekildene, vil en fornuftig 
innetemperatur rundt 20-22 
grader bidra til godt innekli-
ma. Dessuten er det viktig  
å ikke tette tilluftsventiler 
med papir eller tape slik at 
rom ikke blir ventilert, men 

Helsevennlig boligsamarbeid. På Gartnerløkka i Oslo er et nytt 
boligprosjekt i ferd med å reise seg. Store og frodige uteområder  
og inneklimavennlige løsninger skal gi beboerne et godt bomiljø.

heller prøve å forstå hvordan 
ventilene kan justeres slik at 
bo-komfort oppnås. 

Et sunt hjem handler i stor 
grad om hvordan man bruker 
boligen, og hvordan man 
utnytter de løsningene som 
finnes. 

– De fleste vil jo bare bo, 
men det er viktig å forstå 
hvorfor ting er som de er, sier 
Gustavsen. 

Han forteller at skallet og 
de tekniske installasjonene 
i boligene er det NAAF og 
Veidekke som har sørget for. 
Nå er det opp til beboerne å 
bruke de tekniske muligheter 
som er innarbeidet i boligen. 
Og ifølge Gustavsen er første 
punkt på listen å tenke over 
hva man tar med seg inn i 
boligen.

Lurt å mellomlagre. Har 
møblene vært mellomlagret 
i en fuktig kjeller med vond 
lukt eller muggsopp? Kan det 
hende du har fått med deg 
møbler som kan bidra til dårlig 
inneklima i flyttekassene?

– Når man flytter, tar man 
vanligvis med seg inventaret 
fra den tidligere boligen. Hvis 
du hadde inneklimaproblemer 
der du bodde, betyr det at du 
kan risikere å ta med deg noe 
av problemet videre i form av 
lukter, muggsoppsporer eller 
skadedyr, sier Gustavsen.

Derfor vil beboerne som 

flytter inn i Gartnerløkka få 
tips om hva de ikke bør ta 
med seg inn i de nye leilighe-
tene, eller hva de skal gjøre 
med den fine sofaen de har 
arvet, som har stått i en fuktig 
bod.

– Mellomlagring er viktig. 
Særlig hvis det er snakk om 
gamle møbler som har stått 
lagret eller er kjøpt på lop-
pemarked. Bruk luktesansen 
og prøv å kjenn om det er noe 
som ikke bør være med inn  
i den nye boligen. 

Tepper og kosedyr. Men også 
nye ting kan skape problemer, 
og Gustavsen forteller at de 
ofte får henvendelser fra 
beboere i nye hus som synes 
de har så mye støv hjemme. 
De blir liksom ikke kvitt det 
uansett hvor mye de støvsu-
ger eller vasker. 

– Mange har tepper og 
pledd med fiber som knekker 
lett. På barnerommene er det 
kanskje fullt av kosedyr og 
puter. Alt dette er ting som 
skaper støv, og som vil være 
uheldig for en som har astma, 
forklarer Gustavsen. Derfor  
er jevnlig og god rengjøring 
med riktig valg av støvsuger 
med HEPA-filter, kluter og 
vaskemidler uten lukt en  
selvfølge for å ivareta et  
godt innemiljø.  n

Samarbeid. Lars Kristian Tredal, 
prosjekteringsleder i Veidekke. 
Valg av materialer og maling er 
gjort i samråd men NAAF.

Eget ansvar. Selv en splitter ny 
og allergivennlig bolig vil stille 
krav til beboerne, sier fagsjef for 
inneklima Kai Gustavsen i NAAF. 

Bilfritt. Sigrid Helén Gutierrez, 
prosjektleder i Veidekke. Gart-
nerløkka blir bilfritt med store og 
frodige uteområder. Alle planter 
er allergivennlige.
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VEIDEKKE OG NAAF SAMARBEIDERVEIDEKKE OG NAAF SAMARBEIDER

Ettermiddagssolen står rett 
mot vindusrekkene i bygården 
på Grønland i Oslo og gjør 
det ubehagelig varmt å være 
innendørs. Gradestokken viser 
26 grader inne. Selv om alle 
vinduene i den lille toroms-
leiligheten til Olga står åpne, 
er det som om luften hverken 
vil ut eller inn. I sofaen sitter 
Olga Djordjilovic med datteren 
Lena og blar i en bok. De 
kunne ha satt seg ut på den 
lille balkongen utenfor stuen, 
men på grunn av biltrafikken 
gjennom byen er den alltid 
dekket av et tykt lag støv. 

– Jeg bruker aldri balkon-
gen, og vil heller ikke at Lena 
skal leke der på grunn av 
støvet, forteller Olga.

Det er syv år siden hun flyt-
tet inn i leiligheten i sentrum, 
glad for å kunne leie en ny og 
delikat leilighet midt i byen. 
Hun merket etter hvert at ikke 
alt var som det skulle.

Varmt og tørt. – Da jeg flyt-
tet inn var det vinter. Det var 
kaldt ute, og jeg husker at det 
var godt at leiligheten var så 
varm. Men utover våren og 
sommeren ble innetempera-
turen en utfordring, forteller 
Olga. I tillegg til at det ble så 
varmt, merket hun også at 
inneluften var veldig tørr. I 
perioder har luftfuktigheten 
vært nede på ti prosent.

– Jeg kjenner at jeg blir 
tørr i øynene og i munnen. 
Jeg våkner gjerne om nat-
ten og må drikke. I tillegg får 
jeg hodepine. Hun forteller 
at de må være nøye med 

Fra Grønland til Gartnerløkka
– Jeg vil at datteren min skal vokse opp i et sunt bomiljø som reduserer sjansen for 
å utvikle astma og allergi, sier Olga Djordjilovic. Neste høst flytter hun og lille Lena 
(3) inn i en splitter ny leilighet på Gartnerløkka.

fuktighetskrem og at hun 
bruker saltvann i nesen, siden 
slimhinnene blir så tørre om 
natten.

FAKTA GARTNERLØKKA
l	 Prosjektet	er	fordelt	over	fire	byggetrinn 
l	 Byggetrinn	1	og	2	skal	stå	ferdige	våren	2016 
l	 Lyse	og	luftige	2-5-roms	leiligheter	 
l	 Store,	frodige	fellesområder 
l	 Private	hageparseller 
l	 Epletrær	og	bærbusker 
l	 Lekeapparater,	sykkelløype	og	akebakke 
l	 Bilfritt	område	med	parkeringsanlegg	 
	 under	bakken 
l	 Egen	barnehage	på	området 

Kilde: www.gartnerlokkabolig.no

– Jeg har begynt å tørke tøy 
på soverommet for å få opp 
luftfuktigheten, selv om jeg 
vet at det er stikk i strid med 

alle råd om godt inneklima, 
sier Olga.

Datteren er foreløpig for 
liten til å sette ord på hvor-
dan hun har det, men Olga 
forteller at hun er bekymret 
for datterens helse og om 
inneklimaet vil gjøre henne 
syk.

– Lenas pappa har flere 
allergier, og jeg er redd Lena 
kan være disponert for det 
samme, sier moren.

Eksem som baby. Som baby 
var datteren veldig plaget av 
eksem. Det begynte da hun 
var et par måneder gammel.

– Hun hadde sår i hode-
bunnen, og huden sprakk 
opp i alle hudfoldene og ble 
rød og vond. Hun hadde mye 
ubehag, forteller Olga som 
fikk beskjed om at datteren 
er atopiker. Hun begynte å 
smøre den lille jenta regel-
messig med kortison og fuk-
tighetskrem, og etter hvert 
snudde det.

– Da hun var rundt ett-
årsalderen avtok plagene 
betydelig. Hun har fortsatt 
små utbrudd på de typiske 
stedene som håndoverflate-
ne, håndledd og albuer, men 
det klarer vi å holde under 
kontroll uten at det er veldig 
plagsomt, sier Olga. Men i 
fjor fikk Lena nye plager. Hun 
ble utilpass hver gang de var 
ute, og hvis de var i botanisk 
hage ble hun ekstra dårlig. 

– Hun ble rød i øynene, fikk 
rennende nese og ville ikke 
ut av vognen. Olga tenkte at 
datteren hadde fått pollenal-

lergi, men ingen tester slo 
ut, og de fikk beskjed om å 
se hvordan det utviklet seg 
videre. 

Nytt liv på Løren. – Ut? sier 
Lena og ser forventningsfullt 
på mamma.

– Ja, vi kan leke i bakgården, 
sier Olga og smiler til datteren 
som allerede står med skoene 
i hånden.

Like etter løper treåringen 
ut døren og viser vei til klatre-
stativ og snurre. 

– Hun har så mye energi, 
sier Olga og ler.

Nå gleder hun seg til hun 
og datteren kan flytte inn i 
en helt ny toromsleilighet på 
Gartnerløkka neste høst. 

– Det skal bli fint med litt 
større plass og hyggelige 
uteområder der Lena kan leke 
med andre barn. Dessuten 
gleder jeg meg til å få bedre 
luft inne, spesielt med tanke 
på luftfuktighet og tempe-
ratur.

Etter mange år på leiemar-
kedet blir det fint å eie sin 
egen leilighet. Løren passet 
fint i forhold til logistikken og 
jobben hun har på universite-
tet på Blindern, og Gartner-
løkka virket fint for Lena som 
atopiker.

– Jeg ønsker å flytte inn i et 
sunt bomiljø som reduserer 
mulighetene for at Lena ut-
vikler allergi, sier Olga. n

Flytter til Løren: Olga Djordjilovic gleder seg til datteren kan leke i 
grønne og trivelige omgivelser når de flytter til Gartnerløkka borettslag 
neste høst.
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RØYKFRITT MILJØ

Kai	Gustavsen,	fagsjef	inneklima	i	NAAF,	oppfordrer	beboere	som	
plages	av	røyk	om	å	ta	opp	saken	på	generalforsamlingen.	Her	er	
noen	praktiske	tips	som	kan	bedre	situasjonen. 

l Tett	alle	utettheter	mot	naboer	med	fugemasse	slik	at	røyk/ 
	 lukt	ikke	trenger	inn.	Du	må	kanskje	fjerne	noen	gulvlister.
l Sjekk	alle	rørgjennomføringer		og	tett	luftlekkasjer.
l Monter	tetningslister	på	gangdøra.
l Etabler	rutine	for	å	tette	lufteventiler	på	badet	slik	at	røyklukt		
	 ikke	trenger	inn	i	leiligheten	din.
l Bruker	du	avtrekksvifte	på	kjøkken,	må	du	påse	at	avtrekks- 
	 viften	på	badet	går	eller	er	tett	slik	at	røyklukt	ikke	trekkes	inn.
l Skriv	ned	de	tiltakene	du	gjør	slik	at	du	ser	hva	som	kan	gi	en		
	 bedring.
l Det	kan	også	være	lurt	å	kontakte	andre	for	å	høre	om	de	 
	 sliter	med	det	samme.	Er	det	flere	som	plages	av	røyklukt	 
	 i	blokka,	bør	dere	ta	kontakt	med	avdeling	for	miljørettet	 
	 helsevern	i	kommunen	slik	at	de	kan	bistå	dere.

Kan man forby røyking på balkongen?
Røyking på balkong er et tema som skaper splid i mange borettslag og sameier. 
Men har styret anledning til å forby beboere å røyke på sin egen eiendom? 
Spørsmålet er et juridisk minefelt.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

En av våre lesere har kon-
taktet NAAF med spørsmål 
om hva han kan gjøre med at 
naboen røyker på balkongen 
i blokken der han bor. Han 
opplever at røyken siver inn i 
leiligheten hvis dør eller vindu 
står åpen, og dette oppleves 
som særlig plagsomt siden han 
er allergisk. Leseren undrer på 
om han som beboer har noen 
rettigheter på dette feltet.

Normal livsutfoldelse? En be-
boer som røyker, vil nok kunne 
mene at han eller hun gjør som 
han vil, så lenge det er på sin 
egen eiendom. Men riktig så 
enkelt er det ikke. 

– Det er i dag slik at man 
faktisk ikke kan gjøre helt hva 
man vil, selv om det foretas 
innenfor grensene av egen 
eiendom. Dersom det man 
foretar seg har konsekvenser 
for andre eiendommer i form 
av skade eller ulempe, er det 
faktisk forbudt etter norsk lov, 
sier Hogne Skogesal, rådgiver 
jus og politikk i NAAF.

Men betyr dette at man  
med loven i hånd kan forby 
beboere å røyke på balkongen? 

– Spørsmålet er hva som kan 
anses som en urimelig eller 
unødvendig ulempe eller skade 
for naboen. Bor du i blokk må 
du tåle en viss sjenanse fra 
naboene, så spørsmålet er om 
røykingen er noe man må for-
vente i en blokkleilighet, eller 
om den overstiger «tålegren-
sen» for hva som er en unød-
vendig ulempe. Per i dag er 
nok røyking ansett som en del 
av den normale livsutfoldelse, 
i alle fall om man snakker om 
inne i egen leilighet.

Ikke generelt forbud. Skoge-
sal sier det neppe er juridisk 
grunnlag for å forby røyking 
innendørs, så lenge det er 
tillatt å røyke tobakk i Norge. 
Om man skal kunne forby 
røyking på balkongen, kom-
mer an på i hvilken grad dette 
fører til ulemper for naboene. 

Dessverre må det nok også 
store mengder røyk til for at 
disse betingelsene kan sies å 
være oppfylt, men i ytterste 
konsekvens er det altså mu-
lig, og det er særlig aktuelt 
dersom det finnes enkle tiltak 
som kan forhindre ulempen 
dette medfører for deg. 

– Det kan i alle fall være for-
nuftig å understreke overfor 
styret at disse bestemmelsene 
eksisterer. Det er for eksempel 
ikke rimelig at beboerne opp-
fordres til å ta hensyn ved gril-
ling, men ikke ved røyking. Det 
vil tross alt være nøyaktig de 
samme ulempene man ønsker 
å begrense. Noen borettslag 
har innført regler som forbyr 
røyking på steder der det er 
til sjenanse for andre, mens 
andre på et generelt grunnlag 
oppfordrer beboere til å røyke 
innendørs i sin egen leilighet. 

Etter loven er dette altså fullt 
mulig, sier Skogesal.

Røykfritt byggeprosjekt.  
Regelverket rundt røyking 
avhenger av om du bor i bo-
rettslag, eller selveierleilighet/
enebolig. 

Utbyggeren av det nye bolig-
prosjektet Eiksparken i Bærum 
har innført et generelt røykefor-
bud på balkongen, slik at de som 
kjøper leiligheter må forplikte 
seg  
til å ikke røyke på egen balkong.  

– Vi har tidligere bygget 
boligblokker der noen klaget på 
balkongrøyking. Den nye regelen 
er innført for å komme dette 
problemet i forkjøpet, forteller 
prosjektleder Philip Stephansen  
i Backe Prosjekt AS til NRK.no.

Anders Leisner, leder for 
juridisk avdeling i Huseiernes 
Landsforbund, er usikker på 
om et slikt generelt forbud mot 
røyking på balkongen vil stå seg 
rettslig. 

– Å blåse røyk fra egen bal-
kong rett inn til naboen er ikke 
akseptabelt. Er forholdene slik 
at røyking på egen balkong alltid 
vil være et problem for naboer, 
må nok et forbud overholdes. 
Men tar man seg en blås på 
balkongen uten at det sjenerer 
noen, tror jeg ikke man kan 
forby det, sier Leisner til NRK.

Han sier at røykere må finne 
seg i visse restriksjoner, men at 
det ikke er grunnlag for et total-
forbud mot røyking i egen bolig 
ifølge norsk lov. n

Praktiske tips om røyking i boligblokker

Et sunt inneklima er viktig for god  
helse og trivsel
Med Flexit balansert ventilasjon i din bolig 
sikrer du et godt inneklima for trivsel og 
velvære i alle rom, gjennom hele året. 
Dette er spesielt viktig for alle som sliter 
med astma, allergi eller overfølsomhet. 

Flexit – et trygt valg
Flexit er markedsledende og har over  
40 års erfaring med ventilasjon. Våre  
løsninger er stillegående, energieffektive 
og enkle å vedlikeholde. Vi spesial- 
tilpasser våre løsninger til din bolig, slik  
at du får et trygt og godt inneklima. 
 

Flexit sentralstøvsuger  
En rimelig engangsinvestering med en lang-

varig helsegevinst! Alt støv suges opp, og det 
skadelige finstøvet blåses ut av boligen. 

W W W. F L E X I T. N O

Ren og frisk 
luft for et sunt 
inneklima

 

Visste du at …  

Kilde: Cand Scient Morten Lande, NAAF, 
American Lung  

Association

90% av tiden vår tilbringer vi  
innendørs. Enten hjemme, i barne-

hagen, på skolen eller på jobb. 

I 50% av alle hjem er innemiljøet 
uakseptabelt med tanke på helse.

Nå får du tilskudd for ettermontering av balansert ventilasjon!
Enova gir opp til 20 000 kr. i tilskudd for ettermontering av balansert ventilasjon.  
Besøk www.flexit.no eller www.enova.no for mer informasjon. 

Flexit gjør syke 
hus friske

Flexit hjelper deg
Dersom du har spørsmål om balansert ventilasjon eller Enova-tilskuddet, ta kontakt med oss 
enten via vår svartjeneste på www.flexit.no eller på telefon 69 81 00 00. 

Rådgiver. Hogne Skogesal i NAAF.
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NAAF-KOKKEN

Tekst og foto: Morten Øverbye

NAAF-KOKKEN Morten
Vår faste matspaltist Morten Øverbye er 
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter. 
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter 
som også kan nytes av deg med matallergi.

Gullkantet avtale
l Kok sammen sukker, eplejuice og en vaniljestang som er  
 snittet og utskrapt. Når sukkeret er oppløst, tar du den av  
 varmen og avkjøler den. 
l Bland sammen de bærene du ønsker å bruke og hell laken  
 over. La dem marinere en time eller to, gjerne lenger,  
 så smakene setter seg skikkelig. 
l Serveres gjerne til litt skarpe muggoster, for eksempel  
 roquefort. Eller en fløyelsmyk camembert, det smaker  
 også bra.

Den norske maten er nå på sitt aller beste. Butikkene bugner  
over av friske og kortreise råvarer, enten du er på jakt 

etter frukt, bær eller sopp. 

KREMET KANTARELLSUPPE
400 g kantarell
4 stk sjalottløk 
50 g smør, gjerne melkefri 
8 dl kyllingkraft
1 1/2 dl fløte (evt. soya-  
eller havrefløte)  
1 eggeplomme (kan sløyfes) 
salt og pepper 
evt. konjakk/sherry/madeira 

l Rens soppen fri for jord og skogbunn. Kutt den i små biter. 
l Rens og finhakk sjalottløken. 
l Smelt smør i en stor kjele, ha i løk og sopp. La det surre til løken er gyllen og  
 blandingen så vidt «faller» sammen. Ha i litt salt og pepper. 
l Tilsett kraften og la det koke i 10 minutter. Bruk en stavmikser og kjør blandingen  
 til sopp og løk forvandles til en tykk suppe. Ha i fløte og gi det et oppkok. 
l Smak til med salt og pepper. Rett før servering tilsetter du en eggeplomme som  
 røres inn i suppa. Dette vil gi en fyldigere smak og konsistens. 
l Serveres med godt brød og gjerne noen stekte kantareller ved siden av. 

OVNSBAKTE GULRØTTER VANILJESYLTEDE BÆR
1 kg gulrøtter
Olje 
Salt og pepper

l Norske grønnsaker er på sitt aller beste nå, det gjelder  
 å nyte og utnytte øyeblikket. Jeg har valgt gulrøtter i all  
 sin enkelhet. Husk å kjenne etter når du setter deg ved  
 spisebordet. Den intense smaken, en søtlig smak som  
 blander seg med den ovnsbakte sprøheten, kommer til  
 å fylle bevisstheten din.  
l Enklere enn dette blir det ikke: Vask og skrell gulrøttene.  
 Del dem opp i båter. Ta gjerne med en del av det grønne  
 fra stilken. Det både ser bra ut og smaker deilig. 
l Ha gulrøttene over i en ildfast form og hell over litt olje,  
 noen få skjeer. Ha salt og pepper etter eget ønske, og  
 bland det hele sammen. 
l Bakes i ovnen på 220 grader 10-12 minutter til gulrøttene  
 er møre.  

 Du kan bruke alle slags grønnsaker her: Rødbeter, kålrot, 
 løk, hvitløk, sellerirot og alt annet du liker. Husk at om du  
 fyller hele formen, er det lurt å vende litt på grønnsakene  
 underveis slik at alle flatene blir litt sprø og gylne. 

1 dl eplejuice 
50 g sukker
1 vaniljestang, frøene
200 g bær, for eksempel blåbær og bjørnebær. 
Men du kan bruke det du liker aller best. 
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AKTUELT

Også for deg med allergi eller intoleranse har vi et 
stort utvalg av varer.
Jacob´s fører i dag et av Norges største utvalg av 
mat for allergikere og dere med matintoleranse. 
Våre butikker på Majorstuen og Holtet fører blant 
annet glutenfritt brød, pølsebrød, frokostblandinger, 
middagsretter, laktosefri is, soyayoghurt, soyadrikker 
og mye annet. Vi har også vårt eget pølsemakeri hvor 
det produseres flere typer melkefrie pølser. 

Varer for allergikere har vi primært plassert 
fire steder i butikken. Tørrvarer er plassert ved 
helsekost, ferske kjølevarer i våre ferskvaredisker, 
soyaprodukter i melkedisken og frysevarer i 
frysedisken. 

JACOB’S ER STEDET
FOR DE BESTE MATOPPLEVELSENE

På jacobs.no finner du både melkefrie og  
glutenfrie tips og oppskrifter.

Holtet, Ekebergveien 145
9 – 21 (9 – 20)

 

Majorstuen, Essendropsgate 9
9 – 21 (9 – 20).
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Vil skape allergivennlige parker

Granada ved den span-
ske middelhavskysten har 
høy forekomst av pollenal-
lergi, med hele 30 prosent av 
befolkningen som sier at de 
reagerer på pollen. Doktor 
Paloma Carinanos, professor 
i botanikk ved universitetet 
i Granada er en av byens 

mange pollenallergikere. Som 
ekspert på planter, håper hun 
at hun i fremtiden kan bidra 
til at byens parker blir oaser 
for de med pollenallergi, i 
stedet for sånn som nå, at de 
gjør allergien verre. 

– Det forundrer meg at 
det i planlegging av grønne 

områder i byen er tatt hensyn 
til arkitektur, klima og mote-
retninger, men ikke pollen-
problematikken. Ofte er det 
valgt treslag som bidrar til 
stor spredning av allergener, 
sier hun til Science Daily.

Carianos og hennes team 
forsker derfor på hvordan 

fremtidige parker kan beplan-
tes og utformes slik at de bi-
drar positivt til helsen for alle 
byens innbyggere, i stedet for 
som nå å skape problemer  
for de 30 prosent med pollen-
allergi.

Grønn by. Grønne lunger med trær er det mange av i Granada i Spania, men dessverre er ikke disse allergivennlige.

Høyere aldersgrense  
gir færre røykere

I området Needham  
i USA hevet de alders-
grensen for å kunne 
kjøpe tobakk til 21 år  
i 2005. I naboområdene 
ble aldersgrensen på 
18 år beholdt. Forskere 
har studert ungdoms 
røykevaner i området 
gjennom sju år, og fant 
ut at langt færre  
begynte å røyke  
dersom aldersgrensen 
var 21 år.  (Norsk Helse-
informatikk)

Luftforurensning  
forverrer pollenallergi

En tysk studie fra forskere i 
München viser at pollenet fra 
burot har høyere konsentra-

sjon av allergener hvis det 
blir utsatt for N02-gasser 
fra eksos, skriver nettstedet 
Science Daily. Er du allergisk 
mot burot, vil du derfor trolig 
få sterkere reaksjoner hvis du 
bor i et trafikkert område enn 
i mer landlige omgivelser.  
Forskerne mener dette skyl-
des at forurensningen utløser 
en stressreaksjon i pollenet, 
slik at det opptrer mer ag-
gressivt. Burot er en plante 
i malurt-slekten som sprer 
pollen på sensommeren.
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PORTRETTPORTRETT

Etter å ha vært konstituert  
i stillingen siden oktober i fjor, 
ble Anne Elisabeth Eriksrud 
fast ansatt som generalse-
kretær i Norges Astma- og 
Allergiforbund fra 15. juni.

– Jeg er ikke en veldig spen-
nende person og kommer ikke 
til å finne på mange spenstige 
påfunn. Men det er ikke det 
NAAF trenger nå heller. Nå må 
vi trygge økonomien og fort-
sette med det viktige arbeidet 
vi gjør for medlemmene og for 
folkehelsen, sier hun.

Ansatt i 19 år. Jurist-utdanne-
de Eriksrud er godt kjent  
i NAAF, etter å 
ha vært ansatt  
i organisasjonen 
siden 10. sep-
tember 1996. 

– Jeg har job-
bet med jus og 
politikk hele livet. Da jeg så at 
det var ledig stilling som fyl-
kessekretær for NAAF i Oslo, 
tenkte jeg at det ville være 
en spennende organisasjon å 
jobbe i, forteller hun om sin 
vei inn i NAAF-systemet. 

Etter noen år på Oslo-konto-
ret, ble Eriksrud i 2003 hentet 
over til NAAFs sentraladminis-
trasjon for å lede organisasjo-
nens politiske arbeid.

Eriksrud har en fortid i 
lokalpolitikken, men er i dag 

– NAAF står mer samlet  
 enn noensinne
Nytilsatt generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud i NAAF ser lyst på fremtiden for 
organisasjonen. – Jeg opplever at vi står mer samlet enn noensinne, det gjelder 
både ansatte og tillitsvalgte, sier hun.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Lene Gunvaldsen

Ny sjef på plass. Jurist Anne Elisabeth ble 15. juni fast ansatt som  
NAAFs nye generalsekretær. Etter 19 år i NAAF har hun stor tro på  
fremtiden for organisasjonen.

ikke partipolitisk aktiv.  Det 
synes hun heller ikke en gene-
ralsekretær i en partipolitisk 
uavhengig medlemsorganisa-
sjon skal være.

– Vi jobber med politikk, 
men ikke knyttet til ett be-
stemt parti. I noen saker går vi 
for eksempel til venstresiden, 
mens i andre tilfeller kan sen-
trum eller høyresiden være 
veien å gå for å få politisk 
gjennomslag for NAAFs saker, 
forklarer hun.

Kjemper for folk flest Eriks-
rud har selv pollenallergi, 
men hadde ingen kjennskap 

til NAAF før hun begynte å 
jobbe der. Det tok imidlertid 
kort tid før hun ble oppriktig 
engasjert i sakene NAAF job-
ber med. Den første saken var 
piggdekkforbudet i Oslo, som 
kom etter påtrykk fra NAAFs 
fylkeslag i Oslo.

– NAAF er en medlemsorga-
nisasjon for mennesker med 
astma og allergi. Men vi er 
også en folkehelseorganisa-
sjon. De sakene vi jobber med, 
er ting som angår alle, ikke 

bare de med astma og allergi. 
For eksempel vårt arbeid mot 
tobakk, inneklima i skoler og 
barnehager, og ikke minst det 
å bedre luftkvaliteten i byene. 
Dette er saker som burde ap-
pellere til folk flest, sier hun.

Generalsekretæren er svært 
glad for at NAAF nå har fått 
3,75 millioner øremerkede 
kroner over statsbudsjettet 
til sitt folkehelsearbeid. Dette 
gjør blant annet at den nasjo-
nale pollenvarslingstjenesten 
blir fullfinansiert av Staten.

– Pollenvarslingen er svært 
viktig for folk, den gjør at de 
kan planlegge livene sine. Det 

er derfor helt riktig 
at det skal være en 
statlig finansiert 
tjeneste, i stedet 
for som tidligere at 
det måtte dekkes av 
NAAFs innsamlede 

midler, mener Eriksrud.

Endelig pluss. Da Anne Eli-
sabeth Eriksrud ble konstitu-
ert som generalsekretær for 
NAAF i fjor høst, var organisa-
sjonen preget av en dyptgå-
ende konflikt som involverte 
tillitsvalgte og tidligere gene-
ralsekretær Trond Solvang. 
Det hele kulminerte med ek-
straordinært landsmøte, og at 
Solvang gikk fra stillingen etter 
dette. Solvang har senere gått 

til arbeidsrettssak mot NAAF, 
der NAAF ble frikjent av retten 
på alle punkter.

– Jeg opplever at hele 
organisasjonen, både ansatte 
og tillitsvalgte, nå er lettet 
over at denne tiden er over. 
Konflikten er ute av verden, 
og jeg opplever at NAAF står 
mer samlet enn noen sinne. 

Økonomien har vært ett av 
stridstemaene i konflikten, 
men også der er det skjedd 
store fremskritt. Etter flere år 
med røde tall leverte NAAF et 
årsregnskap med flere millio-
ner i overskudd pr 31.12 2014. 
Nå skal organisasjonen starte 
den møysommelige prosessen 
med å bygge opp egenkapita-
len igjen.

– Vi må legge sten til sten. 
Og det har jeg stor tro på at vi 
klarer, sier Eriksrud.

Lojale ansatte. I dragsuget 
av konflikten og urolighetene 
rundt NAAF valgte noen av de 
ansatte å si opp jobbene sine. 
Noen nye er ansatt siden den 
gang, men generalsekretæren 
er klar på at NAAF i fremti-
den må klare seg med færre 
ansatte enn det var for noen 
år siden.

– Vi er blitt færre ansatte, 
men vi leverer på alle hold. 
Vi har også kartlagt kompe-
tansen til alle de ansatte, og 

det viste seg at mange satt på 
«skjulte reserver». Jeg er også 
imponert over den innsatsen 
de ansatte legger ned hver 
eneste dag, og hvor rakryg-
gede og lojale de er.  
Sykefraværet er lavt, og jeg 
opplever at det er en god 
stemning på arbeidsplassen. 
Folk sa til og med at de gledet 
seg til å begynne på jobb igjen 
etter ferien!

Eriksrud tror det er en stor 
fordel at hun som general-
sekretær har lang fartstid i 
NAAF, og ikke minst at hun 
har vært fylkessekretær. Hun 
kjenner organisasjonen godt, 
og vet hva det betyr å være 
regionsekretær i NAAF med 
de mangfoldige oppgavene 
den jobben innebærer. 

NAAFs nye generalsekretær 
har også siden 2006 innehatt 
det tunge og viktige vervet 
som ett av fem medlemmer  

i Pasientskadenemnda. Her 
har hun fått god bruk for både 
sin juridiske kompetanse og 
lange erfaring fra en pasient-
organisasjon.

– Jeg sitter også i klage-
nemnda i Bærum. Mye av min 
fritid går med til å lese klager, 
sier hun.

NAAFs sentraladministra-
sjon er for øvrig blitt omor-
ganisert, slik at det nå er én 
seksjon for intern organisa-
sjon ledet av Mari Øvergaard, 
og én seksjon for ekstern kon-
takt, ledet av Bo Gleditsch.

Viktig politisk arbeid. Selv 
om Eriksrud selv sier at hun 
ikke er spesielt tålmodig av 
natur, synes hun det er svært 
interessant å jobbe med 
politikk. 

– Det å drive politisk påvirk-
ning går ikke fort. Men jeg 
er flink til å samle på de små 

seirene og sette pris på dem, 
sier hun.

NAAF er etter hvert blitt 
svært drevne på lobbyvirk-
somhet mot politiske beslut-
ningstakere. Eriksrud sier at 
det viktigste er å tørre å ta 
kontakt – mange politikere 
blir nemlig glade for å få mer 
opplysninger om en sak de 
jobber med. 

– Det positive fokuset i 
NAAF, det at vi gjør Norge 
friskere, opplever jeg som 
organisasjonens styrke.

Eriksrud advarer likevel om 
at det er en lang vei å gå før 
NAAFs overordnede målset-
ning er nådd:

– Tallene blir ikke bedre, 
snarere tvert imot. Her må 
helsemyndighetene få på 
plass en 10-årig plan for astma 
og allergi, etter finsk modell. 
Nå venter vi på helseminister 

FAKTA ANNE ELISABETH ERIKSRUD
Alder:		 63.
Bor:		 Kolsås	i	Bærum.
Familie:		 Gift,	to	sønner,	to	svigerdøtre,	 
	 to	barnebarn
Bakgrunn:		Jurist.	Jobbet	i	statsforvaltningen	før		 	
	 hun	begynte	i	NAAF	i	1996.	Medlem	av		
	 Pasientskadenemnda	siden	2006.
Aktuell:		 Ble	15.	juni	ansatt	som	general- 
	 sekretær	i	NAAF.

NAAF	skal	være	en	 
enhet	bygd	på	åpenhet	 
og	ærlighet.

Bent Høie, han må på banen! 
Det er beregnet at de sam-

funnsøkonomiske kostnadene 
av astma og allergi beløper seg 
til 10 milliarder kroner hvert 
år. I Finland har de hatt gode 
resultater med sitt 10-årige 
program for astma, og klart å få 
redusert forekomsten og der-
ved de samfunnsøkonomiske 
kostnadene.

Ingen skjult agenda. Anne Eli-
sabeth Eriksrud håper hun som 
leder kan gi organisasjonen den 
trygghet som både de ansatte, 
tillitsvalgte og medlemmene 
trenger. 

– NAAF skal være en enhet 
bygd på åpenhet og ærlighet. 
Det skal ikke være noen skjult 
agenda. Vi må behandle hver-
andre med respekt, det er en 
forpliktelse for oss alle, og ikke 
minst for meg, sier hun. n

Det	er	meget	bekymringsfullt	
at	25	prosent	av	alle	barn	har	
hatt	astma	innen	fylte	16	år.
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AKTUELT FORSKNING

Merete Eggesbø, seniorfor-
sker ved Folkehelseinstitut-
tet har i mange år forsket 
på sammenhengen mellom 
tarmbakterier og sykdom og 
ser nå nærmere på om kei-
sersnittbarn mangler de gode 
bakteriene som kan beskytte 
mot allergi. 

– Tarmfloraen forstyr-
res ved keisersnitt. Ved en 
tradisjonell vaginal fødsel får 
spedbarnet overført bakterier 
fra moren når barnet presses 
ut gjennom fødselskanalen. 
Vanligvis kommer babyen 
også i kontakt med morens 
endetarmsbakterier. Ved 
keisersnitt må barnet hente 
bakterier fra omgivelsene og 
morens hud, noe som gir en 
annen bakterieflora i barnets 
tarmflora. Det blir mindre 
mangfold, og for lite mang-
fold er ugunstig. Kroppen 

Tredoblet allergirisiko  
for keisersnittbarn
Barn forløst ved keisersnitt har tre ganger større risiko for å utvikle allergi, viser 
doktorgradsforskningen til lege og seniorforsker Merete Eggesbø. Årsaken kan 
være forstyrrelser i tarmfloraen.

Tekst: Ingrid Stephensen  Foto: Ingrid Stephensen og Colourbox

kan overreagere på matvarer 
hvis ikke tilstrekkelig mange 
bakterietyper får etablert seg 
hos barnet. Hele kroppen kan 
påvirkes; hjernen, hjertet og 
immunforsvaret, sier Eggesbø. 
Hennes og andres forskning 
viser at tarmbakteriene er 
avgjørende for vår helse.

Mistet bakterier. – Barn har 
ikke den tarmfloraen de burde 
ha og som de hadde for 100 
år siden. Vi har mistet flere 
av våre eldgamle bakterier. 
E-coli for eksempel, fantes før 
i nesten alle barnemager rett 
etter fødselen. Nå har den 
blitt sjeldnere eller dukker 
opp senere. Tarmbakteriene 
påvirker alle organene i krop-
pen. Størstedelen av immun-
forsvaret sitter i tarmen. Der-
for er tarmen et viktig organ 
i immunforsvaret, noe ikke 
alle er klar over. Og 
tarmfloraen tidlig i 
livet spiller en helt 
sentral rolle for en 
normal utvikling se-
nere i livet fordi det 
i denne perioden 
skjer en «program-
mering» av organene,  
hevder Eggesbø.

Hun er spesielt interessert  
i matallergi som hun mener 
er en oversett og bagatellisert 
tilstand. 

– Selv om barna ofte vokser 

av seg allergien, kan konse-
kvensene bli langvarige hvis 
allergien for eksempel medfø-
rer mangelernæring. Det har 
også store sosiale konsekven-
ser. Barn liker ikke å skille seg 
ut. Bursdager blir en utfor-
dring. Ofte må barnet ta med 
seg sin egen kake. Eller enda 
verre; barnet blir ikke bedt 
fordi vertskapet ikke orker å 
skaffe alternativ mat eller ikke 
tør å ta ansvar for svært aller-
giske barn. Dette kan lett føre 
til isolasjon, mener Eggesbø.

Syv ganger risiko. – Du har 
også funnet at «keiserbarn» av 
allergiske mødre har syv ganger 
økt risiko for å utvikle allergi. 
Er en endret tarmflora årsaken 
til dette? 

– Vi tror at en endret 
tarmflora er årsaken til at man 
utvikler allergi. Snart har vi 

resultatene fra vår egen norske 
kohort: NoMIC, som ble startet 
nettopp for å se på hvordan 
tarmfloraen så ut hos keiser-
snittsbarn og vanlige barn. Alle 
ble fulgt opp for å se om de 
utviklet allergi. En annen studie 

som er publisert, viser at barn 
som senere blir allergiske, har 
mindre mangfold i tarmfloraen 
tidlig i livet. Før vi blir født, er vi 
uten bakterier. Som jeg tidligere 
har nevnt, får vi den første og 
viktigste dosen med bakterier på 
vei gjennom fødselskanalen via 
den bakteriefloraen som finnes i 
mors underliv og mors tarmbak-
terier. Mødre som rapporterer 
at de er allergiske mot blant an-
net egg, fisk og nøtter, erfarer at 
barna også lettere blir allergiske, 
men ikke nødvendigvis av den 
samme allergien som dem selv.  

Styrker immunforsvaret.
– Hvor lang tid vil det ta før 
et barn etablerer sin egen 
tarmflora?

– Etableringen av tarmflo-
raen starter med en gang. Men 
hos barn som er forløst ved 
keisersnitt, kan det ta flere 

måneder eller 
enda lenger før 
deres tarmflora 
ligner den til na-
turlig fødte barn. 
En mangfoldig 
tarmflora styrker 
immunforsvaret 

og sørger for at alle bakterienes 
funksjoner er på plass. Tarmen 
er et komplekst økosystem. 
Ethvert menneske har sin helt 
unike samling av bakterier. 

 

Barn	har	ikke	den	tarm-
floraen	de	burde	ha	og	som	
de	hadde	for	100	år	siden.

Forsker på tarmbakterier. 
Merete Eggesbø mener at en  
ubalanse i tarmfloraen kan føre  
til matallergi.

KAKER SOM ALLE  
KAN SPISE, OGSÅ  
ALLERGIKERE

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

FOR MER INFO: WWW.HILDEKAKEN.NO
DISTRIBUTØR: ALMA NORGE AS – WWW.ALMA.NO

Tidlig og mild pollensesong
Foreløpige resultater fra 
Astma- og Allergiforbundets 
pollenvarslingstjeneste i 2015 
viser at det har vært tidlig se-
songstart og lave årssummer 
for bjørkepollen for de fleste 
stasjonene. Høytrykk og var-
mebølge i slutten av august 
har ført til at avslutningen for 
burot- og gresspollenseson-
gen ble noe forsinket.

Etter en ny mild vinter 
startet hasselpollensesongen 
11. februar i Ørsta, 17 døgn 
tidligere enn tiårs-gjennom-
snittsdatoen for området. 
Orepollensesongen startet 
først i Bergen 15. februar, 
her 14 døgn før 
gjennomsnittet. 
Kjølig og fuktig 
vår- og forsom-
mervær over 
store deler av 
landet ga bjør-
kepollenmeng-
der i spredning 
godt under 
gjennomsnittet 
for de fleste 
stasjonene. 
Lillehammer 
hadde høyest 
årssum, mens 
Tromsø hadde 
den laveste 

blant stasjonene. Mye kaldt 
og fuktig vær i juli førte til 
lave registreringer av gress-
pollen, særlig for vestlands-
stasjonene, mens høytrykket 
og påfølgende varmebølge i 
siste halvdel av august forsin-
ket avslutningen av gress- og 
burotpollensesongen noen 
døgn i forhold til det vanlige.

Årets siste pollenvarsel gikk 
ut fredag 28. august. Årsrap-
porten vil bli publisert t rundt 
1. desember. Registrering 
gjenopptas i overgangen ja-
nuar/februar 2016, og varsling 
starter ved begynnelsen på 
ore- og hasselblomstringen.

POLLENVARSEL

Mindre prostatakreft 
blant menn med astma
I en studie nylig publisert i 
International Journal of Can-
cer ble forskerne overrasket 
over at menn med astma 
synes å ha mindre risiko for 
å utvikle kreft i prostata. 
Studien omfatter medisin-

ske data fra 47.880 menn 
fra 40 til 75 år. Analyse av 
dataene vise at menn som 
hadde hatt astma i løpet av 
livet, hadde 29 % mindre 
sannsynlighet for å utvikle 
prostatakreft. 
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FORSKNING AKTUELT

En ubalanse i økosystemet 
mistenkes nå å kunne ligge bak 
mange sykdommer. Allergi er 
bare en av dem. Inntil for få år 
siden var tarmens betydning 
for helsen upløyd mark blant 
leger og forskere, påpeker Eg-
gesbø, som er svært engasjert 
i temaet.

– I USA pågår det nå en 
studie hvor man smører sekret 
fra morens vagina i ansiktet 
på nyfødte som er kommet til 
verden ved keisersnitt. Dette 
er nye tanker og ny forskning. 
Det blir spennende å se om 
dette kan endre tarmfloraen.  
Hun forteller at det også 
er viktig at moren ammer 
spedbarnet de første måne-
dene. Morsmelken inneholder 
stoffer som gir næring til riktig 
type bakterier. I tillegg får 
barnet med en del av morens 
immunsystem. 

– Når barnet blir eldre, er 
det viktig å bruke morsmel-
kerstatning hvis man kutter ut 
melk. Melk dekker 25 prosent 
av proteininnholdet hos barn, 
sier Eggesbø og viser til at barn 
som kutter ut melken på grunn 
av allergi eller intoleranse, får 
mangelernæring hvis man ikke 
gir en erstatning istedenfor. 

Antibiotika gir ubalanse.  
– Det er ikke bare keisersnitt 

som kan skape forstyrrelser 
i tarmfloraen. Vår livsstil på-
virker også sammensetningen 
i tarmfloraen. Antibiotika er 
den største ødeleggeren av 
tarmfloraen. Bruk av antibio-
tika fører til en ubalanse og 
kan gi langvarige forstyrrelser 
i tarmfloraen. Det kan ta lang 
tid før bakteriefloraen blir 
normal igjen etter en anti-
biotikakur. Mange antibioti-
kakurer fører sannsynligvis 
til varige endringer. Bruk av 
antibiotika hos barnet kan 
føre til allergi. Hvis moren 
også bruker antibio-
tika mens hun er gra-
vid, kan dette føre til 
at barnet lettere blir 
allergisk. Dette viser 
en stor finsk studie 
av flere tusen barn 
som er allergiske mot melk, 
fastslår Eggesbø. Hun mener 
at vi alle bør bli mer bevisste 
på den skadelige effekten av 
antibiotika. 

– En del foreldre trygler 
legen om å få antibiotika 
til barnet ved øreverk. De 
tror at barnet fortere vil bli 
friskt. Men det stemmer ikke. 
Øreverk går nesten alltid bort 
av selv seg og tilheler akkurat 
like raskt uten antibiotika. I de 
aller fleste tilfellene trenger 
man ikke antibiotika. De gode 

bakteriene erstattes heller 
ikke så lett, hevder Eggesbø.

Kosthold viktig. Forskeren er 
også opptatt av hva vi spiser, 
da dette har betydning for im-
munsystemet.

– Det er viktig å få i seg 
rikelig med kostfiber gjennom 
maten. Fiberrik mat gir næring 
til de gode bakteriene i hele 
tarmen. De er også viktige for 
immunsystemet. Fiberholdig 
mat finnes i rotgrønnsaker, 
bær og frukt. Før det fantes 
industrifremstilt mat fikk vi et 

naturlig tilskudd av levende 
melkesyrebakterier gjennom å 
fermentere matvarene for at 
de skulle holde seg. Det finnes 
imidlertid gode melkesyrebak-
terier i en del annen mat som 
for eksempel i yoghurt og ke-
fir. Kefir hjelper til med å sette 
i gang et godt tarmsystem. 
Det er et velprøvd middel som 
har eksistert i tusen år og har 
en lang tradisjon over hele 
verden, sier den engasjerte 
forskeren som selv drikker et 
glass kefir daglig. Hun råder 

Avgjørende øyeblikk. Forskning viser at barn født med keisersnitt har langt høyere risiko for å utvikle allergi enn de som er født vaginalt.

oss til å lage maten fra bun-
nen av.

– Bearbeidet mat innehol-
der tilsetningsstoffer som vi 
kan reagere på. Den innehol-
der bakteriedrepende stoffer 
som forsetter å virke i tarmen 
og andre stoffer som angriper 
den beskyttende slimhinnen  
i tarmen. Disse stoffene finnes 
ikke i naturlige matprodukter. 
Lager du mat fra bunnen av, 
vet du hva du får i deg. En 
studie blant Steinerskole-elev-
er og elever på vanlig skole 
viste at «steinerelevene» bare 

hadde halvpar-
ten så mye allergi 
til tross for at 
de bodde i det 
samme områ-
det, pustet i den 
samme luften 

og drakk det samme vannet. 
Denne studien viser at det går 
an å forebygge halvparten av 
all allergi. Dessverre vet vi ikke 
hva vi må endre fordi hjem-
met til en Steinerskole-elev 
ofte er annerledes. Antibiotika 
brukes sjelden, maten lages 
fra bunnen av og økologiske 
produkter brukes ofte. Dette 
dokumenterer hvor viktig vår 
livsstil er for vår helse, sier 
Eggesbø, som forsker videre 
og håper på å løse gåten om 
allergi. n

Bursdager	blir	en	ut- 
fordring.	Ofte	må	barnet	 
ta	med	seg	sin	egen	kake.

Stadig flere familier benytter 
seg av tilbudet om å kjøpe 
matkasser med middagsingre-
dienser, og nå har Adams mat-
kasse kommet med et tilbud 
også for de med matallergi. I 

Fri for-kassene er alle råvarer 
uten egg, melk og gluten, og 
de kan bestilles for både to og 
fire personer. Matkassene er 
anbefalt av Norsk Cøliakifor-
ening. n

Barnevogner med mugg
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Mange småbarnsforeldre 
kjøper en brukt barnevogn 
som barnet kan sove i på 
dagtid i barnehagen. Disse 
barnevognene oppbevares 
ofte på en måte som gjør dem 
utsatt for muggsopp, mener 
konsulentfirmaet Mycoteam 
som arbeider innenfor fagfel-
tet biologiske bygningsskader. 
Det er nettstedet Barne-
hage.no som roper varsku om 
denne problematikken.

For når barnevognen står 

ute over lange perioder, og 
det er nedbør og høy luftfuk-
tighet, utvikles muggsopp 
raskt. Eksponering for mugg 
kan gi hoste, rennende nese, 
øyeirritasjon og i sjeldne 
tilfeller feber og pustebesvær. 
Barn og personer med astma- 
og allergisykdommer er 
spesielt utsatt. Det er derfor 
svært viktig at barnevognene 
oppbevares på et tørt sted når 
de ikke er i bruk, slik at de rek-
ker å tørke i løpet av natten. 
Kjøper du brukt vogn, bør du 
også forsikre deg om at den 
ikke er blitt lagret i en garasje 
eller en fuktig kjellerbod. 

Det er heller ikke anbefalt 
at du dekker åpningen på 
barnevognen med et teppe 
hvis barnet sover ute. For 
det første gir dette dårligere 
luftkvalitet, og dessuten vil 
det da bli en egen pustesone 
slik at eventuell mugglukt ikke 
vil luftes ut så lett. Det er ikke 
alltid så lett å oppdage mugg, 
siden noen muggsopparter er 
nærmest fargeløse og derfor 
vanskelige å oppdage på lyst 
stoff. n

Matkasse for de med allergi
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Blenda Sensit ive 
er helt uten parfyme 
og fargestoffer, og 
anbefales derfor t i l 
følsom hud.

Blenda Sensit ive er 
anbefalt av Astma- 
og Allergiforbundet. 

Jeg velger Blenda 
Sensitive, fordi jeg synes 
det er et skånsomt valg 

for hele familien og 
i tillegg gir det et 

godt vaskeresultat.
Camilla Underland, 
lege og mor

 Parfymefritt 
       vaskemiddel

Kjekt å vite...

- et skånsomt valg for følsom hud
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MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en 
enklere hverdag med gode matopplevelser. 

Hos Ultra, Jacob´s og  Centra finner du derfor 
over 250 ulike produkter for deg med allergi 

eller matintoleranse. 

Velkommen til en allergivennlig handel!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER

Hudvask på kroppens egne vilkår

HudENS NATuRLIGE VALG
Lactacyd inneholder  
melkesyre som hjelper 
deg å bevare hudens og 
underlivets naturlige 
pH-verdi, som igjen
opprettholder den 
naturlige bakteriefloraen.

CUTRIN
SENSITIVE

HÅRPLEIESERIE  
FOR FØLSOM OG  
ALLERGISK HUD

Trygt og skånsomt for  
sensitiv hodebunn 

10 rene basisprodukter  
av høy kvalitet 

Utviklet i tett samarbeid  
med det finske

astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

PoolSan 
klorfritt badevann

Tlf. 994 44 463 / 995 58 836
www.poolsan.no

Helse for de badende, badevaktene  
og driftspersonellet. 

Miljø i svømmehallen uten lukt,  
uten smak og enklere renhold. 

Sikkerhet uten fare for helseskadelig 
overdosering av kjemikalier. 

PoolSan åpner et badetilbud for alle,  
også asmatikere og allergikere.

Ta kontakt for informasjon og referanseliste 
eller besøk våre websider

 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

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

www.byggma.no
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Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

l UNIKT STØVOPPTAK

l UNIK FILTRERING

l EKSTREM LAV VEKT

l LANG LEVETID

l BØRSTELØS MOTOR

l MODERNE DESIGN

ASKO tilbyr Norges  
eneste vaskemaskin  

anbefalt av Norges Astma- 
og Allergiforbund (NAAF)

www.asko.org

» Helsevennlige
EKSEMHANSKER

Mange sliter med eksem.
De myke hanskene fra Granberg vil hindre 

en i å klø direkte på eksem/sår,  
ogbidra til at krem i området som  
behandles blir værende lengre.

www.granberg.no

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



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 4 2015     35  34     ASTMA ALLERGI 4 2015  n  WWW.NAAF.NO

SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Nøtteallergi i skolen

Valg av støvsuger

Jeg har en datter med nøtte- og sesamfrøallergi, samt 
astma. Hun skal nå begynne på skolen. Hvordan bør jeg 
legge dette frem for skolen? Jeg skal i møte med skolen 
for å demonstrere bruk av adrenalinpenn og astma- 
medisiner. Hvilken annen informasjon bør jeg gi?

B. C

Svar: 
De fleste skoler har eller har hatt elever med en eller an-
nen form for astma og allergi. Derfor er det godt mulig at 
de har en prosedyre på plass for håndtering av dette alle-
rede. Du bør forsikre deg om at de har personale som har 
fått opplæring i bruk av adrenalinpenn og avklare hvor på 
skolen pennen bør oppbevares. De bør også vite hvordan 
man gir astmamedisin hvis det skulle være nødvendig. Når 
det gjelder allergi mot nøtter, så er det mange som har 
med en legeerklæring som forklarer alvorlighetsgraden av 
allergien og hvilke nøtter barnet er allergisk mot. Du kan 
samarbeide med skolen om hvordan foreldrene i klas-
sen skal bli informert om nøtteallergien. Skolen har ikke 
anledning til å gi ut altfor mye informasjon på grunn av 
taushetsplikt, men du som mor kan informere. Har barnet 
ditt alvorlig nøtteallergi, kan man vurdere å be elevene 
i klassen om ikke å ta med de nøttene som din datter er 
allergisk mot i matpakken. Det samme gjelder SFO. Man 
skal ikke kreve nøttefrie skoler, men tilrettelegging i klasse 
og matservering på SFO skal sikres.

Anna

Vrien nøtt. God dialog mellom foreldre og skole er viktig når 
barnet har matallergi. Foto: Colourbox

Jeg skal kjøpe ny støvsuger, og 
ønsker en som er mest mulig skån-
som i forhold til mine allergier.  
Hva bør jeg vektlegge når jeg  
velger støvsuger?

Therese
Svar:
Fint at du er nøye ved valg av støv-
suger. Før du handler støvsuger, 
bør du lage en enkel kravspesifika-
sjon for støvsugeren, og aktuelle 
momenter vil være: God sugeka-
pasi tet, god filtrering av utblås-
ningsluften, HEPA-filter, støysvak, 
brukervennlig sugeverktøy, og at 
der er enkelt å skifte pose og andre 
filter. Uansett hvilken støvsuger du 
velger er det viktig for inneklima 
å skifte støvsugerposen og filteret 
regelmessig.

Kai

Kjekt å ha. En støvsu-
ger er veldig greit å ha 
for å gjøre rent i hjem-
met. Foto: Colourbox.

-Endelig tilbake!

Effektiv på bl.a.

Nøytraliserer og � erner luktmolekyler, uten å etterlate ny lukt • Virker med èn gang • Allergivennlig 
naturprodukt • Ingen parfyme eller parabener • Kan brukes på alle tekstiler som tåler vann

100% 
naturlig

Fjerner vond lukt
uten å lukte

Allergivennlig 
naturprodukt

E

Fjerner vond lukt
uten å lukte

0% 
parfyme & 
parabener

KREFTING & CO AS 
1305 HASLUM 
www.kreft ing.no

X-it Lukt� erner fi nner du hos bl.a. 
Sparkjøp, Meny, Spar, Ultra/Centra

Effektiv på bl.a.Effektiv på bl.a.Effektiv på bl.a.Effektiv på bl.a.

Tekstiler Toale� Sko Røyk Matos Søppel Bil Båt
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SPØRSMÅL OG SVAR

KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Mandag og tirsdag betjenes 
telefonen av sykepleier.  

Fredag av eksperter på inne-
klima/uteluft.

Åpent: 09.00–11.00  
og 12.00–14.00

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Spormerking
Allergivennlige kjæledyr
Jeg lurer på om jeg som har astma kan 
ha nakenhund eller nakenkatt, eller vil 
jeg reagere på disse kjæledyrene? 

Steven

Svar:
Det er en kjent misforståelse at det 
finnes «allergivennlige» hunder eller 
katter. I motsetning til hva mange tror, 
er det ikke hundens pels i seg selv som 
forårsaker reaksjoner hos allergikere – 
det er derimot proteiner som utsondres 
fra hundens urin, spytt, hudceller og 
talgkjertler. Men ettersom proteinene 
fester seg i pelshårene, blir også pelsen 
allergifremkallende. Det er selvsagt 

Hvordan er reglene for spormerking med 
«kan inneholde spor av…» på matvarer? 

Svar:
Det er ingen krav i regelverket om at 
industrien skal bruke denne type advar-
selsmerking. At matvaren «kan inneholde 
spor av» et stoff, betyr at stoffet ikke 
inngår i oppskriften og ingredienslisten, 
men likevel kan være der. For eksempel 
når en nøttefri sjokolade lages på samme 
produksjonslinje som en nøttesjokolade. 
Selv om utstyret renses mellom hver pro-
duksjon, kan det da fortsatt være spor av 
nøtter i den nøttefrie sjokoladen. Derfor 
spormerkes maten av hensyn til allergi-
kere. Om man vil deklarere risiko for for 
eksempel nøttespor, er det opp til den 
enkelte produsent. Det er altså verken 
pålagt eller forbudt. Den største utfor-
dringen per i dag er heller overmerking 
enn undermerking, da de fleste aktører 
ønsker å være på den sikre siden. NAAF 
har tidligere sagt at vi ikke synes «spor 
av» burde være lov å merke med, da det 
er blitt en hvilepute for produsentene. 
De bør heller etterstrebe å deklarere det 
faktiske innholdet i produktene.

Anna

Anbefales ikke. Det stemmer ikke at hunder med lite pels, som denne kinesiske 
nakenhunden, er allergivennlige. Foto: Colourbox

Astmakurs
Jeg har en gutt på to år med astma og  
allergi. Finnes det opplæringskurs om 
barn og astma? 

S.

Svar:
Lærings -og mestringssenteret knyttet til 
ditt sykehuset vil antagelig ha tilbud til 
deg. Du vil finne en oversikt over Lærings- 
og mestringssentre i alle helseregioner 

under www.mestring.no. Medlemmer 
av Astma- og Allergiforbundet kan 
også ta kontakt med sitt regionskontor 
som vil ha utfyllende informasjon om 
hvilke tilbud som er tilgjengelig i ditt 
område. Både i forhold til opplæring, 
likemannsarbeid og informasjon om 
astma og allergi ut til barnehager og 
skoler. 

Anna

forskjell på hvor mye og hvilke 
allergener de ulike hunderasene 
avgir, men alle raser produserer 
allergener – små eller store, lite 
eller mye pels. Det er vanskelig å 
gi en klar anbefaling til deg som 
har astma om å skaffe deg et 
kjæledyr eller ikke, men generelt 
vil vi anbefale personer som har 
allergi eller allergisk astma, om 
å unngå å skaffe seg kjæledyr 
for å unngå forverring av syk-
dommen. Det er leit å skaffe seg 
et dyr man knytter bånd til for så 
å måtte gi det fra seg igjen hvis 
man reagerer for mye. 

Anna

Helsereiser Tlf 23001260
www.helsereiser.no

Nå kan vi friste med to og tre ukers opphold på flotte 
Valle Marina på Gran Canaria med avreise 16. desember! 

Vakre Puerto Mogan 
Fortsatt noen ledige plasser på 
våre populære fellesturer med 
reiseleder til Puerto de Mogan. 
To- og tre ukers opphold i høst og 
i vinter. Mye hygge og sosialt 
samvære. Meld deg på!

Jul i solen!
Pakkereiser inklusive fly, opphold i leiligheter, transfer 
og festmiddager både jul- og nyttårsaften!  Se vår 
hjemmside for mer informasjon. Begrenset antall.

www.fria.se  • Importør: Alma Norge AS • www.alma.no

Nå som ferien går mot slutten, er det på tide å fylle fryseren med glutenfritt brød.

Fria har det bredeste sortimentet og du finner alltid noe du liker. Spør etter nyhe-

tene Gulrotbrød og Rundstykker med Chia i Ultra, Meny, Kiwi, Spar og Joker.

Gulrotbrød og Rundstykker med Chia
Nå lanserer Fria to nyheter i Norge

Glutenfrie
nyheter til skole-

start!

Friabr_20150824 A&A_1-4_nyheter  15-08-12  13.33  Sida 1
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TILSETNINGSSTOFFER

MI bør reguleres strengere
Seniorforsker Berit Granum ved Nasjonalt folkehelseinstitutt mener det finnes mer 
enn nok holdepunkter for at det må komme på plass et nytt og strengere regelverk 
for bruken av MI i kosmetiske produkter.
Tekst: Bjørnhild Fjeld

Kritisk til MI. Seniorforsker Berit 
Granum ved Folkehelseinstituttet. 
Foto: FHI

– Statistikk fra andre europeis-
ke land viser en klar og tydelig 
trend: Kontaktallergi mot MI 
har økt sterkt de siste årene. 
Jeg mener stoffet helt klart 
bør reguleres strengere. Det 
er ikke noe å vente med, sier 
Berit Granum, som anbefaler 
forbrukere å velge produkter 
uten MI. 

For selv om du ikke er al-
lergisk, kan allergien oppstå 
etter en tids bruk. Vanlige 
symptomer er som ved annen 
kontaktallergi: Eksemlignende, 
rød hud, blemmer, irritasjon, 
kløe og væskende hud.

Ut med parabenene. Konser-
veringsmiddelet methylisothi-
azolinone (MI) ble tillatt brukt 
i kosmetikk fra 2005, og har 
de siste årene blitt ingrediens 

i stadig flere produkter. Sam-
tidig har bruken av parabener 
blitt mindre, etter massive 
forbrukerkampanjer.

MI er ikke et erstatnings-
stoff for parabener, men 
begge stoffene brukes for å 
konservere kosmetikk, hygi-
eneprodukter og andre typer 
produkter som for eksempel 
maling. Alle slike produkter 
er avhengig av å bli tilsatt et 
konserveringsmiddel dersom 
de skal kunne lagres over lang 
tid. Uten konserveringsmid-
del ville hudkremen blitt en 
bakteriebombe.

Ingen trygge doser. Når det 
gjelder bruken av MI sier Gra-
num at bruken at stoffet bør 
reduseres kraftig i produkter 
som er i kontakt med hud.

– For leave-on-produkter 
(for eksempel hudkrem) fin-
nes det ingen trygg dose av 
MI. For rinse-off-produkter 
(for eksempel såpe) kan det 
brukes inntil 15 ppm og likevel 
være trygt. Men per i dag 
er det tillatt å bruke opp til 
100 ppm i både leave-on og 
rinse-off produkter, forklarer 
seniorforskeren.

Både i Norge og utlandet 
meldes det om stadig nye 
tilfeller av kontaktallergi, som 
sannsynligvis skyldes at bru-
ken av MI er blitt mer utbredt. 
Reaksjonene kommer både 
etter å ha smurt kosmetiske 
produkter på huden, men 
også hos personer som har 

oppholdt seg i rom som er 
nymalte. Inntil det eventuelt 
kommer et nytt regelverk, er 
det opp til forbrukeren selv 
å velge bort produkter som 

inneholder det allergifremkal-
lende stoffet.

– MI er merkepliktig for 
kosmetiske produkter og 
husholdningssåper. Hvis pro-

FAKTA MI
Methylisothiazolinone,	ofte	forkortet	til	MI,	er	et	
konserveringsmiddel	som	brukes	i	blant	annet	
kosmetikk,	rengjøringsmidler	og	maling	for	å	
stoppe	fremvekst	av	mikroorganismer.

Folkehelsa:

TILSETNINGSSTOFFER

– Jeg så helt forferdelig ut, og ble kjempedårlig med 
smerter og verk i kroppen. Det viste seg at jeg har 
utviklet alvorlig kontaktallergi mot MI, forteller hun.

I en periode før hun fikk reaksjonen hadde hun 
pusset opp i huset, og legen mente at allergien trolig 
ble utløst på grunn av malingsdamp.

Reaksjonen skjedde i januar i år, og de første ukene 
var hun opphovnet i ansiktet og hadde utslett mange 
steder på kroppen. Viksund er fortsatt ikke helt bra, 
selv om hun heldigvis er blitt helt fin i ansiktet igjen. 

– Jeg får stadig nye reaksjoner som jeg må holde  
i sjakk ved hjelp av sterke kremer. Legen sier at dette  
er noe jeg må leve med resten av livet.

Viksund har ikke hatt andre allergier tidligere, 
men har alltid hatt litt sensitiv hud. Hun synes det er 
skummelt at et stoff som er brukt i så mange produkter 
skal gi så sterke allergiske reaksjoner.

– Jeg prøver så godt jeg kan å unngå eksponering, 
men problemet er at jeg aldri kan vite om det er 
malt i et rom. Så lenge produsentene fortsetter å 
bruke stoffet, er det vanskelig å unngå det. Så å si alle 
malingsprodukter inneholder MI, påpeker hun.

duktet inneholder MI, skal det 
stå i ingredienslisten. Men det 
er ikke merkepliktig i andre 
produkter som for eksempel 
maling, så det er en større 
utfordring å finne ut hvilke 
produkter som er trygge å 
bruke, påpeker Berit Granum.

Sjekk ingrediensene. Dersom 
kosmetiske produkter eller 
husholdningssåper innehol-
der MI, skal dette stå merket 
i ingredienslisten. Stoffet er 
tillatt brukt i kosmetikkpro-
dukter som sjampo, såper og 
kremer, og i rengjøringsmidler 
og maling. Blant annet Zalo og 
Sunlight håndoppvaskmidler 
inneholder MI. Skal du bruke 
disse, bør du ha på hansker.

I svanemerkede produkter 
er MI forbudt i all hudpleie 
og våtservietter, men tillatt 
brukt i begrensede mengder i 
rengjøringsmidler og maling. 
Svanemerket jobber imidlertid 
med å revidere forskriftene, 
men en endring trer ikke i 
kraft før tidligst neste år.

Norges Astma- og Allergi-
forbund tillater ikke MI i sine 
anbefalte produkter.

EU vil regulere. Det går en 
viss tid fra man tar i bruk et 
allergifremkallende stoff som 
MI til man begynner å se 
reaksjoner. Derfor har EU nå 
påbegynt sitt arbeid med å 
regulere bruken.

– De tilfeller vi ser fra Euro-
pa nå, og spesielt i vårt nabo-
land Danmark, er ikke urimelig 
å anta at er representative for 

Fikk voldsom reaksjon 
av maling med MI

Birgitte Viksund fra Bergen hovnet 
opp i ansiktet og fikk utslett over 
hele kroppen etter å ha pusset opp 
i huset. Etter lappetest fikk hun 
diagnosen allergi mot MI.

Før og etter. Birgitte Viksund fikk sterke allergiske  
reaksjoner på grunn av maling med konserveringsmiddelet  
MI. Foto: Privat

Norge. Vi merker naturligvis 
også at flere står fram med sin 
MI-allergi nå som det er satt 
mer søkelys på det, sier Kent 
Hart, som er fagsjef biologi og 
kjemi i NAAF.

Faktiske forekomsttall er 
vanskelig å sette ennå, men 
ren empiri tilsier at dette er et 
økende fenomen.

– Det er også viktig å merke 
seg at enkelte arbeidsmiljøer 
er mer utsatte, for eksempel 
frisør- og maleryrket. Bruk be-
skyttelsesutstyr og ha respekt 
for de stoffene du jobber 
med, sier han.

– Bør MI forbys?
– Tar man ut eller forbyr 

MI, må man også erstatte det 
med noe annet, for når man 
faser noe ut eller begrenser 
bruken så bortfaller hensikten 
og virkningen. Kommer det 
noe nytt, vet vi sannsynligvis 
veldig lite om langtidseffek-
tene av det nye stoffet. I pro-
dukter som kommer i direkte 
kontakt med hud, spesielt 
langvarig, bør MI forbys. Det 
bør imidlertid arbeides aktivt 
for å få fram nye erstatninger 
for MI, men det er viktig at 
disse også verifiseres som 
trygge i bruk. Dersom jakten 
på tryggere konserveringsløs-
ninger viser seg å ikke bære 
frukter, bør forbrukerne for-
berede seg på at i fremtiden 
kan produktene de kjøper få 
kortere holdbarhet enn de er 
vant til, for det er vanskelig  
å få både i pose og sekk her,  
sier Hart. n

Kan gi allergi. Mange typer maling 
til innendørs bruk inneholder konser-
veringsmiddelet MI. Stoffet er sterkt 
allergifremkallende og kan gi reaksjoner 
når man puster inn malingsdamp.  
Foto: Colourbox



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 4 2015     41  40     ASTMA ALLERGI 4 2015  n  WWW.NAAF.NO

FORSKNING

Doktor Teresa Tsakok, som til 
daglig er tilknyttet det aner-
kjente sykehuset Guy’s and 
St Thomas’ i London, er en 
av forskerne bak den interes-
sante studien:

– Tanken bak prosjektet var 
at vi ville undersøke om risiko-
en for utvikling av eksem hos 
barn øker dersom antibiotika 
gis til mor under svangerska-
pet og/eller til barnet i løpet 
av dets første leveår, sier hun.

Forskningsresultatene skulle 
komme til å påvise at det var 
høyere sannsynlighet for at 
barn med eksem hadde fått 
antibiotikabehandling i sitt 
første leveår, men ikke før 
fødsel.

Studien, som er blitt publi-
sert i det medisinske tidsskrif-
tet British Journal of Derma-
tology, viste at det er en sterk 
assosiasjon til eksemrisiko hos 

Eksemrisiko øker ved 
antibiotikabruk
Behandling med antibiotika tidlig i livet kan øke risikoen for utvikling av eksem med 
inntil 40 prosent, viser en britisk studie. 

Tekst: Camilla G. Laxton  Foto: Colourbox

barn dersom barnet har fått 
en antibiotikakur tidlig i livet. 
Den konkluderte også med at 
for hver ytterligere antibioti-
kakur, ville risikoen øke med 
hele sju prosent.

20 studier. Forskningsteamet 
trålet i utgangspunktet gjen-
nom et stort antall observa-
sjonsstudier fra hele verden, 
som alle dekket forsknings-
feltet antibiotika og allergier. 
20 studier ble så valgt ut som 
basis for Tsakok og kollegenes 
studie, etter svært strenge 
kriterier. 

– Det var mange studier 
som relaterte til det vi ville 
undersøke, men som ikke 
nødvendigvis hadde samlet 
inn relevant data. Det man 
trenger er studier som ligner 
hverandre til en viss grad, slik 
at du har et godt sammen-

ligningsgrunnlag, forklarer 
Tsakok.

Hun understreker at alle 
forskningstudiene de så på, 
var observasjonsstudier:

– Dette er studier der man 
ikke gir noen behandling un-
derveis, for eksempel i form 
av kremer eller medisiner. 
Forskernes oppgave er rett og 
slett å observere barna over 
tid.

Skandinavia representert.
Av de 20 studiene som var 
samlet inn fra en rekke land 
verden over, var to av studi-
ene svenske, og en var dansk.

– Skandinavia var ganske 
godt representert med tanke 
på at det totalt, fra 2012 og 
fremover, var 20 studier fra 
hele verden som egnet seg til 
vårt forskningsprosjekt, og at 
faktisk hele tre av disse var 
skandinaviske, sier Tsakok. 

Den engasjerte forskeren 
presiserer at selve grunntan-
ken bak studien var å kombi-
nere resultatene fra mange 
forskjellige studier for å kunne 
produsere mer effektive resul-
tater statistisk sett.

– Resultatene vi siterer på 
slutten av studien vår og i 
våre mange pressemeldinger 
bygger naturligvis på data fra 
mange, mange tusen barn 
over hele verden. Det er ikke 

slik at vi kun har fokusert på 
Skandinavia, understreker 
hun. 

Hygienehypotesen. Den bri-
tiske studien er blitt viet mye 
oppmerksomhet, både i for-
kant av publiseringen i British 
Journal of Dermatology som-
meren 2013 og siden. Studien 
støtter opp om en teori som 
er kjent som hygienehypote-
sen. Denne teorien går kort 
og godt ut på at barn som blir 
utsatt for mange bakterier og 
fremmedstoffer tidlig i livet, 
har mindre risiko for å utvikle 
allergier. 

– Mye tyder på at grunnen 
til at vi fant denne sam-
menhengen er at antibiotika 
har en tendens til å endre 
mikrofloraen i mage-/tarmsys-
temet. Denne mikrofloraen er 
det man populært kaller «de 
gode bakteriene» i tarmene. 
Teorien er at dette videre 
kan påvirke utviklingen av 
immunsystemet på et tidlig 
stadium i livet på en måte som 
fremmer utviklingen av aller-
gier eller atopiske sykdommer, 
forklarer hun.

Trengs mer forskning. Da 
studien ble publisert, fulgte 
det med en liten notabene fra 
forskerne, der de forklarte at 
bruken av antibiotika faktisk 

FAKTA HYGIENEHYPOTESEN
l Bakterier	påvirker	immunforsvaret	positivt	tidlig	 
	 i	livet.	Det	betyr	at	barn	som	fødes	på	for		 	
	 eksempel	en	gård,	hvor	det	er	flere	bakterier	 
	 enn	i	en	leilighet	i	byen,	har	et	sterkere	 
	 immunforsvar	og	i	mindre	grad	får	allergi,		 	
	 astma,	eksem	og	diabetes	1.
l Hypotesen	ble	fremsatt	i	1989	av	professor	 
	 David	Strachan	fra	School	of	Hygiene	and	 
	 Tropical	Medicine	i	London.

Kilde: forskning.no

FORSKNING

Brukes med omhu. Antibiotika har mange fordeler, men bør ikke 
brukes uten at det er strengt nødvendig. Ny forskning viser at antibio-
tikabruk tidlig i livet kan gi økt risiko for å utvikle eksem.

kan være en konsekvens av 
økende tilfeller av infeksjoner 
hos barn med eksem. Man 
trenger videre forskning som 
nøye undersøker hendelses-
sekvensen fra det tidspunktet 
antibiotika blir foreskrevet og 
frem til det tidspunktet det 
utvikles eksem hos barnet.

– Det er faktisk en veldig 
interessant studie for øyeblik-
ket som min medforsker og 
veileder, Carsten Flohr, er 
med på. Den heter EAT-stu-
dien. En hovedarm av denne 
studien forsker utelukkende 
på om antibiotika tidlig i 
livet endrer bakteriefloraen 
i mage-/tarmsystemet og 
huden hos 3 måneder gamle 
spedbarn. Resultatene, som 
for øyeblikket er i ferd med å 
bli analysert, vil langt på vei 
gi svaret på dette spørsmålet, 
sier hun. 

Frem til videre konkrete re-
sultater er påvist, er Dr Teresa 
og kollegene tydelige på at så 

fremt antibiotika brukes klokt, 
har antibiotika langt flere 
positive sider enn negative:

– Det er viktig å huske at 
selv om studieresultatene 
våre helt klart påviste en sam-
menheng mellom antibiotika 
hos spedbarn og økt risiko for 
utvikling av eksem, har vi ikke 
bevist at antibiotika faktisk 
fører til eksem. Der er det 
en stor forskjell. Det er viktig 
at barn ikke gis antibiotika 
bare for å være på den trygge 
siden, for det finnes en rekke 
potensielle ulemper, ikke 
bare risikoen for utvikling av 
eksem, som ble påvist i vår 
studie. Dette gjelder særlig 
bredspektrums-antibiotika. 
Dersom barnet ditt er sykt 
og trenger antibiotika, vil 
imidlertid fordelene ved å få 
behandling med antibiotika 
være langt viktigere enn en 
potensiell risiko for utvikling 
av eksem, understreker hun. n

FAKTA STUDIEN
Studien	Teresa	Tsakok	referer	til	ble	publisert	 
i	British	Journal	of	Dermatology	 
(www.brjdermatol.org)	i	2013	under	tittelen	 
«Does	early	life	exposure	to	antibiotics	increase	
the	risk	of	eczema?	A	systematic	review»

Norges Astma- og Allergiforbund 
anbefaler Alvøy dundyner og dun-
puter til baby og barn.

Dunen som benyttes i Alvøy-serien er vasket og 
renset etter strenge europeiske krav, dokumen-
tert gjennom europeisk standard EN12935, og 
din garanti for et trygt dunprodukt.

Produktene vaskes på 60°C, og trekket i myk 
bomullscambric er ekstra tettvevet og duntett. 
Alvøy er spesielt godt egnet for husstøvallergikere. 

Alle våre hudnære babyprodukter er produsert 
etter Økotex Standard 100, klasse 1, som stiller 
de strengeste kravene til produksjon og innhold. 
De har meget lave grenseverdier for kjemikalier. 

Alvøy dunprodukter er et trygt valg, 
meget godt egnet for barn.

Sov trygt og godt med Alvøy.

Anbefales!

KID INTERIØR har mer enn 125 butikker over hele landet. Finn din 
nærmeste KID-butikk på www.kid.no. Vi tar forbehold om trykkfeil og 

utsolgte varer. Vareutvalget kan variere fra butikk til butikk.

Trygt valg!

40% RABATT  
f.o.m. 6/9 t.o.m. 3/10.

Pris dyne: før fra 399,90
I perioden: nå fra 240,-
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100 % UORGANISK 
PORebetONG

eNKeL PROSjeKteRING 
OG OPPFØReLSe

U-VeRDI 0,11 
– beHAGeLIG INNeKLIMA

ØKONOMISK 
LØSNING
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Nå introduseres YTONG Energy+ på det norske markedet – en verdensnyhet, 
som setter nye standarder for energieffektivt og bærekraftigt bygg. 
YTONG Energy+ er en tre-komponent blokk fremstilt i 100 % porebetong 
og er sertifisert bærekraftig etter Cradle to CradleCM prinsippet. 

Med YTONG Energy+ behøver du kun å tenke ett materiale til oppførelse 
av råbygget. Det gir en enkel og tett løsning som minimerer mulighetene 
for feil. Med en U-verdi på 0,11 på 50 cm massiv fasadevegg, er det lett å 
oppfylle både energikrav og byggevisjoner, nå og i fremtiden. 

Vi har utviklet blokken – nå er det opp til deg å bygge med den. 
Kontakt oss gjerne for et presentasjonsmøte – les mer på ytong.no

SkandinaviaS førSte 
bærekraftige byggeblokk
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

BASIC

Cradle to Cradle CertifiedCM 
is a certification mark of MBDC.

16484 norsk annonce Byggeindustrien 210x142.indd   1 05/02/13   09.00

ENJOs moppesystem anbefales  
nå av Astma- og allergiforbundet. 

ENJO har utviklet et innovativt rengjørings- 
system bestående av kun fiber og vann.  
Våre produkter er effektive og enkle i bruk,  
samtidig gir de deg en helsegevinst ved å  
gå over til et kjemikaliefritt renhold. 

Vil du vite mer, se www.enjo.no
eller kontakt oss på tlf. 31295980

– helt rent, helt naturlig

ANBEFALT AV

Kjemikaliefritt hjem
FLOTTE VERVEPREMIER!

Verv ett eller flere nye hovedmedlemmer og velg en av våre fine premier.
Premien blir sendt når nytt medlem har betalt kontingenten. Den enkleste måten å verve på er 

å fylle ut verveskjemaet vårt på nett: www.naaf.no/verving
(eller du kan ringe oss på telefon 23 35 35 35)

3 kniver. Rosa til Chop, blå til slice og grønn  
til dice. Alle i rustfritt stål og slitesterkt  
non-stick belegg, tåler oppvaskmaskin 

Str: 15 cm/11 cm/8,5 cm.

JAMIE OLIVER 
KNIVSETT

POWERBANK

TRÅDLØS  
VÆRSTASJON

2200 mAh gir nok strøm til å lade en mobil  
eller annen enhet.

VERV 
1

Registrer  vervingen din på  www.naaf.no/ verving

Måler blant annet  
temperatur og luftfuktighet.

fra Sagaform Grønn eller rosa 75cl
Doble vegger. Med sugerør og lukkeknapp

40x80 Hvit eller Lime
Mykt håndkle med meget god oppsugningsevne. 
Har en lomme med glidelås hvor du kan ha kort, 
nøkler og liknende. Perfekt til å ha med på reise, 

trening eller på stranden. 

Eddy 0,6l. Lekkasjesikker drikkeflaske med  
drikketut til tur, trening og på jobb. Smart  

drikketut som enkelt åpnes og lukkes.  
Kan vaskes i oppvaskmaskin

SMOOTHIEMUG

MICROFIBERHÅNDKLEGRILLSETT 
I 3 DELER

Inneholder gaffel, stekespade og klype.
Rustfritt stål og aluminium. Kommer i en stilig 

aluminiumskoffert. 

Se flere premier på  
www.naaf.no/verving

Det er fortsatt mulig å velge de andre 
premiene som er i AA 1-15, selv om de 
da ikke er avbildet i AA 3-15, du velger 
premie nederst i skjemaet vårt på nett.

Med mikrofon og fjernkontroll til  
mobiltelefoner. 1,2m ledning. Turkis eller rosa

HODETELEFONER

CAMELBACK

VERV 
2
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ANNONSEANNONSE

... for et bedre inneklima

vennesla.kommune.no

Karmøy
kommune

Oppvekst- og kulturetaten
karmoy.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Ål
kommune

aal.kommune.no os.kommune.no

Inderøy
kommune

inderoy.kommune.no

leirfjord.kommune.no steigen.kommune.no time.kommune.no flesberg.kommune.no

Jevnaker
kommune

jevnaker.kommune.no

avd. for psykisk helse
nordre-land.kommune.no

Farsund
kommune

Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester
farsund.kommune.no

enebakk.kommune.no

Steinkjer
kommune

steinkjer.kommune.no

Øksnes
kommune

Psykisk helsearbeid/rus
oksnes.kommune.no

Hjartdal
kommune

Tjeneste Psykisk Helse
hjartdal.kommune.no

Enhet Psykisk Helse og Rus
notteroy.kommune.no

stange.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

Klæbu
kommune

klabu.kommune.no

meraker.kommune.no

Nome
kommune

nome.kommune.nosveio.kommune.no

Enhet Psykisk Helse
kristiansund.kommune.no

Solli Sykehus
5227 NESTTUN
Tlf. 55 11 82 00

Tømrer
Morten Rognstad AS

2335 STANGE
Tlf. 916 46 900

Kroken’s
Blikkenslagerservice

3430 SPIKKESTAD
Tlf. 31 28 06 50

Eikås
Tannlegesenter AS
 6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

Elgen
7714 STEINKJER
Tlf. 74 12 18 80

Peder
Eiendom AS

1640 RÅDE
Tlf. 69 28 53 64

Økonomihuset
Tønsberg AS
3111 TØNSBERG
Tlf. 33 00 37 37

Torget Vest
Apotek

3016 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

Emil Solbakken AS
 2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

Oxum
Containerservice
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Apotek 1 Alta
9510 ALTA

Tlf. 78 44 96 10

Hornmoen
Bruk AS

2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39

Bryne Rør AS
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Vik
Transport AS

2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Mosserødhjemmet
3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 44 83 20

KLH Farge AS
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 34 34

Nye OP Fure AS
8007 BODØ

Tlf. 75 50 31 50

Typonor AS
9600 HAMMERFEST

Tlf. 905 04 031

Brødrene
Dahl

6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 52 65

Sarpsborg Snekker
Service AS

 1708 SARPSBORG
Tlf. 970 71 990

Reidar Beck
& Sønn AS
2848 SKREIA

Tlf. 61 16 34 18

3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

Flanderborg
Rammer og Kunst

 7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Friis
Arkitekter AS

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Vollan
Gjestestue AS
9040 NORDKJOSBOTN

Tlf. 77 72 23 00

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Hallingdal
Renhold
3550 GOL

Tlf. 932 02 200

AutoXL as
3735 SKIEN

Tlf. 35 69 00 00

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

Coop
Østafjells SA
3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 18 40

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 83 16 88

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

Kjell Arne
Schjørn AS

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

AS Miljøbygg
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 13 10 50

3271 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77

Holmestrand
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 96 00

Murstad
Entreprenør Service

 3678 NOTODDEN
Tlf. 418 84 000

BeslagTEKNIKK as
 3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 10 00

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

DSV Air & Sea AS
 2001 LILLESTRØM

Tlf. 09 870

Hadeland
Maskindrift AS

2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

Vik
3530 RØYSE

Tlf. 32 15 92 00

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

Malermestrene
BMV AS

6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Hokksund
Båt og Camping

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS
 6727 BREMANGER

Tlf. 57 79 13 08

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Ole M. Almeli AS
2072 DAL

Tlf. 63 95 50 446401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

2001 LILLESTRØM
Tlf. 22 11 01 10

Malerfirma
Lasse Gundal
2022 GJERDRUM
Tlf. 911 62 436

Bygger’n
Lofot Entreprenør

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Brødr.
Haugen ANS
1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Tinn Energi AS
3660 RJUKAN

Tlf. 35 08 09 00

Boligpartner
Jessheim

2050 JESSHEIM
Tlf. 417 43 700

Mjøndalen
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 75 04

1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

Plantax AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 59 00

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

AS Elektro
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Handelsbanken
Drammen

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 91 00

Eidsfjord
8415 SORTLAND
Tlf. 76 12 68 70

3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00

Advokat
Jon Reidar Aae
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Brungot’s
Minimaskiner

6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

3716 SKIEN
Tlf. 35 91 40 50

Salong
Evy Frantzen

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Hansjordnesgt 9
9257 TROMSØ - Tlf. 979 91 550

Somfy Nordic AB
Norge

Industriveien 27 D
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 415 76 639
www.somfy.no

Lungemedisinsk avdeling

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Tlf. 06 485

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

sagbakkencatering.no

Terje Løvåsvei 1
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 29 29
Mobil 993 32 233

www.dues.no

Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL

Tlf. 75 18 50 00

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

Colosseumklinikken AS
Fredrikstad

1607 FREDRIKSTAD - Tlf. 69 31 24 24

Sør-Skurdalen 1, 3580 GEILO - Tlf. 32 09 47 58

Tomterv 41, 1408 KROKSTAD - Tlf. 64 86 31 03

Nor-Bygg AS
 Hjalmer Johanssensgate 310, 9007 TROMSØ

Tlf. 77 69 88 50

Matjordprodusenten A/S
 1960 LØKEN

Tlf. 924 82 808

Norsk Sykepleierforbund
 Tollbugata 22, 0152 OSLO

Tlf. 02 409

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
Jensvollv. 44, 3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

Fylkeshuset, 6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 61 00 - www.sfj.no

Hadeland Bil AS
 Roalinna 14, 2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00

Person & Varebilservice DA
avd Slemmestad

 Vaterlandsv. 35, 3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Sivert Nilsens gate 48, 8300 SVOLVÆR
Tlf. 75 40 26 66

Byggmester
Ole M. Johannessen AS

4792 LILLESAND
Tlf. 908 25 927

1740 BORGENHAUGEN - Tlf. 69 10 25 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Apotek 1
Bien Narvik

8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

BL Anlegg AS
4790 LILLESAND
Tlf. 905 90 033

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Tele-Tur AS
 3750 DRANGEDAL

Tlf. 35 99 81 25

Rørkompaniet AS
Kirkeveien 54

1395 HVALSTAD
Tlf. 66 77 60 20

NLP Nor
 Naurstad

8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Flaskebekk
1450 NESODDTANGEN

Tlf. 66 91 16 02

Philips Norge AS, HHS
1473 OSLO

Tlf. 67 98 01 00

I 2010 fikk 13 prosent av to år 
gamle gutter astmamedisin i 
form av inhalasjonssteroider. 
Barnelege og professor Knut 
Øymar tviler på at alle disse 
barna faktisk har astma. Han 
publiserte nylig en studie  
i Pediatric Allergy and  

Immunology, basert på data 
fra Nasjonalt reseptbelagt 
legemiddelregister.

Kroniske symptomer som 
hoste og tung pust er svært 
vanlig hos små barn de to-tre 
første leveårene, og det kan 
være vanskelig å vurdere om 

dette er astma eller forbi-
gående symptomer. 

Studien til Øymar viser 
at nesten halvparten av de 
som fikk foreskrevet resept 
på steroider, bare hentet ut 
medisinene en eller noen få 
ganger. Det mener han tyder 
på at det ikke var astma, 
disse barna hadde. – Hvis det 
var astma ville de hentet ut 

flere resepter årlig og over 
flere år, sier Øymar til Dagens 
Medisin.

Han advarer mot å bruke 
inhalasjonssteroider uten 
grunn, og viser til at disse 
medisinene kan påvirke 
vekst og bentetthet. Derfor 
må det være en god indika-
sjon før man setter i gang 
behandling.n

Feilbehandles med astmamedisin
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Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

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

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

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

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

ANNONSE

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

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

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

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

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

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

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 ut-
pusten 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.

Problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

Finnes til barn og voksne, i flere modeller  
og farger, og med to typer filter.

Du finner all informasjon om 
Jonasmasken i vår nettbutikk:

www.naaf.no/nettbutikk.  
Du kan også ringe oss på  

tlf: 23 35 35 35.

I en undersøkelse utført av NRK kommer 
det frem at halvparten av landets 428 
kommuner har en eller flere grunnskoler 
som ikke er helseverngodkjente.

Dette kan dreie seg om sopp og mugg, 
fuktskader, ødelagte ventilasjonsanlegg, 
dårlig luft og mangelfullt renhold ved 
skolen. Helsedirektoratet har anslått at 
229.000 skolebarn går på skoler som 
drives i strid med lovverket.

Conny Bruun, senioringeniør i Arbeids-
tilsynet, har ledet inneklimatilsyn og me-
ner mange kommuner driver vedlikehold 
etter skippertaksmetoden.

– Vi har avdekket mye vannskader  
og -lekkasjer, og vi har sett slitte sko-
lebygninger. Likevel venter man med 
vedlikeholdet til uhellet er ute, og så 
løser man det etter skippertaksmetoden 
– en dyr form for vedlikehold, sier Bruun 
til NRK. n

NYHETER

NAAF og VKE skal  
samarbeide
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) 
og Foreningen for Ventilasjon, Kulde og 
Energi (VKE) har inngått avtale om sam-
arbeid. Dette innebærer at de skal jobbe 
sammen om tiltak som kan gi bedre 
inneklima, for eksempel gjennom ar-
rangementer, kommunikasjon, veiledere 
og kurs. 

Det er spesielt med tanke på inneklima 
i skoler og barnehager at de to foren-
ingene skal dra veksler på hverandres 
kompetanse. 

– Våre medlemsbedrifter har stor 
kompetanse på inneklima og spesielt på 
drift og vedlikehold  som synes å være en 
mangelvare i mange skolebygg, sier dag-
lig leder Aud Børset i VKE til VVSforum. n

229.000 elever på ikke  
godkjente skoler
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GEILOMO BARNESYKEHUSGEILOMO BARNESYKEHUS

Prosjektleder Bjørn Tore Lar-
sen i Astma- og Allergiforbun-
det forteller at det har sydet 
av aktivitet på Geilomo denne 
sommeren. God planlegging 
og innsats fra lokale krefter 
har satt fart i en sårt tiltrengt 
oppgraderingen av anlegget. I 
år har mange håndverkere fra 

Utbedring av Geilomo  
barnesykehus i full gang
I løpet av sommeren har Geilomo barnesykehus byttet ut oljefyren og fått nytt 
elektrisk hovedinntak. Bygg er beiset og ny rømningsvei kommet på plass. Mye av 
arbeidet er kommet i stand takket være gaver og innsamlede midler.

Tekst: Nina Brun  Foto: Bjørn Tore Larsen

Heldekkende. Lions Club Hol i full gang med å beise skolebygget på Geilomo.

Hol kommune vært nødt til å 
vente med å ta sommerferie.  

Nytt «fyrrom». Det mest 
omfattende arbeidet har 
vært utskifting av det gamle 
oljefyranlegget. 

– For å få ut de gamle 
oljekjelene måtte vi både lage 

en åpning i veggen mellom 
fyrrommet og aktivitetsrom-
met ved siden og en åpning i 
ytterveggen i aktivitetsrom-
met. Åpningen mellom fyr-
rommet og aktivitetsrommet 
er murt igjen etterpå, mens 
åpningen i ytterveggen er blitt 
ny rømningsvei fra aktivitets-

rommet tilpasset rullestol. 
Det tekniske rommet frem-
står nå som helt nytt etter at 
det gamle rørsystemet som 
opptok en hel vegg i fyrrom-
met, også er fjernet, forteller 
Larsen. 

De to oljekjelene er nå 
erstattet av en moderne elek-
trokjel. Ny elektrisk hovedtav-
le og nye varmtvannsberedere 
har i tillegg fått plass i det 
gamle fyrrommet. 

Anne-Britt Foss, seksjons-
leder ved Geilomo forteller 
til Hallingdølen at hun gleder 
seg over overgangen fra olje 
til elektrisk oppvarming og 
over at de endelig er kvitt den 
gamle oljefyren. Den passet 
seg dårlig på et sykehus for 
barn med astma. 

– Vi vil jo også være miljø-
vennlige sier, Foss.  
 
Lokal dugnad. Mangeårig 
driftsleder ved Geilomo, Frode 
Sunde har deltatt under hele 
utbedringsprosessen og koor-
dinert det praktiske arbeidet 
i samarbeid med Nordisk 
Energikontroll som har vært 
totalentreprenør. 

– Det har vært en travel 
sommer, for å si det sånn.  
Men når vi først kom i gang, 
har det gått som på skinner, 
sier Sunde.

Han forteller at de har 
benyttet seg av håndver-
kere som er godt kjent med 

FAKTA GEILOMO BARNESYKEHUS
Geilomo	barnesykehus	er	et	landsdekkende	
tredjelinje	behandlingstilbud	for	barn	og	unge	med	
astma	og	andre	kroniske	lungesykdommer,	eksem,	
allergi	og/eller	medfødt	hjertefeil.	Barnesykehuset	
har	plass	til	26	barn	i	skolepliktig	alder.	Tilbudet	er	
basert	på	puljer	med	varighet	fra	to	til	fem	uker.	

Sykehuset	har	personale	med	høy	faglig	kompe-
tanse	og	lang	erfaring	innen	habilitering.	

Søknad	om	opphold	kan	gå	gjennom	barneavde-
ling/klinikk,	privatpraktiserende	spesialist	eller	
fastlegen.	Av	søknaden	bør	tydelig	fremkomme	
at	henvisningen	gjelder	opphold	på	GEILOMO.	
Søknad	sendes:

OUS HF Ullevål 
Barnemedisinsk avdeling 
Henvisning 
Postboks 4956, Nydalen, 0424 Oslo 

Geilomo	barnesykehus	eies	av	Norges	Astma-	og	
Allergiforbund	og	drives	av	Oslo	universitetssyke-
hus,	Rikshospitalet.

Utgått på dato. De to gamle oljekjelene har sagt takk for seg. Driftsansvarlig Frode Sunde ved Geilomo er svært fornøyd med at ny og moderne  
elektrokjele er kommet på plass. 

Geilomo-anlegget fra før gjen-
nom service- og vedlikeholds-
avtaler. Det har vært en stor 
fordel når alt arbeidet skulle 
gjennomføres i løpet av få 
uker. Han vil gjerne skryte litt 
av Elektro 1224 og Hallingdal 
varme og sanitær.   

– Flinke folk som kan jobben 
sin og er hundre posent til å 
stole på, understreker Sunde.

Bjørn Tore Larsen tilføyer at 
Sunde har vært en uvurdelig 
ressurs for prosjektet, både 
som en engasjert «byggele-
der» som hadde mange gode 
innspill under planleggings-
prosessen. 

Utbedring av bygningene på 
Geilomo startet så smått i fjor 
høst da Lions Club Hol stilte 
mannsterke opp og beiset 
ferdig de to personalbygninge-
ne. Den lokale Lions-klubben 
har lang tradisjon for å stille 
opp for Geilomo, og har ikke 
vært vonde å be i år heller. I 
løpet av sommeren har nok et 
beiselag vært i gang og sørget 
for at den store skolebygnin-
gen har fått flere lag med ny 
dekkbeis. Gratis beis er levert 
av Gjøco, en av malingsprodu-
sentene som leverer maling 
som oppfyller NAAFs strenge 
krav til helsevennlighet. 

Spleiselag. Sommerens reno-
vering av Geilomo har kostet 
over 2,5 millioner kroner. 
Astma- og Allergiforbundet 

har som eier av Geilomo 
barnesykehus forpliktet seg 
til løpende vedlikehold, men 
har på grunn av manglende 
ressurser måttet utsette plan-
lagte utbedringer. 

I år har stor giverglede og 
innsamlingsaksjoner satt fart i 
arbeidet. 

– Medlemmer, lokalforenin-
ger, storlag og private krefter, 
det er mange som har bidratt 
til dette enorme spleiselaget, 
sier kommunikasjons- og mar-
kedssjef Bo Gleditsch i NAAF. 
Men arbeidet stopper ikke 
med sommerens krafttak.

Gleditsch forteller at yt-
terligere brannsikringstiltak 
og nytt gulv i gymsalen nå står 
øverst på listen over utbedrin-
ger som skal gjennomføres 
i 2016. I tillegg skal NAAF 
jobbe videre med løsninger 
for foreldreboligene samt at 
barnas svømmeanlegg på sikt 
skal skiftes ut med et nytt 
klorfritt system. En enestå-
ende testamentarisk gave fra 
Oline Kleivstølen skal bidra til 
å realisere noen av tiltakene. 
Arven er øremerket tiltak til 
beste for barna på Geilomo. 

– Utbedring av Geilomo skal 
vedvare, forsikrer Gleditsch. – 
For barnesykehuset skal fort-
sette å være et viktig flaggskip 
for organisasjonen og for 
regionen, og ikke minst for 
alle barn og unge med allergi 
og lunge- og hjertesykdom-

mer. Det er et enestående 
tilbud, og det eneste lands-
dekkende rehabiliterings- og 

opptreningstilbud for denne 
gruppen barn. Vi vet at beho-
vet er stort. n
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TITTEL

NATURKREPP
-

Krepp fra Høie føles sval om sommeren og lun om vinteren.
Hvit og ubleket naturkrepp er anbefalt av NAAF.

Anbefalt av

Høie har satt sitt preg på det Skandinaviske 
soverommet siden 1850, og skapt rom for å drømme.

Drøm videre på hoie.no
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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

Finnes i Apotek 1, Vitus apotek og Boots apotek

Bamse 2in1_NAAF tidningen.indd   1 2015-08-27   10:39:26

Valle Marina er Astma- og Allergi- 
forbundets feriested på Gran Canaria.  
Her er det deilig sommertemperatur  
hele året og medlemsrabatt på opphold. 
Noen tar ferie fra vinteren her  – mens 
andre sikrer seg sommerværet.  
Området er fredelig med delikate,  
romslige leiligheter i tiltalende og  
velstelte omgivelser. Her finnes  
turmuligheter langs sjø og i  
fjellterreng i umiddelbar nærhet. 

Bassenggleder eller sjøbad, valget er ditt. Avstandene er korte.  
Handle, spise, danse, kose på terrassen, utflukter eller trene –  
du bestemmer selv hvordan ditt opphold skal være. Velkommen  
til vennlige, solfylte Valle Marina hvor du kan lade batteriene –  
sammen med familie, likesinnede eller for deg selv.   

For mer informasjon kontakt NAAF på tlf. 23 35 35 35 / 0034 92 8150 222 
(booking) eller send e-post til: vallemarinadnh@gmail.com

www.naaf.no/vallemarina

Et helsebringende 
ferieparadis

Mange muligheter
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NAAF-NYTTFRILUFTSLIVETS ÅR

Målet med friluftslivets år er  
å gi økt bevissthet om frilufts-
livets positive effekter knyttet 
til folkehelse, og få flere opp 
av sofaen og ut i naturen. 

Bli turleder.
NAAF har et sterkt ønske om 
at så mange som mulig skal 
bli med ut på tur i skog og 
mark. «Nå er det din tur» skal 
engasjere til å bli turleder. En 
turleder skal være pådriver til 
å starte turgrupper i nærmil-
jøet, og motivere til å få med 
andre ut på tur. En turleder er 
viktig for folkehelsen i nær-
miljøet. Gjennom friluftsliv, 
der det både er fokus på det 

Nå er det din tur!
2015 er friluftslivets år og markeres med en rekke landsomfattende tiltak igangsatt 
av Miljødirektoratet. Med tilskudd fra Miljødirektoratet har NAAF startet «Nå er 
det din tur!».

sosiale og det fysiske, kan 
turledere bidra til å øke livs-
kvaliteten til de som blir med 
ut på tur.

Aktivitet er viktig.
Å holde seg i aktivitet er viktig 
for alle, uansett fysisk form. 
Som turleder kan du være 
med å tilrettelegge aktivi-
tetsnivå til din turgruppe. 
Fysikken setter ikke grenser, 
det er kun fantasien. En tur-
leder er viktig for folkehelsen 
i kommunen – uansett hvor 
mange han/hun får med på 
tur! På nettsidene til «Nå er 
det din tur!» får turledere 
gode råd om hvilke hensyn 

Nå er det din tur!

Nå er det din tur!
Vil du bli turleder?

som kan være viktige å ta. Her 
finnes også tips og triks til en 
topp tur og turmat for alle. 
Etter hvert som turgrupper 
blir opprettet legges det ut på 
nett, slik kan man finne turer  
i sitt nærmiljø under det fylket 
man bor i.

Etter fire gjennomførte 
turer mottar turleder et 
gavekort på 1000 kro-
ner som kan benyttes  
i sportsbutikk. Delta-
kere som i tillegg går 
den femte turen vil 
motta en overraskelse  
i posten.

Vi oppfordrer alle som 
blir med på tur, enten som 

turleder eller deltaker, til å 
dele det på sosiale medier.  
Da kan vi få med enda flere på 
tur! Bruk #FÅ15 #JEGHARAL-
DRI #astmaallergi n

Les mer under  www.naaf.no/dintur God tur. Astma- og Allergiforbundet  ser frem til fortsatt mange fine turer i 2015.

Voss Astma og Allergilag 
vil utfordre alle lokallag og 
storlag til å arrangere ei 
utlodning/ kakelotteri i løpet 
av hausten til inntekt for Gei-
lomo barnesykehus! Inntekta 

skal gå til rehabiliteringa på 
Geilomo. Sidan dette er det 
einaste spesialsjukehuset i 
landet i sitt slag, vedrører det 
svært mange, og utfordringa 
er herved sendt videre.

DRAMMEN

VOSS

Stord og Bømlo Astma- og 
Allergiforening markerte den 
Tobakksfrie dagen ved føde-
avdelinga ved Stord Sjukehus 
måndag 8. juni. Det var Laila 
Stensletten og Berit Haugen 
Espeland som delte ut bodyer 
og informasjon til nybakte 
foreldre. 

Stord AAF har sidan 1992 
markert denne dagen med 

å besøka fødeavdelinga på 
Stord. I år blir det offisielt 
avslutta med å markere denne 
dagen på dette vis. Me kom-
mer framover til å markere 
dagen, men i kva form veit me 
ikkje ennå. Restlageret blei 
overlevert til avdelinga som 
ville gi bodyene til nybakte 
foreldre framover.

STORD

Markering av den Tobakksfrie dagen

Ny verdensborgar. Her ser me Martilla på fanget til bestemor og 
representant frå Bømlo AAF. Berit Haugen Espeland.

Stand på Elvefestivalen

Drammen Astma- og Al-
lergiforening stilte opp med 
stand på Elvefestivalen i 
Drammen 21.- 23. august 
2015. Glade jenter delte ut 

vannflasker med NAAF-logo 
til besøkende på vår stand. 
Vakkert vær og mye folk på 
alle tre festivaldagene.

Tar du utfordringa?

Ringsaker storlag har delt ut 
penger til Hamar Oriente-
ringsklubb. Pengene bidrag 
til stor aktivitet i gruppa. På 

bilde er representant fra  
o-laget sammen tillitsvalgt 
Geir Rogstad.

RINGSAKER

Støtte til o-lag
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NAAF-NYTT KRYSSORD
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Slik svarer du:

Løsningen på kryssordet i AA nr 3 finner du på side 58.

Svarfrist: 17. november

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter: 
 SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2205. Kr 3,-pr melding.
 Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.

Vinn!
Stor pakke med 

rengjørings-
produkter!

Europris har i utviklet en produktserie 
for husholdning og personlig hygiene. 
Resultatet er serien Effekt Fri. Alle 
produktene er laget med ingredienser 
som reduserer risikoen for allergiske 
reaksjoner. De er også helt uten 

tilsetningsstoffer som farge, parfyme, 
parabener og konserveringsmidler. 
En særlig velkommen nyhet er at pro-
duktserien inneholder oppvaskmiddel. 
I tillegg har serien håndsåpe, vaske-
midler til både farget og hvitt tøy, 

samt ull- og silkevask og skyllemiddel. 
I produktserien inngår: Effekt fri 

oppvaskmiddel, Effekt fri håndsåpe, 
Effekt fri vaskepulver color, Effekt 
fri vaskepulver hvit, Effekt fri skylle-
middel, Effekt fri ull & silke.

Alvøy dunprodukter for barn 
og baby, levert av Kid Inte-
riør AS er tidligere 
anbefalt av Astma- 
og Allergiforbundet 
fordi produktene 
oppfyller NAAFs 
krav til produksjon og 
innhold. 

Kid Interiør har nå 
utvidet sitt sortiment til 
også å omfatte dyndune og 
dunpute for voksne. Alvøy 
dunputer og dyner for voksne 
finnes i størrelsene: pute: 50 
x70 cm, dyner: 140x200 cm, 
140x220cm, 200x220 cm. 
Produktene leveres i 100 % 
duntett bomullscambric og er 

fylt med 90 % hvit andedun 
og 10 % fjær. Produktene er 
myke og behagelige og er pro-
dusert etter Økotex Standard 
100, klasse 1, som stiller de 
strengeste kravene til produk-
sjon og innhold.

Dundyne og pute for voksne

Nye produkter anbefalt av NAAF

Duri fagprofil tilbyr entré- og 
mattesystem bestående en 
tretrinns løsning som består 
av en fotskraperist utenfor 
inngangen, med påfølgende 
skrap og tørkematte. Mat-
tesystemet som er anbefalt 
av NAAF bidrar til sterkt å 
begrense mengden med skitt 
og støv som kan dras med inn 
i bygningen. Sammen med 
gode renholds- og vedlike-

holdsrutiner utgjør produk-
tene et viktig bidrag til et 
bedret innemiljø.

Entre/mattesystemene 
leveres komplett med lett 
håndterlige kombimaskiner 
for vann og smuss og en drift- 
og vedlikeholdsplan. I tillegg 
gis nødvendig opplæring og 
oppfølgning for at kundene 
skal få optimalt utbytte av 
produktene.

Entré- og mattesystem

NAAFs produktvurderingsutvalg har godkjent en rekke nye produkter som 
tilfredsstiller de strenge kravene til å kunne merkes med «Anbefalt av NAAF».
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▪ HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal AAF 
ønsker berørte og pårørende til vår 
gruppe velkommen til å besøke Bru-
kerkontoret på Sykehuset, Kongsvin-
ger. Tillitsvalgte/likeperson er å treffe 
den 15. oktober fra kl. 17.00-19.00. 
Her kan du få informasjon, brosjyrer 
og treffe noen som forstår det du 
snakker om. 
▪ OPPLAND, GAUSDAL: Granheim Lun-
gesykehus, kl. 16.30 – 17.30. Mandag 
7. september, mandag 5. oktober, 
mandag 2. november og mandag 7. 
desember.
▪ OPPLAND, LILLEHAMMER: Du treffer 
oss på Brukerkontoret på Lillehammer 
kl. 12.00 – 15.00. Mandag 7. septem-
ber, mandag 5. oktober, mandag 2. 
november og mandag 7. desember. 
▪ ØSTAFJELLS: Lungeavdeling ved Sy-
kehuset i Vestfold har utarbeidet nytt 

Ønsker du en likeperson å snakke med? 

Ta kontakt med regionskontoret, som 

formidler kontakt med rett likeperson for 

ditt behov. 

▪ REGION AGDER
Telefon: 94 87 21 07
E-post: region.agder@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/agder 

▪ REGION HEDMARK
Telefon: 62 42 61 62
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15. 
Regionssekretær: Gunn Rauken. 
E-post: region.hedmark@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/hedmark 

▪ REGION MIDT, MØRE OG ROMSDAL
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund.
Kontortid: Tirsdag/torsdag kl. 9-15, 
fredag kl. 11-15
Regionssekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/midt

▪ REGION MIDT, SØR-TRØNDELAG
Telefon: 72 83 10 04/92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu. 
Besøksadresse: Amunddalsveien 303, 
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/midt 

▪ REGION MIDT, NORD-TRØNDELAG
Henvendelser fra medlemmer betjenes 
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.

▪ REGION NORD: TROMS/FINNMARK 
Telefon: 91 91 64 10. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta. 
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen. 
E-post: region.nord@naaf.no.  
Nettside: www.naaf.no/nord

▪ REGION NORDLAND
Telefon: 95 55 26 90. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00–15.00.
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Regionssekretær: Anna Cecilie Jentoft. 
E-post: anna.cecilie.jentoft@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/nordland

▪ REGION OPPLAND
Telefon: 62 42 61 62 /95 84 51 43. 
Kontortid: De fleste ukedager kl. 9-15. 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken. 
E-post: region.oppland@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/oppland

▪ REGION OSLO OG AKERSHUS
Telefon: : 23 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
Regionssekretær: Jørgen Sande Lysa
E-post: jorgen.sande.lysa@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

▪ REGION VEST
Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø. 
E-post: region.vest@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/vest

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD
Telefon: 32 83 69 10 
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker, 
mandag og onsdag i oddetallsuker.
Regionssekretær: Mona H. Larsen,  
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
E-post: mona.larsen@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00
Kontortid: Tirsdag/ons/tors i partallsuker, 
tirsdag og torsdag i oddetallsuker
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
E-post: eli.mathea.olsen@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells 

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD
Telefon: 33 06 39 50 
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
E-post: ellen.sorby@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTFOLD
Telefon: 92 27 82 20. 
Kontortid: Mandag og fredag kl. 08-15.45. 
Adresse: Ilaveien 97, 1605 Fredrikstad
Regionssekretær: Mona L. Marthinussen. 
E-post: monam@naaf.no eller  
region.ostfold@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/ostfold

 ▪ VALLE MARINA
Det Norske Helsesenter, Calle Bjorn Lyng 
Adresse: 2 E-35120, Arguineguin Gran 
Canaria. 
Telefon: (00 34) 928 150 222
E-post: naaf_gc@hotmail.com
Nettside: www.naaf.no/vallemarina

KONTAKT DITT REGIONSKONTOR

NORGES ASTMA- OG 
ALLERGIFORBUND
Postadresse: Postboks 6764, St. Olavs 
plass, 0130 Oslo.  
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 
0166 Oslo
Telefon: 23 35 35 35
Faks 23 35 35 30
E-post: naaf@naaf.no
Nettside: www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte 
finner du på www.naaf.no/om_naaf. 

Ønsker du å motta informasjon fra din 
region, trenger vi din e-post. Send en 
mail til det kontoret du tilhører, så leg-
ger de deg inn i mailinglisten sin.

Husk at du kan følge med på ny-
heter og det som skjer i din region på 
Facebook, alle regionene og enkelte 
lokalforeninger har egen side.

Vi er svært glade for alle som støtter oss gjennom Grasrotandelen. For 

å registrere deg som giver, gå inn på www.norsk-tipping.no/grasrotand-

elen/. Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og regis-

trere ditt spillerkort slik at de mottar støtte fra deg hver gang du spiller.

Informasjon

Medlemsmøter

Som medlem i Astma- og Allergiforbundet er du tilknyttet en 
lokalforening eller storlag i en region. Du kan delta i en rekke aktiviteter 

og få medlemstilbud lokalt. Sjekk NAAF-kalenderen, eller ta kontakt 
med ditt regionskontor for å få vite mer. 

Gåturer og trim
▪ HEDMARK, BRUMUNDDAL, HAMAR, 
ELVERUM, FLISA OG KONGSVINGER: Ut 
å gå, med eller uten staver. Trimgrup-
per på de ulike stedene høsten 2015. 
Ta kontakt med regionskontoret på te-
lefon 62 42 61 62 eller e-post: region.
hedmark@naaf.no for mer info. 

▪ OSLO OG AKERSHUS, OSLO: Like-
personskurs del 1 med servering 29. 
oktober kl. 17.00 – 21.00. Del to med 
servering 5. november lø 17.00-21.00. 
Påmelding til Jørgen Sande Lysa: jor-
gen@naaf.no eller tlf: 99 50 26 31.
▪ VEST, HAUGESUND: Medlemshelg 
på Stemnestaden leirsted 13. – 15. 
november. Like utenfor Haugesund. 
For mer info: region.vest@naaf.no
▪ VEST, NORDFJORD: Julelunsj med 
påfølgende bading for medlemmer på 
Alexandra hotell i Loen søndag 
29. november.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN: Første 
lørdag i måneden er det kafétreff kl. 
12.00 på East Lake restaurant i Dram-
men.  Likemann er til stede. Henv. 
Grete Wang Vines tlf: 91 58 69 26.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Hjertnes 
Kulturhus 9. oktober kl. 19.30.  Vi ser 
forestillingen «Gammel dame Vond å 
Vende» med Anne Marie Ottesen og 
Brit Elisabeth Haagensli.  Sponsede 
billetter.
▪ ØSTAFJELLS, SKIEN: Seniortreff i Ble-
kebakkveien 1, Skien v/Turid Odberg. 
Tlf.  98 64 12 51
▪ ØSTAFJELLS, TØNSBERG: Formiddags- 
treff på Midtløkken torsdag 17. 
september kl. 13.00.  Alle hjertelig 
velkomne. Møt opp og bli kjent med 
noen nye! Se annonse i Tønsberg 
Blad.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Ons-
dagskafé 14. oktober kl 11 – 13 på 
Forsmannsenteret.

Har du lyst til å være aktiv for 

NAAF, enten som bruker-

representant i en lokalforening, 

som frivillig på stand eller andre 

aktiviteter? Ta kontakt med 

regionskontoret, vi trenger DEG!

Fritidsaktiviteter

Bli med på
 matkurs! 

Arrangeres av region 
Østfold. 
Les mer 

under «kurs».

▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Det blir 
arrangert klatrekveld for hele familien 
i løpet av høsten. Påmelding til
monica.dalseth@naaf.no. For dato 
og mer informasjon se www.naaf.no/
klatrekvelder 
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chi 
i Ørsta/Volda. For mer informasjon 
eller påmelding ta kontakt med 
Lisbeth Svendsen Søvik: soevikl@hot-
mail.com eller tlf: 930 41 964. For mer 
informasjon se www.naaf.no/taichi 
▪ MIDT, SØR-TRØNDELAG: Klatrekveld 
i Orkanger 18. september. For mer 
informasjon og påmelding, kontakt 
regionssekretær Gina på e-post gina.
strom@naaf.no eller tlf 92 28 71 46.
▪ MIDT, SØR-TRØNDELAG: Klatrekveld 
i Trondheim 11. september. For mer 
informasjon og påmelding, kontakt 
regionssekretær Gina på e-post gina.
strom@naaf.no eller tlf 92 28 71 46.
▪ MIDT, NORD-TRØNDELAG: Klatre- 
kveld i Levanger 23. oktober. For mer 
informasjon og påmelding, kontakt 
regionssekretær Gina på e-post gina.
strom@naaf.no eller tlf 92 28 71 46.
▪ NORD, TROMS OG FINNMARK: Med 
støtte fra Gjensidigestiftelsen arran-
geres artige og lærerike aktivitetskvel-
der for ungdom. Det blir mulighet å 
lære om matallergi, fysisk aktivitet og 
helse. Mer informasjon om sted og tid 
på www.naaf.no/friskere2015. 
▪ NORDLAND, BODØ: Ribbsafari 
10. september, oppmøte kl 16.00. 
Påmelding til Anna Cecilie Jentoft på 
e-post: anna.cecilie.jentoft@naaf.no. 

Følg din region på Facebook!
▪ REGION AGDER: 
facebook.com/naafagder
▪ REGION HEDMARK: 
facebook.com/naafhedmark
▪ REGION MIDT:
facebook.com/naafmidt
▪ REGION NORD:
facebook.com/naafnord
▪ REGION NORDLAND:
facebook.com/naafnordland
▪ REGION OPPLAND: 
facebook.com/naafoppland

▪ REGION OSLO OG AKERSHUS: 
facebook.com/naafosloakershus
▪ REGION VEST:
facebook.com/naafvest
▪ REGION ØSTAFJELLS: 
facebook.com/naafostafjells
▪ REGION ØSTFOLD: 
facebook.com/naafostfold
▪ ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET
facebook.com/astmaogallergi
▪ POLLENVARSLINGEN
facebook.com/pollenvarsel

Årsmøter
▪ NORD, TROMSØ: NAAF Region Nord 
innkaller til ekstraordinært årsmøte i 
Tromsø AAF søndag 20.09.15 kl. 17.30 
på Scandic Tromsø, Heilovegen 23, 
Tromsø. Sak som skal behandles er 
valg av leder, nestleder og minimum 
ett styremedlem og ett varamedlem.

▪ NORDLAND, BODØ: Klatring og  
rappellering i Bratten aktivitetspark. 
1. oktober klokken 16.30. Påmelding 
til Anna Cecilie Jentoft på e-post: 
anna.cecilie.jentoft@naaf.no eller 
bodoaaf@hotmail.com
▪ OSLO OG AKERSHUS, OSLO: Historisk 
vandring langs Akerselva for medlem-
mer tre dager. Dag 1: 22. september 
kl. 17.00 – 19.00. Dag 2: 08. oktober 
kl. 17.00 – 19.00. Dag 3: 15. oktober 
kl. 17.00 – 19.00. Påmelding til Anne 
Ombye tlf: 95 73 11 83, Jørgen Lysa 
tlf: 99 50 26 31, eller e-post: anne.
ombye@getmail.no

pasientforløp for pasienter med KOLS.  
Dette vil komme på hjemmesiden til 
SIV. Har du diagnosen KOLS, anbefaler 
vi at du gjør deg kjent med dette. For-
tell også om det til fastlegen din, så 
sikrer du at du får den behandlingen 
og oppfølgingen som KOLS-forløpet 
anbefaler.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN: Foreldre/
barn-samlinger for gruppen 0-5 år. For 
mer informasjon, kontakt Cathrine 
Finnebraaten tlf: 48 12 95 00 og følg 
Facebooksiden: www.facebook.com/
medhjertepaarettsted
▪ HEDMARK, ELVERUM: Informasjons-
stand på Trysil Apotek den 1. oktober 
i fra kl. 11.00-15.00. Her har du 
mulighet til å måle lungefunksjon, få 
informasjon om astma, eksem, allergi 
og kols.

03 91. Gratis med rekvisisjon fra lege.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Trening 
etter musikk for de litt mer spreke 
på Fysioklinikken i Gleditschgården 
mandag og torsdag kl. 10.30–11.30. 
Tlf: 92 23 53 56. Gratis med rekvisi-
sjon fra lege.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Barnas 
Turlag: Vi tilbyr våre medlemmer i 
barnegruppen å delta på turlagets 
turer. Tilbud for barn i alle aldersgrup-
per, å være ute i naturen og bevege 
seg er bra for lungesyke. Mot kr. 100,- 
per år i medlemskontingent, kan man 
delta på arrangementene.
▪ ØSTAFJELLS, TØNSBERG: Trenings-
gruppe for voksne med lungelidelser 
på Activ Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70. 
▪  ØSTFOLD: Jangling på Vollane. Tur-
dager for deg med kols/astma. 
Tre lørdager høsten 2015. Dag 1: 
lørdag. 12. september, kl. 11 i Gam-
lebyen i Fredrikstad. Dag 2: lørdag 
10. oktober, Gallergi F15 i  Moss. Dag 
3: lørdag 24. oktober, Borgarsyssel 
Museum i Sarpsborg. Alt er gratis og 
lungesykepleier er med. Kontakt regi-
onssekretær på tlf: 922 78 220  eller 
epost: region.ostfold@naaf.no.
▪  ØSTFOLD: Prosjektet «Nå er det din 
tur» - gåturer i Fredrikstadmarka. 4 
torsdager høsten 2015. Dag 1: torsdag 
1. oktober, oppmøte ved Skytterhuset 
kl. 18.00. Dag 2: torsdag 29. oktober, 
oppmøte ved Skytterhuset kl. 18.00. 
Dag 3: torsdag 12. november, opp-
møte ved Skytterhuset kl. 18.00. Dag 
4: torsdag 26. november, oppmmøte 
ved Skytterhuset kl. 18.00. Høres 
det interessant ut? Ta kontakt med 
turleder på tlf. 922 78 220.

▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Mosjons-
grupper. Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset. 
Tlf: 413 11 458. Surnadal: Inger 
Merethe Mogstad. E-post: ingerme-
rethem@gmail.com eller tlf: 958 48 
370. Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll. 
E-post: jarleekroll@gmail.com eller 
tlf: 977 25 678. For mer informasjon 
se http://www.naaf.no/mosjonsgrup-
per 
▪ NORD, PORSANGER: Sommerløyper 
til Porsvannshøyden, Langporsvanns-
høyden, Caskil, Hambukt, Hambukt- 
fjellet og Handelsbuktfjellet. Info: le-
der Renate Pettersen tlf: 908 54 266. 
▪ VEST, STORD: Stord forening har star-
tet trening for unge og voksne. Har 
du problemer med å komme i gang? 
Vi har lette turer i skog og løyper, 
bassengtrening og innføring i yoga. 
Kontakt Laila Stensletten for mer 
informasjon på tlf: 99 23 01 01 (pro-
sjektet er støttet av Extrastiftelsen).
▪ VEST, BØMLO: Trim/gågruppe 22. 
september: Mosterhavn (Totlandsko-
gen) og 13. oktober Gilje (Karlsbu). 
For mer info: Kjell Søvik, tlf: 48008242
▪ VEST, SANDNES: Oppmøte på parke-
ringsplass ved Fjogstadveien. Enkel 
rute for alle, barnevogn og rullestol 
OK. Ta med niste og gjerne gåstaver 
for de som har. Siste søndag hver 
måned kl. 14:00. Mer info: Siv Heigre, 
Tlf: 90 75 78 77.
▪ VEST, STAVANGER: Stavgang/gågrup-
pe mandager kl. 20:00. Oppmøte v/
Stavanger idrettshall. For mer info og 
påmelding tlf. 99 12 28 95.
▪ VEST, BERGEN/OS: 27. sept. kl. 10.30, 
Hornesskogen. Tur for alle i oppmer-
ket løype. For mer info: Lars-Christian 
Larsen, 93 06 77 20.
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN: Det er 
inngått firmaavtale med Akropolis 
treningssenter om trening for 
medlemmer. Må vise medlemskort fra 
NAAF. Pris kr. 399,- per måned.
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Trenings-
grupper for lungesyke på Hvidtgår-
den 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 

Reiser
▪ ØSTAFJELLS, TELEMARK: Tur til Valle 
Marina med avreise 20. februar 2016, 
i 2 eller 3 uker. Kontakt Sigve Tengs 
for mer informasjon.  E-post: sigve.
tengs@yara.com
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LØSNING PÅ KRYSSORD I AA3
Her	finner	du	de	
riktige	ordene	fra	
kryssordet	i	forrige	

AstmaAllergi.

Vinner av kryssord i AA2 2015:	Svanhild	Nesheim,	Os

Svømming
▪ MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Det blir 
badedag for hele familien i løpet av 
høsten. Påmelding til monica.dal-
seth@naaf.no. For dato og mer info, 
se www.naaf.no/badedager.
▪ MIDT, SØR-TRØNDELAG: Badedag i 
Trondheim 17. oktober. For info og 
påmelding, kontakt regionssekretær 
Gina på e-post gina.strom@naaf.no 
eller telefon 92 28 71 46.
▪ NORD, BARDUFOSS: Familiesvøm-
ming i Polarbadet første søndag 
hver måned. Kontakt Maja Utmo, 
tlf.: 994 13 158, e-post: maja_k89@
hotmail.com eller Svein Myrlund, tlf.: 
991 09 090, e-post: smyrl@online.no.
▪ NORD, TROMSØ: Familiebad starter 
opp igjen 6. september ved St. 
Elisabeth Hotell og Helsehus søndager 
fra kl. 16-17.00. Det er ikke lenger 
tilbud om voksenbad første søndag i 
hver mnd. Egenandel kr. 25 pr person, 
maks kr. 100 per familie. Medlemmer 
får rabatt ved å vise frem medlems-
kort med kvitteringsoblat. Andre 
kan delta dersom ledige plasser, de 
betaler satsene til St. Elisabeth Hotell 
og Helsehus. 
▪ NORDLAND, BODØ: Svømming i Nord-
landsbadet, datoer for høsten ikke 
fastsatt. Følg med på Facebook og e-post.
▪  VEST, SANDNES: Bading/trening. 
Varatun helsebasseng fredag kl. 19.30 
– 20.30. Gratis for medlemmer. Nye 
badende, både voksne og barn er 
hjertelig velkomne. Kontakt region.
vest@naaf.no for mer info.

▪  VEST, EGERSUND: Bading/trening. 
Slettebø varmtvannsbasseng, onsdag 
kl. 17.00 – 18.00. Gratis for medlem-
mer. Kontakt region.vest@naaf.no.
▪  VEST, VOSS: Bassengtrening for 
voksne på Hagahaugen. Leie av fysio-
terapeut. Oppstart torsdag 24. sept. 
kl. 18.00 – 19.00. Pris for 10 ganger: 
kr 400,- for medlemmer. Påmelding 
til Liv Indredavik, tlf: 90 84 68 92 eller 
Gunnhild Britt Tøn: Tlf: 911 45 123.
▪  ØSTAFJELLS: Bading på Quality 
Resort Skjærgården i Langesund for 
alle NAAF-medlemmer. 3,5 time for 
barn, 3–15 år kr. 80, voksne kr 100. Ta 
med medlemskort. Det holder at én i 
familien er medlem. 
▪ ØSTAFJELLS, DRAMMEN: Trening i 
basseng for medlemmer i Drammens-
badet på tirsdag, onsdag og fredag i 
samarbeid med Drammen og omegn 
revmatikerforening. Ta kontakt med 
Kjell O Halvorsen tlf: 92 25 59 28 for 
informasjon.
▪  ØSTAFJELLS, LARVIK: Svømming i 
varmtvannsbassenget på Kysthospi-
talet i Stavern hver onsdag kl. 19 - 20.  
Det er bare å møte opp, medlemmer 
betaler halv pris.  Gratis for barn.  
Følger skolens ferier. Tlf: Leder Finn 
Halvorsen 33 18 42 08. 
▪ ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Gratis 
bading for medlemmer over 16 år i 
varmtvannsbasseng og anledning til 
bruk av vanlig basseng i Svømmehal-
len i Bugården hver tirsdag  
kl. 14.45–16.00. Påmelding,  
tlf: 33 47 29 29.

Inneklimafagdag på Lillehammer
Lillehammer Astma- og Al-
lergiforening, NAAF Region 
Oppland og Extrastiftelsen 
inviterer til inneklimafagdag 
onsdag 14. oktober kl. 10–16 i 
kommunestyresalen i Storgata 
51 på Lillehammer. 

Fagdagen «Friske barn i 
friske bygninger» vil egne 
seg for alle som har en rolle 
i skolen og barnehagen, for 
eksempel politikere,  
eiendomssjef, ledere, rektor, 
styrer, SFO-ledere, teknisk  
personell/vaktmester,  
renholder, verneombud, 

HMS-rådgiver, kommunelege, 
ansatte i bedriftshelsetjeneste 
og miljørettet helsevern. 

Egenandel kr. 450, inkludert 
forfriskninger og lunsj. Det er 
gratis deltagelse for renhol-
dere, vaktmestere og verne-
ombud. Synes du det er viktig 
at barna i din barnehage/
skole har gode forutsetnin-
ger for god helse og et godt 
lærings-miljø? Hjelp oss og få 
flest mulig fra din kommune 
på kurs ved å tipse om vår 
fagdag. Les mer på www.naaf.
no/friskebarn. 

Nyvalgte ledere

Kurs
▪ ØSTFOLD: Nytt, spennende matal-
lergikurs torsdag 15. oktober med 
kokken Bård Greni fra TV 2s serie 
«Fingrene av fatet» og Vibeke Land-
aas, klinisk ernæringsfysiolog fra OUS 
Rikshospitalet, som gir veiledning 
(tidligere jobbet på «Voksentoppen»). 
Kurset er sponset av Extrastiftelsen. 
Høres dette spennende ut? Meld deg 
på til region.ostfold@naaf.no. 
▪  MIDT: Familieseminar på Dombås 
Hotell 25. – 27. september. For infor-
masjon og påmelding se www.naaf.
no/familieseminar eller ta kontakt 
på e-post region.midt@naaf.no eller 
telefon 92 28 71 46.
▪  MIDT, SØR-TRØNDELAG: Matkurs i 
Trondheim 2. november. For info og 
påmelding, kontakt regionssekretær 
Gina på e-post gina.strom@naaf.no 
eller telefon 92 28 71 46
▪  MIDT, NORD-TRØNDELAG: Matkurs 
30. september. For informasjon og 
påmelding, kontakt regionssekretær 
Gina på e-post gina.strom@naaf.no 
eller telefon 92 28 71 46.
▪ ØSTAFJELLS: Familiesamling i Lange-
sund 11. – 13. september. Kurs om 
astma, allergi, eksem, KOLS og inne-
klima for voksne.  Klatring i klatrevegg 
og bading for barn og ungdom.   

▪  ØSTAFJELLS: Telemark storlag: 
Nyvalgt leder er Cathrine Bogen Heit-
mann. Tlf. 95 94 61 48.
▪  ØSTAFJELLS: Drammen og omegn: 
Nyvalgt leder er Wenche Stustad.  Tlf. 
90 53 64 68.
▪  ØSTAFJELLS: Ringerike og Jevnaker: 
Leder Lars Velsand, tlf: 90 79 89 99.
▪  ØSTAFJELLS: Hallingdal: Leder Bente 
Hovdegard, tlf: 93 00 66 66.
▪  ØSTAFJELLS: Nordre Vestfold: Leder 
Anita Kolseth Olsen, tlf: 99 04 38 32.
▪  ØSTAFJELLS: Horten og omegn: 
Leder Siv Engen, tlf. 41 62 55 03.
▪  ØSTAFJELLS: Tønsberg og omegn: 
Leder Britt Wennerød, tlf: 45 41 21 52
▪  ØSTAFJELLS: Sandefjord: Leder Eld-
bjørg Steensma, tlf: 33 47 29 29.
▪  ØSTAFJELLS: Larvik og omegn: Leder 
Finn Halvorsen, tlf: 90 85 94 65.

Det blir båttur i den herlige skjær-
gården, og vi skal prøve fiskelykken i 
Friluftslivets år.
▪ ØSTAFJELLS: Eksemkurs mandag 
21. sept. 8.30 – 15.30 i Tønsberg. 
Tønsberg sykehus / LMS / NAAF Østa-
fjells arrangerer kurs for foreldre og 
foresatte, barnehageansatte til barn 
med eksem.  Foreldre får opplærings-
penger hvis de er i lønnet arbeid.



  Ingen løsemidler

  Ingen malingslukt

  Ingen skadelig avdamping

– trygg fra første strøk

SENS er i dag den eneste malingsserien anbefalt av Norges Astma- og 
Allergiforbund. Med SENS kan du trygt male rommet uten å tenke på 
malingslukt eller skadelig avdamping. Du er trygg fra første strøk.

I SENS-serien får du høykvalitetsprodukter til slett vegg og panel, 
samt takmaling og grunning.

ENESTE MALINGSSERIE 
ANBEFALT AV NAAF 

Sens er utviklet i samarbeid med:


