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Det er mange som har betydd mye for astma- og allergisaken. 
Enten det er gjennom å dele av sine erfaringer som kronisk 
syk, frivillig innsats eller vie et yrkeslangt liv til behandling og 
forskning. I denne utgave av AstmaAllergi intervjuer vi noen  
av dem som har gitt oss verdifull kunnskap og støtte tilbake. 
Felles for mange er at de har vært på Geilomo barnesykehus.

Kai-Håkon Carlsen, barnelege og tidligere leder ved 
Voksentoppen, fylte nylig 70 år og takker av som professor 
ved Barneklinikken på Rikshospitalet. Han har viet mye av sitt 
yrkesliv til å behandle barn med astma og er kjent som en av de 
fremste innen fagfeltet og har stått bak forskning som har gitt 
oss bedre forståelse for hva astma er og hvordan sykdommen 
skal behandles og forebygges. For Astma- og Allergiforbundet 
er han også kjent som en svært viktig støttespiller gjennom 
mange tiår. Det er NAAF stolt av. Helt siden 1970-tallet har 
han deltatt på våre kurs og samlinger der han velvillig har delt 
sin kunnskap med oss. Han har vært vikarlege på Geilomo 
mange ganger og vært en primus motor i NAAFs fagblad 
Allergi i Praksis. Kai-Håkon Carlsen skal ha en varm takk for 
sin betydelige innsats for forbundet. Heldigvis forsikrer han at 
han kommer til å følge noen av sine store forskningsprosjekter 
videre.

Forskeren og legespesialisten Andreas Grande Hansen ved 
NTNU hadde astma som barn og var flere ganger på Geilomo 
barnesykehus som gutt. Nå har han nylig avlagt sin doktorgrad 

på øvre og nedre luftveier. Denne forskningen har gitt oss ny 
og økt kunnskap om hvordan luftveislidelser som astma kan 
behandles bedre.

91 år gamle Knut Martin Oksholm ønsket å støtte på sin 
måte. Også han har vært på Geilomo, første gang i 1937. 
Selv om han ble kvitt astmaen som voksen (i dag deltar han 
i seniordans fem ganger i uken), kan han aldri glemme hvor 
godt det var for en svært astmasyk gutt fra Bergen å komme til 
Geilomo. Derfor skjenket han en pengegave til barnesykehuset 
i forbindelse med sin egen 90-årsdag. 

Ved årets skolestart får barna på Geilomo en artig 
begynnelse på sitt opphold ved barnesykehuset. De er nemlig 
utvalgt til å delta på førpremien på barnefilmen om Gilbert 
som sliter med eggallergi, men som vet en god del om hvordan 
nederlag kan bli til oppturer. 

Takk til alle dem som har bidratt til og er med på å gi barn 
med astma og allergier et bedre liv.
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Kai-Håkon Carlsen vokste opp 
på Jeløy utenfor Moss, med 
en far som jobbet på Moss 
verft.

– Vi hadde ingen leger i 
familien, men min far hadde 
et ønske om at jeg skulle satse 
på medisin, han mente at 
lege var et godt og uavhen-
gig yrke. Det var helt opp til 
meg hvilken yrkesretning jeg 
ville ta, men etter artium var 
medisin det eneste jeg søkte 
på, forteller Carlsen.

I løpet av studietiden ved 
Universitetet i Oslo våknet 
interessen for pediatri, og 
turnustjenesten ble avtjent på 
Stord og ved barneavdelinge-
ne på sykehusene i Tønsberg 
og Ålesund. I 1977 kom han til 
Ullevål sykehus som assistent-
lege.

– På slutten av studietiden 
hadde jeg et opphold på 
allergologisk poliklinikk, og 
kom i kontakt med Astma- og 
Allergiforbundets første ge-
neralsekretær Arne Heimdal. 
Den gangen var det flere leger 
fra både Oslo og Bergen som 
reiste til Geilomo barnesyke-

I barnas tjeneste
Professor Kai-Håkon Carlsen gikk av med pensjon i juni etter et langt yrkesliv innen 
barnemedisin, med hovedvekt på astma og annen lungesykdom. Han blir likevel 
ikke å se på noen golfbane med det første – nye forskningsprosjekter er allerede  
i full gang.

Tekst: Sissel Fantoft Foto: Tore Fjeld

hus i helgene for å behandle 
barna der, og det var jeg med 
på i mange år, sier han.

Banebrytende forskning.
Kai-Håkon Carlsen holdt fra 
slutten av 1970-tallet også 
kurs for foreldre om astma 
hos barn på NAAFs samlinger 
på Frambu helsesenter. Han 
tok sin doktorgrad på akutt 
bronkiolitt hos barn.

– Mer enn to prosent av 
alle barn under to år som blir 
innlagt på sykehus i Oslo, lider 
av respiratoriske virusinfeksjo-
ner, og mange av dem utvikler 
senere astma, forteller han.

Carlsen har siden vært 
både overlege og leder for 
Voksentoppen behandlings-
senter, før han kom tilbake til 
Oslo universitetssykehus/Riks-
hospitalet hvor han fra 2002 
ble professor I i pediatri med 
spesialområde astma, allergi 
og kronisk lungesykdom.

– Professoratet ble oppret-
tet etter en ekstrabevilgning 
fra Stortinget. I dag finnes det 
kun to slike professorater  
i hele Norge, forteller han.

Siden 1992 har Carlsen i til-
legg hatt en 20 prosent stilling 
som professor II ved Idretts-
høgskolen.

I løpet av sin lange karriere, 
både som lege og forsker, har 
Carlsen i sterk grad bidratt til 
en økt forståelse for hva ast-
ma er og hvordan sykdommen 
best kan behandles. Sammen 
med kona Karin Lødrup Carl-
sen, som også er professor i 
pediatri og forskningsleder 
ved Barneklinikken på Ullevål 
sykehus, står Carlsen bak den 
store Miljø- og barneastmaun-
dersøkelsen (MBA) i Oslo, hvor 
800 barn født i 1991 fikk målt 
lungefunksjonen ved fødselen. 

– Siden har vi fulgt barna 
videre, og gjennomført nye 
undersøkelser både ved 10 
og 16 års alder. Nå er barna 
voksne, og om et par år plan-
legger vi å undersøke dem på 
nytt, for da er de i siste halvdel 
av 20-årene, forteller Carlsen.

Studien var banebrytende  
i sitt slag, og det store fors-
kningsmaterialet har foreløpig 
ført til 19 doktoravhandlinger, 
og flere er underveis.

Eksplosiv økning. En 
undersøkelse gjennomført 
i 64 norske legedistrikter i 
1948 konkluderte med at 0,4 
prosent av norske skolebarn 
hadde astma. I 1955 ble en 
ny undersøkelse gjennomført 
blant skolebarn i Bergen, og 
forekomsten hadde da steget 
til 1,7 prosent. På 1990-tallet 
hadde andelen økt til litt over 
3 prosent i Oslo.

– Da «våre» barn i MBA var 
10 år gamle var det 20 prosent 
av dem som hadde eller 
hadde hatt astma. Ved 16 års 
alder hadde dette steget til 27 
prosent, forteller Carlsen.

Den kraftige økningen i 
astma blant barn og unge 
var ikke unik for Norge – det 
samme skjedde i hele den 
vestlige verden.

– Nå begynner vi å nærme 
oss et svar på hvorfor det er 
slik. Det er blant annet doku-
mentert at de barna som har 
lav lungefunksjon ved fødsel, 
fortsetter å ha det videre i 
livet, og er dermed mer utsatt 
for å utvikle astma senere. 
Det betyr antakeligvis at de 

Skal fortsatt jobbe. Selv om Kai-Håkon Carlsen 
har gått av med pensjon, skal han fortsette med 
forskning på astma og allergi.
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FAKTA KAI-HÅKON CARLSEN
l Professor i barnemedisin, Universitetet i Oslo,  
	 Institutt	for	klinisk	Medisin	og	Barneklinikken,		 	
	 Oslo	universitetssykehus,	Rikshospitalet.
l Tidligere	leder	av	Voksentoppen	(etter	Kjell	Aas		
	 og	Aage	Skandsen).
l Gikk	av	med	pensjon	ved	fylte	70	år	i	juni	2016.
l Professor	i	idrettsmedisin	ved	Norges	Idretts- 
	 høgskole.	
l Flere	internasjonale	verv	i	blant	annet	ESR,	 
	 European	Respiratory	Society.	
l Fagredaktør	i	NAAFs	fagblad	Allergi	i	Praksis		 	
	 siden	1999.
l Mottok	NAAFs	ærepris	i	2010	for	forskning	og		 	
	 formidling,	sammen	med	sin	kone	Karin	Lødrup		
	 Carlsen.

Interessert i barnemedisin. Allerede i studietiden begynte Kai-Håkon Carlsen å interessere seg spesielt for 
sykdommer hos barn.

allerede i fosterlivet har lav 
lungefunksjon, sier han.

Blant annet har barn av 
mødre som røyker i svanger-
skapet større risiko for å bli 
født med lav lungefunksjon. 
Det er også påvist en sam-
menheng mellom rikelig anti-
biotikabruk i tidlig barndom 
og utviklingen av astma og 
allergi.

– Økningen i forekomsten 
av astma, allergisk rhinitt og 
atopisk eksem har en klar 
sammenheng med lav lunge-
funksjon ved fødsel, men jeg 
er overbevist om at hvis vi gjør 
de riktige tingene så har vi 
mulighet til å reversere denne 
utviklingen. Noe er genetisk 
betinget, men i dag vet vi at 
også effekten på genene kan 
være delvis miljøskapt, sier 
Carlsen.

Såkalt epigenetikk går ut 
på at miljøpåvirkning fører 
til kjemiske forandringer på 
genene.

– Det betyr at hvis mor 
røyker i svangerskapet skjer 
det epigenetiske forandringer 
i fosteret. Hvis både beste-
mor og mor røykte i svanger-
skapene, blir belastningen på 
fosteret enda større. Til og 
med hvis bare bestemor, og 
ikke mor, røykte, kan dette 
påvirke fosteret, sier han.

Full fart fremover. Hoved-
årsaken til økningen i fore-
komsten av astma og aller-
gier handler om den vestlige 
livsstilen.

– Når det mikrobiologiske 
mangfoldet som omgir oss blir 
borte, går immunapparatet i 
retning av å utvikle allergier. 
Det viser seg at det er gunstig 
å bo landlig omgitt av vegeta-
sjon og å ha en relasjon til 
bondegårder. Det viser seg 
også at tidlig eksponering for 
allergener som for eksempel 
peanøtter, eggehvite, fisk og 
hvete er positivt, sier Carlsen.

Nå er han med i et nytt stort 
forskningsprosjekt som ledes 

av kona Karin. Også NAAF er 
en av deltakerne i studien, 
som har fått navnet Prevent-
ADALL (Preventing Atopic 
Dermatitis and Allergies).

– Det er en enda større 
studie enn MBA –  denne 
gangen følger vi 2500 barn 
helt fra mødrene er på ultra-
lyd i 18. svangerskapsuke og 
frem til de blir voksne. Det 
er et samarbeid mellom Oslo 
universitetssykehus, Syke-
huset Østfold og Karolinska 
Universitetssjukhuset i 
Stockholm, forteller han.

I juni fylte Kai-Håkon 
Carlsen 70 år og gikk av med 
pensjon, men han har fort-
satt en kontorplass og full 
tilgang til Universitetet i Oslo 
som professor emeritus.

– Karin har ymtet frempå 
om at vi kanskje skal be-

gynne å spille golf, men det 
har jeg ikke tid til akkurat nå. 
I tillegg til forskningsarbei-

det skal jeg også fortsette å 
veilede doktorgradsstudenter, 
sier han. n
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Det er lett å tenke at en skil-
padde er et «enkelt» husdyr. 
Den lager ikke lyd, beveger seg 
langsomt og spiser salat. Hva 
kan gå feil?

– En skilpadde er et langt 
mer krevende husdyr enn en 
katt, og jeg vil også si at den 
er mer krevende enn en hund. 
Dessverre er det veldig mange 
skilpadder som ikke har det 
bra, fordi eierne rett og slett 
ikke vet hvordan de skal ta 
vare på dem. Det er ikke noe 
de gjør med vilje, men de 

Slik gir du skilpadden
et godt liv

Ønsker du deg et kjæledyr over alt i verden, men har dyreallergi, kan en skilpadde 
være et godt alternativ. Her er noen tips og råd til hvordan du kan gjøre en 
skilpadde lykkelig.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld og Simon A. Michelet

mangler rett og slett kunn-
skap, sier Monica Heggelund, 
som er fagansvarlig veterinær 
ved Evidensia Oslo Dyresyke-
hus.

For at en skilpadde skal ha 
det bra, er det nemlig svært 
viktig at den får bo i omgivel-
ser som ligner på det som de 
har i naturen. 

– Skilpadder som er vanlige 
å ha som kjæledyr, stammer 
stort sett fra middelhavsom-
rådet. Der er det et helt annet 
klima enn her. Du kan ikke 

bare la en skilpadde gå fritt 
rundt i huset. Du må lage et 
habitat som den kan bo i som 
gjør at den får det så bra som 
mulig, sier Heggelund, som 
har jobbet med skilpadder og 
andre reptiler i mange år.

Varme og UV-lys. Før du skaf-
fer deg skilpadde må du altså 
lage i stand et sted der den 
kan bo, et terrarium. Og det 
holder ikke med en pappeske.

– Det beste stedet er et 
bord med en så høy kant 

rundt at den ikke kan klatre 
ut. Her må du ha varme og 
ikke minst UV-lys. I tillegg bør 
du bruke litt steiner, sand og 
andre ting som hører hjemme 
i en skilpaddes naturlige 
habitat. Det bør også være 
en kald sone og en varmere 
sone, og et sted som skilpad-
den kan gjemme seg, forklarer 
veterinæren.

Om sommeren kan skilpad-
den godt få være ute, det 
liker den godt. Men pass på 
at den ikke rømmer – selv om 

skilpadder går sakte, beveger 
de seg veldig målrettet!

Siden skilpadder ikke liker 
bråk og leven så godt, er det 
antagelig lurt å ha et eget rom 
som er «skilpadderommet». 
Spesielt dersom du har barn  
i huset er det viktig å huske at 
en skilpadde ikke er et leketøy.

Hun råder folk til å gjøre 
grundig research før de skaffer 
seg en skilpadde.

– Du skal aldri kjøpe et dyr 
på impuls, og i hvert fall ikke 
en skilpadde. 

Voksne har ansvar. Heg-
gelund er også veldig tydelig 
på at det alltid skal være de 
voksne i familien som har 
hovedansvaret for dyret. 

– Barna kan gjerne være 

med og gi mat og gjøre rent 
etter dyret, stelle og kose 
med det. Men de voksne har 
ansvar for at et dyr får den 
maten de trenger og å sørge 
for god dyrevelferd.

En skilpadde er ikke som en 
hund som logrer og hopper 
opp i fanget ditt, men Heg-
gelund mener det er veldig 
interessante dyr på andre 
måter.

– Er du opptatt av biologi,  
er det veldig spennende å 
følge med på hvordan skilpad-
den lever. De er også sosiale 
dyr som du får kontakt med. 
Du kan holde den, kose med 
den, stelle den og gi den mat. 
Og de har personlighet. Jeg 
vet om en skilpadde som alltid 
biter svigermor i tåa!

Riktig mat. Veterinæren sier 
at de fleste skilpadder som blir 
syke, blir det på grunn av feil-
ernæring. For eksempel kan 
feil mat føre til misdannelser 
i skjelett og skall. Og når en 
skilpadde først blir syk, tar det 
lang tid før den blir frisk igjen.

Skilpadder er planteetere 
og spiser helst et variert 
utvalg av grønnfôr. Blomster, 

Godt hjem. I dette 
terrariet har Sid  
Herman et godt liv, 
som ligner på de 
naturlige omgivelsene 
skilpadder lever i.

Glad i blomster. 
Skilpadden Sid Her-
man lker best å spise 
fersk mat, som for 
eksempel stemors-
blomster.

løvetann eller annet ugress 
er fin mat for skilpadder. Om 
sommeren finnes det mye å 
hente i naturen, om vinteren 
kan du kjøpe salatblandinger i 
butikken i tillegg til tilskudd og 
spesialfôr fra dyrebutikk.

Monica Heggelund advarer 
mot en del av skilpaddefôret i 
pelletsform som du får kjøpt  
i dyrebutikk.
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I Norge er det et generelt 
forbud mot å innføre, selge, 
kjøpe, gi bort, ta imot eller å 
holde som husdyr, selskapsdyr 
eller i fangenskap på annen 
måte fremmedartede (eksotis-
ke) pattedyr, krypdyr, padder, 
frosk og salamander.

Privatpersoner, dyreparker 
o.l. kan søke Mattilsynet om 
tillatelse for å få lov til å holde 
listede krypdyr eller amfibier. 
Slik regelverket praktiseres i 
dag, gis privatpersoner kun 

FAKTA SKILPADDER
l Det	finnes	mange	ulike	sorter	skilpadder,	noen	
lever	i	vann	(vannskilpadder)	mens	andre	er	på	
land	(landskilpadder).	Størrelsen	varierer	fra	noen	
få	gram	til	over	800	kilo.	De	skilpaddeartene	som	
holdes	i	fangenskap	kommer	stort	sett	fra	Middels-
havsområdet.
l Ute	i	naturen	lever	landskilpadder	vanligvis	i	mel-
lom	50	til	80	år.	Noen	blir	godt	over	100!
l Skilpadder	formerer	seg	ved	å	legge	egg	som	de	
graver	ned	i	sand.

Nytt regelverk på gang

Opptatt av dyrevelferd. Fagansvarlig veterinær Monica Hegge-
lund ved Evidensia Oslo Dyresykehus mener folk må tenke seg nøye 
om og skaffe nødvendig kunnskap før de skaffer skilpadde.

tillatelse til import og hold 
av skilpadde, og bare dersom 
man kan dokumentere allergi 
mot pelsdyr.

Mattilsynet har nå foreslått 
et nytt regelverk som skal til-
late visse reptiler og amfibier. 
De foreslår å utvide lista over 
de tillatte artene til 16 reptiler 
og 2 amfibier. Forslaget ble 
sendt til Landbruks- og matde-
partementet 6. mai i år.

Dersom det nye regelverket 
blir vedtatt, vil det bli mulig 

å anskaffe seg for eksempel 
gresk landskilpadde og rødfo-
tet skogskilpadde uten å søke 
om det.

Veterinær Monica Hegge-
lund ved Evidensia Oslo Dyre-
sykehus sier at det er svært 
positivt dersom regelverket 
blir endret.

– Alle andre land i Europa, 
med unntak av Island, tillater 
folk å ha reptiler. Vi vet også 
at mange i Norge skaffer seg 
reptiler ulovlig. Det er etter 
min mening mye bedre å få 
dette inn i lovlige former, slik 
at vi kan ha oversikt over hvor 
mange slike dyr som finnes, 
mener veterinæren.

Frem til nå har skilpadder 
vært det mest vanlige dyret å 
få tillatelse til å ha, hvis du har 
allergi. Heggelund mener det 
er flere andre allergivennlige 
dyr som er mer egnet som 
husdyr i en familie.

– For eksempel skjeggagam, 
som er en liten øgle. Dette er 
et langt lettere dyr å holde 

enn en skilpadde, påpeker 
hun.

Skjeggagam står på listen 
over arter som er foreslått 
tillatt med det nye regelver-
ket. Mattilsynet foreslår også 
at det skal bli tillatt å holde 
enkelte typer slanger. 

Norges Astma- og Allergifor-
bund er positive til forslaget 
om å lempe på forbudet mot 
hold av skilpadder og andre 
herptiler og reptiler.

– Vi anser dette som et po-
sitivt tiltak for personer som 
av ulike årsaker ikke kan holde 
tradisjonelle kjæledyr. Dyreal-
lergi er vanlig blant personer 
som har astma, og for mange 
hushold vil dette utelukke mu-
ligheten for å anskaffe pelsdyr. 
Barn som allerede er isolerte 
på grunn av sykdom vil kunne 
ha stor nytteverdi av et kjæle-
dyr, og dette forslaget vil gjøre 
det langt enklere å skaffe al-
lergivennlige alternativer, sier 
NAAFs generalsekretær Anne 
Elisabeth Eriksrud. n

– Mange typer pellets er 
ikke bra for skilpaddene selv 
om det selges som skilpad-
demat. Man skal være sikker 
på å kjøpe den rette sorten, 
sier hun.

I tillegg til fôret bør skilpad-
den få vitamintilskudd, dette 
får du kjøpt i dyrebutikk.

Mange skilpadder er glade 
i frukt, for eksempel jordbær. 
Det kan de godt få en gang i 
blant, men ikke for mye. Det 
er viktig at de hovedsakelig 
spiser plantekost med høyt 
innhold av fiber.

En vannskål med friskt vann 
skal også stå tilgjengelig, selv 
om de fleste skilpadder drik-
ker ganske sjelden.

På én måte er en skilpadde 
også «enklere» enn en hund 

– du trenger ikke å lufte den 
flere ganger om dagen og 
trenger ikke å være redd for 
lange arbeidsdager. Men du 
kan ikke la den være hjemme 
alene mer enn en dag, da den 
trenger frisk mat hver dag. 

Dvale om vinteren. Noen 
uker hver vinter bør du legge 
til rette for at skilpadden kan 
gå i dvale. Da senkes kropps-
temperaturen og den får en 
god, lang hvil.

– I dvaleperioden kan den 
ligge i kjelleren, eller til og 
med i kjøleskapet, sier Heg-
gelund.

Det er viktig å vite at skil-
padden ikke vil gå i dvale av 
seg selv, du må legge til rette 
for det. Og det er bra for den 

å ligge i dvale, forutsatt at 
den er helt frisk.

Salmonella. Mange skilpad-
der bærer med seg salmo-
nellasmitte i tarmen. Det 
trenger absolutt ikke å være 
farlig, det finnes mange typer 
salmonella og langt fra alle 
gir sykdom. Men for sårbare 
individer kan det utgjøre en 
risiko.

– God hygiene er alltid vik-
tig. Gjør rent hos skilpadden 
hver dag, og vær nøye med 
å vaske hendene etter at du 
har tatt på den, er rådet fra 
veterinæren.

Har du baby i huset er det 
spesielt viktig å huske god 
hygiene. Små barn er spesielt 
sårbare for smitte, og det an-

befales i utgangspunktet ikke 
å skaffe skilpadde dersom du 
har en baby. 

– Hvis du tar dine for-
håndsregler, er det ikke noe 
problem. Men babyen skal 
ikke krabbe rundt på gulvet 
sammen med skilpadden, og 
skilpadden skal ikke bade i 
samme badekar som babyen. 
Det beste er om babyen ikke 
er på samme rom som skil-
padden, mener Heggelund.

Søke om tillatelse. Per i dag 
er det ikke lov å selge skilpad-
der i Norge. Men dersom du 
på grunn av allergi ikke kan ha 
andre kjæledyr, kan du søke 
Mattilsynet om å få lov til å 
kjøpe en skilpadde. Skilpad-
der kan leve i over hundre år, 

og det står jevnlig annonser 
for «skilpadde selges» i 
AstmaAllergi. Du kan også 
kjøpe en skilpadde i Sverige 
eller et annet europeisk land 
og søke om å få ta den inn 
til Norge.

Monica Heggelund sier 
mange har skilpadder og 
andre reptiler ulovlig. Man 
antar at det dreier seg om 
minst 100.000 ulovlige repti-
ler i Norge. Mange av disse 
kommer inn til dyreklinik-
ken, men veterinærene spør 
aldri om dyret er ulovlig 
eller ikke.

– Vi er behandlere, ikke 
politi, og vi har ingen rap-
porteringsplikt selv om 
vi kommer borti dyr som 

eieren har skaffet seg på 
ulovlig vis.

Flyttet fra England. Da 
AstmaAllergi var på besøk 
på dyreklinikken, hadde 
veterinær Heggelund besøk 
av de to skilpaddene Scout 
og Sid Herman. Begge disse 
eies av veterinærkollega 
Simon A. Michelet, som for 
en stund siden fikk tillatelse 
til å flytte dem med seg fra 
England. 

– Sid Herman er cirka 20 
år gammel. Jeg fant den 
vandrende rundt i gatene, 
og tok den med til klinikken 
der jeg jobbet. Siden jeg ikke 
fant eieren, fikk den bo hos 
meg, forteller Michelet. n

OptiChamber  
Diamond 

Nigaard Pharma AS - Storgata 8b, 2000 Lillestrøm 
post@nigaard.com - www.nigaard.com - telefon 815 30030

Inhalasjonskammer for alle  
som benytter spray

Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island

OptiChamber Diamond er antistatisk og 
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes 
med maske. Du rengjør kammeret enkelt i 
oppvaskmaskin. Refunderes på blå resept.

... liten og lett

Nigaard OptiChamber 90x261.indd   1 15.01.15   12:43
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INNEKLIMA

Dette kan  
du gjøre selv
Dårlig inneklima er en viktig årsak til sykdom og plager i luftveiene. 
Det er imidlertid mange små tiltak du selv kan gjøre for å få en mer 
helsevennlig bolig.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Godt renhold gir god helse
Det er viktig å holde boligen ren, ikke bare på 
grunn av det visuelle, men fordi smuss og støv gjør 
inneluften dårligere og kan forårsake eller forverre 
allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner. 

I fuktige og varme rom, som på badet, kan smuss 
gi grobunn for muggsopp og andre uønskede mikro-
organismer.

Det vil kaller støv kan være så mangt: Jord, flass 
fra huden, partikler fra tekstiler, pollen, allergener 
fra dyr, soppsporer, sot, sand og matavfall. Dette 
kan gi irritasjon og plager fordi allergener og andre 
allergifremkallende stoffer blander seg med støvet 
og virvles rundt i rommet og luften vi puster inn. 

Sand og bøss på gulvet vil virke som et slipemid-

del på gulv og overflater. Dette frigjør bittesmå, 
kjemiske partikler som svever rundt og pustes inn. 
Desto mindre støvpartiklene er, jo lengre ned  
i lungene kommer de. Barn er ekstra sensitive.

Helseplager ved feil eller mangelfullt renhold:
l Irritasjon i øyne, nese og hals
l Snue
l Tett nese
l Hodepine
l Eksem
l Astma
l Allergi

Flexit sentralstøvsuger
Flexit sentralstøvsuger er en rimelig engangsin-

vestering med en langvarig helsegevinst. Alt støv 

suges opp, og det skadelige finstøvet blåses ut 

av huset. 

Flexit balansert ventilasjon 
Med Flexit balansert ventilasjon i boligen din 

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. I tillegg sparer du energi ved at 

opptil 85% av varmen i inneluften gjenvinnes.

w w w.f lexit .no

Ren og frisk 
luft for et  
sunt inneklima

 
 

Stillegående 
Enkel i bruk

Nå får du tilskudd til ettermontering  
av balansert ventilasjon!

Enova gir opptil 20.000 kr i tilskudd 
til ettermontering av balansert  
ventilasjon. Besøk www.flexit.no eller 
www.enova.no for mer informasjon.
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INNEKLIMA

I Norge er det tradisjon for å vaske huset med grønnsåpe. 
Mange forbinder lukten av grønnsåpe med at det «lukter 
rent». Men egentlig lukter det kjemikalier, som kan gi allergiske 
reaksjoner.

Det å vaske med mye vann og grønnsåpe gjør at bakterier 
og sopp trives og formerer seg. NAAF anbefaler derfor at man 
i størst mulig grad bruker tørre rengjøringsmetoder. Dette er 
bedre både for deg og for gulvet ditt.

Unngå også rengjøringsmidler i sprayform.

NAAF anbefaler at det skal luftes minst to ganger 
per dag i 10-15 minutter om gangen. Dette øker 
luftfuktigheten og senker temperaturen, slik at virv-
lende støv blir tyngre og legger seg ned på bakken.

Et komplett støvfritt hjem er en utopi, men det går an å stop-
pe veldig mye skitt og smuss fra å komme over dørstokken.

Start med å holde det rent og fint foran inngangsdøra. 
Oppkjørsel/gangvei bør ha et underlag som kan spyles. Det 
er også lurt å bruke dørmatte og gjerne en kost der man kan 
børste av skoene. 

Gå aldri inn rundt i huset utesko, og bruk en god, fuktab-
sorberende matte innenfor døren.

En innetemperatur på 20 til 22 grader er 
ideelt, gjerne 5 grader kaldere på soverom-
met. Hvis du synes det er for kaldt, ta heller 
på en ekstra genser og bruk tøfler enn å skru 
opp temperaturen. Hvis det er for varmt, blir 
luftkvaliteten dårligere og du kan få hode-
pine og problemer med konsentrasjonen,  
i tillegg til plager i luftveiene.

Bestill inneklimasjekk

Ikke bruk grønnsåpe! Vær obs på  
innetemperaturen

Unngå å få skitten inn i huset

Husk å lufte godt!

NAAF samarbeider med firmaet Humid AS, som 
gir deg som medlem gode betingelser på inneklimasjekk av 

din bolig. Mistenker du at boligen ikke har et godt inneklima, 
kan du bestille en sjekk som inkluderer blant annet befaring 

av boligen, kontroll av trekk, samt måling av muggsopp, 
luftfuktighet og CO2. Etter denne sjekken vil du få en 
rapport med resultater fra målingene, samt forslag til 

tiltak til hva du kan gjøre for å bedre situasjonen. 
For boliger i Oslo-området koster en slik 
inneklimasjekk 7500 kroner for leilighet, 

12.500 for enebolig dersom 
du er NAAF-medlem. 

Ta kontakt med NAAF for å få 
oppgitt rabattkode. 

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® stopper opptil 90% smuss og fuktighet i inngangspartier, garderober og resepsjons-

arealer, og er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet (NAAF) siden 2008. Dette gjør NAAF fordi 

renholdssoner er et forebyggende tiltak som hurtig kan installeres på skoler og i barnehager, og 

som gir en umiddelbar effekt. Renholdssoner er godt dokumentert og bidrar til økt livskvalitet for 

personer med luftveisplager, i tillegg til å redusere støy med opptil 33 dB.

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

FRI FOR FTALATER

NYHET
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INNEKLIMA

I disse dager har mange elever hatt sine første uker på skolen igjen 
etter ferien, og kanskje opplevd at inneklimaet ikke er blitt noe bedre 
siden sist. Dårlig inneklima kan utvilsomt føre til dårlig læringsmiljø, 
men heldigvis er det mange ting man kan gjøre enkelt med god effekt.  

Her er noen tips til bruk i klasserommet fra  
NAAFs inneklimafagsjef Kai Gustavsen:
l Heng opp et termometer på innervegg ca. 150 cm over gulv
l Påse at temperaturen i fyringssesongen er 20 til 22 grader 
l Sørge for at varmekilder og termostater ikke blir blokkert
l Sjekk om ventilasjonen fungerer – vindu og dør kan brukes
l Bruk utvendig solskjerming aktivt slik at varmen fra sola stoppes ute
l Dra inn minst mulig sand utenfra (bruk avskrapningsrista ute)
l Bruk innesko og heng ytterklær på gangen
l Dra sammen sand og løse partikler fra gulvet så ofte som mulig
l Bær ut organisk avfall og restavfall hver dag
l Rydd rommene slik at renholder får utført renhold av de ulike flater

Vil du vite mer, gå inn på www.naaf.no/mittinneklima

TOBAKKSRØYK: Heldigvis er det stadig færre som røyker 
innendørs! Det beste er å stumpe røyken helt, men dersom 
du absolutt må røyke, gjør det ute, langt fra vinduer, ventila-
sjonsluker og andre mennesker som blir plaget av tobakksrøyk. 
Røyken inneholder flere tusen kjemiske stoffer som er svært 
helseskadelige, både for de som røyker selv og de som blir 
utsatt for passiv røyking.

VEDOVNER: Spesielt gamle vedovner og åpne peiser kan 
tilføre innemiljøet mye sot og røyk. Skal du fyre med ved, bør 
du bruke en moderne, rentbrennende ovn og fyre med god 
trekk slik at forurensningen ut i rommet blir minst mulig. Det er 
også verdt å tenke på at vedfyring er en av de største kildene 
til utslipp av svevestøv, noe som er et stort problem spesielt i 
byene på kalde dager. Moderne ovner forurenser mindre enn 
gamle, men ingen vedovner er forurensningsfrie.

TEPPER: Vegg-til-vegg-tepper anbefales ikke, da disse ikke kan 
tas ut og ristes rene for støv og partikler. Skal du ha teppe, bør 
du velge et som enkelt kan rengjøres og helst kunne vaskes i 
maskin. Selv om et teppe ser rent ut, kan det inneholde store 
mengder støv og forurensning som virvles opp. Selve teppet 
kan også skape mye støv når fibrene slites eller brekkes av.

MATOS: Os og damp fra steking og koking kan gi plager for de 
som har allergi. Vær derfor nøye med å alltid bruke vifte når du 
lager mat. Sett på viften en liten stund før du begynner å koke 
eller steke, slik at du får et godt avsug. Pass også på at maten 

ikke blir svidd, dette danner farlige stoffer. Og så er det natur-
ligvis viktig at filtrene i kjøkkenviften rengjøres ofte, gjerne  
i oppvaskmaskin.

STØVSAMLERE: Har du mye pyntegjenstander stående  
fremme, er det viktig å rengjøre ofte. Puter, gardiner og kose-
dyr bør også vaskes jevnlig, da disse samler mye støv.  
Det er bedre med lukkede skap enn åpne hyller som samler 
støv, og garderobeskap bør gå helt opp til taket for å unngå  
at det samles støv på toppen.

VENTILASJONS- OG LUFTEKANALER: Det er bra å ha et 
ventilasjonsanlegg men dersom det er lenge siden det er ren-
gjort, kan det virke mot sin hensikt. Jevnlig rens og vedlikehold 
er viktig for å unngå at støv og skitt føres tilbake til inneluften. 
Et støvete ventilasjonsanlegg vil heller ikke klare å skifte ut 
luften så raskt som det er meningen at det skal gjøre.

HUSDYR: Hud, flass, hår og kjertler fra pelsdyr inneholder  
allergener som virvles rundt i inneluften. Også dyrefor, katte-
sand og for eksempel sagspon som brukes i bur, kan gi aller-
giske reaksjoner. Har du dyr i huset, er det ekstra viktig å  
være nøye med renholdet.

TRAFIKK: Dersom du bor rett ved en trafikkert bilvei, bør  
lufting skje mot bakgård dersom dette er mulig, for å unngå  
at veistøv kommer inn i boligen.

Forurensningskilder i hjemmet

Skolestart – tips til bedre læringsmiljø

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
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Fredag 12. august i år hadde Aftenposten en meget god 
artikkel om matallergi. Aftenposten skrev der om familien 
Neergård som grunnet allergi må følge med på alt sønnene 
spiser. NRK Kveldsnytt fulgte opp samme kveld med et inn-
slag om elleveårige Aurora Eriksen Hjorthaug som fortalte  
at hun kan dø av å spise mat hun ikke tåler.

Norges Astma- og Allergiforbund har i flere år etterlyst et 
nasjonalt astma- og allergiprogram, og i innslaget på NRK 
krevde vi at dette nå kommer på plass. 

Hvorfor er et slikt program viktig?
Det er de senere år påvist en urovekkende økning i fore-

komsten av astma. 
For 60 år siden var forekomsten blant barn 0,4 prosent.  

I dag er situasjonen at 25 prosent av barna har, eller har 
hatt, astma innen fylte 16 år. Astmaanfall er den vanligste 
årsaken til akutte sykehusinnleggelser av barn. Nyere fors-
kning viser også at astma hos barn øker risikoen for utvikling 
av kols i voksen alder. 

I tillegg har i dag 20 prosent av Norges befolkning utviklet 
pollenallergi. Dette tallet lå på rundt 5 prosent på 1970-tal-
let.

Til sammen er rundt 1,5 millioner nordmenn rammet av 
astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer. Det er 
uten tvil et meget stort behov for samkjøring i møtet med 
disse sykdommene, samt målrettet, forebyggende arbeid 
for å bremse den økende forekomsten.

Sykdommene medfører enorme kostnader for samfunnet. 
Helsedirektoratet anslår summen til 10 milliarder kroner år-
lig. Å investere de nødvendige midler nå vil i tillegg til bedret 
livskvalitet for alle dem som er rammet, også kunne gi store 
besparelser i helse- og velferdssektoren i både nær og litt 
mer fjern fremtid.

Norge trenger et tiårig handlingsprogram som beskriver 
hva som skal oppnås, og med målbare mål. Vi har en unik 
mulighet til å ta lærdom av Finland hvor man har gjennom-
ført et tiårig program for astma og nå er mot slutten  
av tilsvarende program for allergi. 

Nasjonalt astma- og allergiprogram må på plass nå!

Resultatene er utvetydige: Markante reduksjoner i 
samfunnskostnader, i tillegg til stor nedgang i eksempelvis 
sykefravær og sykehusinnleggelser.

Å vedta et slikt langsiktig program kommer mest 
sannsynlig bare gjennom generell enighet på Stortinget. 
Bekjempelsen av kroniske sykdommer som astma og allergi 
er dessverre ikke noen opplagt velgermagnet. Kanskje tas 
problemstillingen heller ikke helt på alvor ettersom mye av 
materien sammenblandes med underlige kjendisdietter, 
og det privilegium det er for et rikt samfunn å kunne være 
besettende opptatt av moter innen kosthold.

Uansett er det et klinisk, medisinsk faktum at vi av 
komplekse og mangeartede grunner står overfor en folke-
sykdom som allerede har samfunnskostnader i mangemil-
liardklassen. 

Et tiårig nasjonalt program vil etter min vurdering utvil-
somt kunne redusere kostnadene, rydde opp i begreps-
forvirringen og gjøre tvilsomme quickfix-tilbud mindre 
attraktive, samtidig som vi viser at vi som samfunn evner å 
ta grep for å bremse trenden der mennesket i økende grad 
ikke tåler sine egne naturlige omgivelser. 

Derfor krever Norges Astma- og Allergiforbund at det 
nasjonale programmet kommer på plass. Det er god og 
ansvarlig helsepolitikk, det er god samfunnsøkonomi – 
både på kort og lang sikt. Innfrielse av dette kravet vil være 
en av de viktigste oppgavene for vår organisasjon i den nye 
landsmøteperioden.

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  

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 
allergifremkallende stoffer, som finnes i hjemmet: 
Hudpleieprodukter 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 ekspo-
nert 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 mini-

merer 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” 
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Mer enn 40 prosent av be-
folkningen opplever å få en 
eller annen allergisk reaksjon 
i løpet av livet. 

– Hos de fleste dreier dette 
seg om milde symptomer. 
Mer alvorlige allergiplager 
sees hos 10–20 prosent, sier 

helsefaglig rådgiver Inger 
Rudnes i Norges Astma- og 
Allergiforbund.

Det er bred internasjonal 
enighet om at allergiforekom-
sten har økt de siste tiårene. 
Livsstilsfaktorer som endring i 
kosthold og miljøet rundt oss, 

usunt inneklima og forurens-
ning ute kan være årsaker. 
I tillegg kommer redusert 
endring i bakteriefloraen vi 
omgir oss med.

Det er spesielt matallergi 
som øker. Opp mot åtte pro-
sent av barn har allergi mot 

en eller flere matvarer, og 
det er flest tilfeller hos barn 
under fem år.

– Mange flere er berørt i 
det daglige, siden problemet 
har praktiske konsekvenser 
også for familie og venner, 
sier Rudnes.

40 prosent har allergi i løpet av livet
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NAAF-KOKKEN

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.

Slik gjør du:
l Del kålhodet i skiver og kutt opp skinken. Jeg har brukt en italiensk speket  
 skinke, men her er det bare fantasien som setter begrensningene. 
l Smelt smør i en stekepanne og legg i kålskivene når panna er varm.  
 Stekes gylne på begge sider. 
l Ha i skinka den siste tiden for at den skal få en sprø, fin overflate.  
 Skinka inneholder nok salt til å smaksette retten, men ha gjerne litt nykvernet  
 pepper over til slutt. 

KYLLING CON CARNE
400 g kyllingkjøttdeig
1 hvitløksfedd
½ løk, finhakket 
1 boks hermetiske tomater
2 ss tomatpuré
1 ss sukker
1 boks hvite bønner 
salt og pepper 
Persille 
1 chili, finhakket 
Olje 
2 dl yoghurt naturell, gjerne laktosefri (kan sløyfes)

Slik gjør du:
l Stek kyllingkjøttdeig i litt olje. Ha den over i en kjele. 
l Stek chili, hvitløk og løk gyllent i litt olje. Ha det over  
 sammen med kyllingen. 
l Ha tomater, tomatpuré og sukker i kjelen og la det koke  
 i fem minutter. 
l Skyll de hvite bønnene og ha dem over i gryta. La dem  
 trekke seg varme i et par minutter. Smak til med salt  
 og pepper. 
l Tilsett litt yoghurt og velg selv om det skal blandes  
 sammen, eller om yoghurten bare skal serveres på  
 toppen. Yoghurten gir en mild smak og balanserer  
 smakene. Dryss over litt finhakket persille. 
 Serveres med ris, brød og/eller grønn salat. 

RØDBETESMOOTHIE

STEKT KÅL

2 store rødbeter
2 epler
1 bit ingefær, ca 1 cm. 
2 stenger stangselleri

1 kålhode 
200 g speket skinke, evt bacon 
2 ss smør  

Tekst og foto: Morten Øverbye

Slik gjør du:
l Kan ikke grønnsaker brukes til dessert, sier du? Vel du tar  
 feil! Bare sørg for kalde råvarer og en isbit eller to når  
 smoothien er ferdiglaget. 
l Jeg har en juicer som jeg kjører alt sammen i. Den fordeler  
 juicen på den ene siden, avskjæret på den andre. 
l Drikk, nyt og skryt.

Herlig høstmat
Frisk luft, lune kvelder og 
varme retter. Akkurat nå bugner 
butikkene av ferske norske 
råvarer. Sørg for at du fyller 
kropp og gryte med det beste 
høsten har å by på. Her er en 
velsmakende treretters middag 
for den kommende tiden. 
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AKTUELT

No fish. Elevene ved Os barneskule får ikke lov å ha fiskepålegg på 
skolematen. Foto: Colourbox.

Barneskole med forbud mot fisk i matpakka
På Os barneskule i Hordaland har ledelsen innført forbud mot å ha med matvarer 
som inneholder fisk eller spor av fisk i matpakka. Eksperter mener strategien er feil.

Da elevene møtte til første 
skoledag i høst, fikk de med 
seg et skriv hjem der de ble 
bedt om å ikke ha med seg 
verken kaviar, makrell i tomat 
eller røykelaks på skolematen. 
Årsaken er at det har begynt 
en elev i første klasse med 
alvorlig fiskeallergi.

– Vi er opptatt av å ivareta 
eleven på en best mulig måte 
og har tett dialog med hjem-
met og helsepersonell, sier 
Renate Onstad, fungerende 
rektor ved Os barneskule til 
Bergens Tidende.

Den omtalte eleven kan få 
alvorlige allergiske reaksjoner 
ved fysisk kontakt med mat-
varer som inneholder fisk eller 
dersom vedkommende er i 

nærheten av en som har spist 
fisk eller mat som inneholder 
spor av fisk, skriver skolen i 
informasjonsbrevet.

Torgeir Storaas, seksjonsle-
der ved Regionalt senter for 
astma, allergi og overfølsom-
het ved Haukeland universi-

tetssjukehus i Bergen tror ikke 
strategien som er valgt ved 
Os barneskule er den beste 
verken for barnet selv eller de 
andre elevene.

– Hvis strategien er at bar-
net aldri skal møte fiskealler-
gener noe sted, måtte samme 

strategi følges ved kinobesøk, 
på fotballkamper, i annen 
fritidsaktivitet, ved besøk på 
butikk, og så videre, sier han.

Anna Bistrup, helsefaglig 
rådgiver i Norges Astma- og 
Allergiforbund er enig med 
Storaas. Hun mener forbud 
kan skape falsk trygghet fordi 
det nesten er umulig å unngå 
at folk tar med seg mat som 
inneholder spor av fisk.

– Et forbud er ikke riktig vei 
å gå. Det er viktig å gi barnet 
evnen til å takle allergien og 
at voksne læres opp i hvordan 
de skal tilrettelegge for elever 
med allergier og hvordan de 
skal håndtere en eventuell  
allergisk reaksjon.

IS UTEN AT 
MAGEN KLAGER?
REAGERER DU PÅ LAKTOSE PRØV 
NYCOPRO LAKTASE

– TAS SAMMEN MED 
ALLE MÅLTIDER SOM 
INNEHOLDER LAKTOSE

Ved eventuelle spørsmål vennligst ta kontakt med Takeda Informasjon Tlf: 800 800 30 eller e-post: infonorge@takeda.com
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Biogass gir bedre luft og  mindre klimautslipp
I Vestfold og Telemark kjøres stadig flere store kjøretøyer på matavfall og husdyr-
gjødsel, i stedet for diesel. Dette gir befolkningen bedre luft og er i tillegg et stort 
løft for miljøet.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Kjell Løyland og Greve Biogass

Biogassbuss. 50 rutebusser i Tønsberg-området går nå på biogass. 
Den Magiske Fabrikken. I disse store tankene blir matavfall og husdyr-
gjødsel forvandlet til biogass. Bildet er fra da tidligere landbruksminis-
ter Sylvi Listhaug besøkte fabrikkanlegg i november i fjor. 

Siden 1. juli har 75 splitter 
nye biogassbusser kjørt rundt 
i Grenland og Tønsberg-
området med biogass laget av 
matavfall og husdyrgjødsel på 
tanken.

– Dette er en helt klar miljø-
satsing fra vår side. Vi og vår 
eier Vestfold fylkeskommune 
ønsker å ta ansvar for den 
globale klimaproblematikken, 
i tillegg til at vi vil redusere 
lokal forurensning, sier Erik 
Gundersen, administrerende 
direktør i Vestfold Kollektiv-
trafikk AS.

Matavfall og husdyrgjødsel.
Biogass er kjemisk sett det 
samme som naturgass. Begge 
deler er metangass, men der 
naturgassen hentes opp fra 
bunnen av Nordsjøen kommer 
biogassen fra organisk avfall.

Biogassen som brukes til 
å drive bussene i Vestfold 
og Grenland blir produsert 
av firmaet Greve Biogass. På 
biogassanlegget Den Magiske 
Fabrikken utenfor Tønsberg 
omdannes matavfall fra tre 
fylker, samt husdyrgjødsel 
fra landbruket, til drivstoffet 
biogass. Restavfallet etter pro-
duksjonen tilbakeføres som 
gjødsel til gårder i Vestfold, 
og erstatter dermed bruk av 
kunstgjødsel.

Ved produksjonsanlegget 
vil det i år produseres biogass 
tilsvarende 6,3 millioner liter 
diesel. Til sammenligning 
bruker alle busser i Vestfold 

4,5 millioner liter diesel i løpet 
av et år.

Tidligere har blant annet 
tjenestebiler i Tønsberg kom-
mune, renovasjonsetaten og 
sykehuset gått over til biogass, 
og nå altså rutebusser i Vest-
fold og Telemark.

Mindre utslipp. Fordelen 
med å bruke biogass i stedet 
for diesel til å drive busser 
og andre tunge kjøretøyer, 
er blant annet at utslippet av 
NOX og svevestøv blir langt 
mindre. Dette gir igjen bedre 
luftkvalitet, som er av svært 
stor betydninger for de som 

har astma, kols og andre luft-
veissykdommer. 

I tillegg lukter det svært 
lite fra biogass, noe både 
astmatikere og andre setter 
stor pris på.

– Jeg merker stor forskjell 
på å stå ved siden av en 
dieselbuss og en buss drevet 
av biogass. Det er veldig 
positivt at bussene nå drives 
med biogass. Det er et stort 
steg i riktig retning mot bedre 
luftkvalitet, for tunge kjøre-
tøyer står for en stor del av 
utslippene, sier Ellen Sørby, 
regionsekretær i NAAF Region 
Østafjells i Vestfold.

(Red. anm.: Ellen Sørby 
er gift med Ivar Sørby, as-
sisterende direktør i Greve 
Biogass.)

Foreløpig er det et stykke 
igjen til alle Vestfold-bussene 
går på biogass, men Vestfold 
fylkeskommune har satt krav 
om bruk av biogass for minst 
70 prosent av bussene i frem-
tidige anbud. Så det vil skje en 
overgang til stadig flere bus-
ser på biogass over tid.

Modige politikere. Erik Gun-
dersen i Vestfold Kollektivtra-
fikk AS roser fylkespolitikerne 
for at de har tatt et modig og 
fremtidsrettet valg om å stille 
krav til bruk av biogass når de 
har inngått avtaler om drift av 
kollektivtrafikk.

– Her har politikerne tenkt 
på det store kretsløpet. 
Erfaringsmessig koster biogass 
litt mer enn diesel, men med 
tanke på klimautslipp er det 
et mye bedre valg å bruke bio-
gass. Kollektivtrafikken i Vest-
fold gir et utslipp på 12.000 
tonn CO2 per år – ved å gå 
over til biogass har vi allerede 
redusert dette utslippet med 
4000 tonn fra 1. juli i år. 

Gundersen mener det også 
er viktig at offentlige aktører 
går foran med et godt eksem-
pel og tar miljøvennlige valg, 
så vil private aktører komme 
etter.

Gir nullutslipp. Assisterende 
daglig leder Ivar Sørby i Greve 

FAKTA BIOGASS
Biogass	oppstår	naturlig	i	forbindelse	med	anaerob	
(uten	luft)	nedbryting	av	organisk	materiale,	for	
eksempel	i	myrer,	deponier	eller	gjødselhauger.
Biogass	består	hovedsakelig	av	metan	(CH4)	og	
karbondioksid	(CO2).
I	et	biogassanlegg	utvinnes	biogass	fra	for	eksem-
pel	husdyrgjødsel,	slam,	matavfall,	fiskeavfall	eller	
energivekster	(raps,	mais	eller	korn).	I	prinsippet	
kan	alt	biologisk	materiale	benyttes.
Ved	å	foredle	biogassen	kan	den	benyttes	som	
drivstoff	for	kjøretøyer.	
Restproduktet	etter	biogassproduksjon	er	biogjød-
sel,	som	kan	brukes	i	landbruket	som	et	alternativ	
til	kunstgjødsel.
I	Fredrikstad	har	Fredrikstad	biogass	AS	produsert	
drivstoff	til	 
busser	til	2001.	
Det	foreligger	
også	planer	 
om	å	starte	bio-
gassanlegg	flere	
steder	i	landet.

Åpnet fyllestasjon. Regionsekretær Ellen Sørby i NAAF Region  
Østafjells var med på åpningen av Telemarks første fyllestasjon for 
biogass i Skien.

Biogass gleder seg til å ønske 
statsminister Erna Solberg 
velkommen til Den Magiske 
Fabrikken. For biogass laget 
av matavfall og husdyrgjødsel 
er noe som bør settes i gang i 
landbruksdistrikter over hele 
landet, mener han.

– Vi har et system der vi 
henter husdyrgjødsel på 
gårdene, og leverer biogjødsel 
tilbake på samme tur. Ved å 
bruke biogjødsel i stedet for å 
spre møkka ut på jordene slik 
det tradisjonelt er blitt gjort, 
får man nyttegjort seg mer av 
næringsstoffene i gjødselen. 
Det blir også mye mindre lukt, 
forklarer Sørby.

Han sier at biogass er en 
fornybar energikilde fordi 
man utvinner biogassen under 
kontrollerte forhold i luk-
kede tanker i stedet for at det 
slippes rett ut i luften under 
forråtningsprosessen som 
uansett ville ha skjedd. 

– Biogass slipper ut CO2 ved 
forbrenning, men det ville den 
gjort også om den ikke hadde 
blitt brukt som drivstoff først. 
Dermed kan vi redusere ut-
slippet av klimagasser drama-

Miljøvennlig renovasjon. Hentebilene til renovasjonsetaten i Tønsberg har biogass på tanken.

tisk dersom tunge kjøretøyer 
går over til å bruke biogass i 
stedet for diesel laget av olje 
fra Nordsjøen, eller HVO bio-
diesel som i hovedsak er laget 
av palmeolje, sier Sørby. n
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KINOAKTUELL BARNEFILM

«Erik Gilbert Gustavsen er 
en helt alminnelig elleveå-
ring. Han er tynn som en flis, 
bruker briller og spiller fotball. 
Og så tenker han mye på Line 
i klassen. Ellers er det vel 
ikke noe særlig mer å si om 
Gilbert, bortsett fra at Gilbert 
og egg ikke er noen særlig god 
kombinasjon».

Utdraget er hentet fra 
romanen «Eggg» av Stein 
Erik Lunde, som er basert på 
forfatterens egne erfaringer 
som eggallergiker. Den kino-
aktuelle barnefilmen «Gilberts 
grusomme hevn» er igjen 
basert på denne romanen. 

Gilbert har opplevd mange 
vanskelige situasjoner grunnet 
sin eggallergi og når han og 

Eggallergiker Gilbert  
tar grusom hevn
Gilbert er allergisk mot egg og blir  
kalt Spybert etter at han kaster opp i en 
bursdag. Allergi er tema i barnefilmen «Gilberts 
grusomme hevn» – noe både forfatter og 
hovedrolleinnehaver har personlig erfaring med.  

Tekst: Marit Aaby Vebenstad    
Foto: Marit Aaby Vebenstad, Maipo Film og Gyldendahl/Herdis Maria

familien flytter, gjør han alt 
for å holde allergien hemme-
lig for de nye vennene. Men 
når tanten Doris dukker opp 
som barnevakt, går det skeis. 
Den slemme tanten gir ham 
nemlig egg med vilje! Gilbert 
lærer snart at angrep er beste 
forsvar, og han planlegger en 
storslått hevnaksjon på selv-
este julaften.

Hovedrolle som allergiker. 
Det er Simon Hobbel Rosen-
dahl (11) vi får se på kinoler-
retet denne høsten, i hoved-
rollen som eggallergikeren 
Gilbert. AstmaAllergi møter 
den unge skuespilleren i hjem-
byen Moss, i idylliske omgivel-
ser på Jeløya. I filmen vil ikke 

Gilbert innrømme at han har 
eggallergi. Nedturen er stor 
når han kaster opp foran alle 
i en bursdag. Og når ansiktet 
hovner opp til det ugjenkjen-
nelige. På skolen blir han kalt 
Spybert, etter den famøse 
oppkastepisoden.

– Det høres fælt ut å ha det 
som Gilbert. Hvis jeg hadde 
vært han, hadde jeg bare 
fortalt det til klassekamera-
tene. Det ville nok hjulpet, 
tror Simon, som er eldst i en 
søskenflokk på fire.

Har selv cøliaki. Han vet godt 
hvordan det er å leve med et 
kosthold med restriksjoner. 
Selv har han cøliaki. Alle-
rede i barnehagen mistenkte 

foreldrene at noe var galt, men 
først i fjerde klasse begynte han 
på et glutenfritt kosthold. Han 
har merket bedring, tidligere 
var han plaget av munnsår og 
magesmerter.

Med mor, mormor og tante 
med cøliaki, er det heller ikke 
noe problem å få fatt i glutenfri 
kost. 

– I begynnelsen var det van-
skelig å holde seg unna gluten, 
men nå går det fint. Og i mot-
setning til Gilbert, er jeg ikke 
redd for å si det til noen. Det er 
helt greit å snakke om det. Og 
alle synes det er veldig greit. 
Jeg kjenner to andre som har 
cøliaki, en som har melkeallergi 
og en som har eggallergi, fortel-
ler Simon.

Trives som skuespiller. Den 
unge skuespilleren er en fersk-
ing i filmbransjen, men rollen 
har helt klart gitt mersmak.

– Det har vært veldig gøy. 
Jeg vil gjerne fortsette som 
skuespiller, sier Simon.

11-åringen forteller at han 
alltid har likt skoleteater, men 
at det er foreldrenes for-
tjeneste at det ble audition 
til «Gilberts grusomme hevn». 
Dette skriver seg helt tilbake til 
da han var 1 ½ år gammel. Da 
Simon var liten pønsket forel-
drene ut en lur måte å tjene litt 
penger på.

– Vi bodde på Grünerløkka i 
Oslo og var studenter på den 
tiden. Så vi sendte inn et bilde 
av Simon til et castingbyrå i 

håp om at han kunne være 
med i en reklame så vi kunne 
tjene litt penger, smiler mo-
ren Mari Hobbel.

Åtte år etter fikk de en mail 
fra filmselskapet, som søkte 
gutter i alderen 9–11 år. For 
å være med i utvelgelsen, 
måtte man sende inn en 
videosnutt på ett minutt hvor 
man fortalte en morsom selv-
opplevd historie. Det var flere 
runder med auditioner før 
han fikk rollen. Innspillingen 
tok ganske lang tid – og varte 
ofte til langt på kveld.

– Jeg måtte drikke kaffe 
og redbull noen ganger, ler 
Simon. Og legger til at kaffen 
smakte helt greit når han fikk 
ta i så mye sukker han ville.

Vet hvordan det føles. 
Forfatter og lærer Stein Erik 
Lunde har utgitt 19 bøker, de 
fleste for barn og unge. I 1998 
utkom romanen «Eggg», en 
bok han mottok Brageprisen 
for og Kulturdepartemen-
tets pris for beste barne- og 

ungdomsbok. «Eggg» har blitt 
utgitt flere land– og denne 
høsten blir altså boka til film.

– Filmen ligger tett opptil 
boka, men litteratur og film 
er helt forskjellige sjangre, så 
i filmen er det mer action og 
konfrontasjoner, sier forfatte-
ren som vet hvordan det føles 
når eggematen stiger oppover 
i kroppen, presser seg mot 
halsen og opp i munnen. 

– Dette var min andre bok 
og jeg hadde lyst til å skrive 
om noe jeg hadde peiling på. 
Hva kunne det være? Det 
måtte bli allergi. Oppkast er 
det jeg har peiling på, sier 
Stein Erik Lunde.

Han har hatt eggallergi hele 
livet. Når han får i seg egg, og 

Allergisk forfatter. Stein Erik 
Lunde er selv allergisk mot egg, og 
har skrevet boken «Eggg».

Fra filmen. Gilbert spilt av Simon 
Hobbel Rosendahl (11) må bruke 
gummihansker når han baker for  
å ikke komme i kontakt med egg.
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FAKTA «GILBERTS GRUSOMME HEVN»

l Barnefilmen	har	kinopremiere	16.	september.
l Filmen	er	basert	på	den	prisvinnende	boken		 	
	 «Eggg»	av	Stein	Erik	Lunde.	
l Simon	Hobbel	Rosendahl	(11)	spiller	hoved- 
	 rollen	som	Gilbert	i	filmen.	Hanne	Dybvad	er		 	
	 hans	jevngamle	medspiller.	Gisken	Armand		 	
	 spiller	Tante	Doris,	Egil	Hegerberg	spiller	pappa	 
	 og	Frida	Hallgren	bekler	rollen	som	mamma.	
l Manus:	Kathrine	Valen	Zeiner	og	Hanne	Larsen,	 
	 regi	Hanne	Larsen. 

                           Kilder: Gilbertfilmen.no og Filmweb

Førpremiere for barna på Geilomo
På Geilomo barnesykehus har 
en gruppe barn og unge gledet 
seg til 6. september. Da hadde 
nemlig barnefilmen «Gilberts 
grusomme hevn» førpremiere 
på Geilo. 

I tillegget til representanter 
fra Maipo Film As og NAAF 
var både hovedrolleinnhaver 
Simon Hobbel Rosendahl (11) 
og hans jevngamle medspil-
ler Hannah Dybvand til stede 
under førpremieren på Geilo 
kino. De to unge skuespillerne 
tok seg god tid til å slå av en 
prat med Geilomo-barna  
etterpå.

AstmaAllergi snakket med 
seksjonssjef ved Geilomo, 
Anne-Britt Foss like før filmvis-
ningen.

– Jeg kan ikke si annet enn 
at vi gleder oss enormt til 

dette, så vel voksne som barn, 
sier Foss som regner med at 
mange av barna av kommer 
til å kjenne seg godt igjen i 
filmen – særlig i Gilberts bitre 
erfaringer med matallergi. 
Hun har i tillegg hørt at filmen 
skal være morsom og full av 
action.

– Dette blir en god start for 
de barna som i disse dager 
starter sitt opphold på Gei-
lomo, mener Foss.

Geilomo barnesykehus er 
en spesialinstitusjon som gir 
behandlings- og habiliterings-
tilbud til barn med astma, 
allergi, eksem og hjertefeil. 
Tilbudet gjelder barn i skole- 
pliktig alder, fra 1. til 10. 
klasse.

Ved skolestart høsten 2016 
starter 19 barn med astma,  

Entusiasme. Stor begeistring blant barna på Geilomo barnesykehus 
over førpremiere på «Gilberts grusomme hevn» på Geilo 6. september. 
Illustrasjonsfoto: NAAF/Terje Bjørnsen

Filmdebut. Simon Hobbel Rosen-
dahl  vil gjerne fortsette skue-
spillerkarrieren.

det kan være bittesmå meng-
der, må han umiddelbart spy. 

– Det er et litt sært grunn-
lag for en bok, ler forfatteren. 
Historien om den slemme 
tanten Doris fant han opp 
underveis. Hevn blir dermed 
motoren i fortellingen. 

«Det hadde ikke blitt noen 
god bok hvis den bare skulle 
handlet om at Gilbert spiste 

eggemat og gikk og spydde 
opp eggematen. For det at 
den fæle tanta dukket opp, 
gjør at boka ikke egentlig 
handler om en allergisk gutt. 
Den handler om hevn. Gilbert 
er min helt. Han gjør ting som 
jeg ikke hadde turt å gjøre 
selv», skriver Lunde om boka.

Flaut som barn. I voksen 
alder går det fint for Stein Erik 
å leve med eggallergien. Får 
han i seg egg, blir han helt bra 
igjen etter å ha kastet opp. 

– Det er kroppens måte å 
kvitte seg med det på. Den 
rydder opp selv, så jeg be-
høver ikke ta antihistaminer, 
forklarer forfatteren.  

Som liten gutt var det 
derimot flaut å være allergisk. 
Det skjedde mange pinlige 
episoder i barndommen. 

– Det var flaut å kaste opp  
i stua til folk, minnes Lunde.

Allergien opplevdes som 

allergi og hjertefeil sitt opp-
hold ved Geilomo.

Se bilder fra førpremieren på 
Instagram @astmaallergi!

hemmende. Det var pinlig å 
ikke kunne spise det samme 
som de andre barna. 

Det hendte jeg heller spiste 
litt egg, for så å gå på do og 
spy, forteller forfatteren. 

Som barn hovnet han også 
opp i ansiktet og øynene hvis 
han kom borti egg – akkurat 
som Gilbert. Legene trodde 
han skulle «vokse det av seg» i 

20-årsalderen, men det gjorde 
han ikke. 

– Men som voksen er det 
lettere å håndtere allergien. 
Jeg gir bare beskjed til kjøkke-
net når jeg spiser på restau-
rant. Det kan være litt mer 
utfordrende i utlandet, men 
som regel går det helt fint,  
sier Stein Erik Lunde. n

Gode valg
for sensitiv hud

Dermica sensitiv er en hudpleieserie utviklet spesielt for deg med bevisste  
holdninger til hudpleie og ingredienser. Produktene er fri for allergener,  

parabener og fargestoffer og er svært egnet for sensitiv hud.
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Øre-nese-hals-lege Alek-
sander Grande Hansen fra 
Trondheim startet i 2011 på 
doktorgradsprosjektet som 
skulle vise sammenhenger 
mellom fortetninger i bihuler 
og sykdommer i nedre luft-
veier. Tidligere i år kunne han 
motta sin PhD-grad i klinisk 
medisin ved Det medisinske 
fakultetet ved NTNU.

Kirurger og lungeleger.
– Medisinfaget er i dag delt 
inn i organer. Som lege hadde 
jeg lagt merke til at de øvre og 
nedre luftveiene i medisinsk 
sammenheng oppfattes som 
to organer. For mens de øvre 
luftveiene vanligvis behandles 
av kirurger som opererer i 
mandler, polypper og bihuler, 
er det lungeleger som tar seg 
av astma- og kolspasienter. 
Og disse to faggruppene av 
leger snakker egentlig ikke så 
mye med hverandre, forklarer 
Grande Hansen.

Men siden 1980-tallet har 
det internasjonalt blitt stadig 
mer fokus på at problemer 
i de øvre og de nedre luftvei-
ene ofte henger sammen. Det 
betyr for eksempel at de som 
har astma, også har en større 
sannsynlighet for å ha høy-
snue (allergisk rhinitt).

– Internasjonalt kalles det 
ofte for «United airways», sier 

Vil forene øvre  
og nedre luftveier
Selv om luftveiene i høyeste grad henger sammen, behandler helsevesenet de 
øvre og nedre luftveiene som to ulike organer. Øre-nese-hals-legen Aleksander 
Grande Hansen har tatt doktorgrad på «United airways» – de forente luftveiene.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

Grande Hansen, som tidligere 
i år disputerte til sin doktor-
grad om temaet.

1006 nord-trøndere. Grande 
Hansen ønsket derfor å se 
nærmere på om det var en 
sammenheng mellom de som 
hadde fortetninger i bihulene, 
og de som hadde astma.

En gruppe på 1006 nord-
trøndere deltok i studien, som 
innebar at det ble gjort en 
MR-undersøkelse av hodet til 
testpersonene.

– Da vi søkte etter utvalget, 
ble det spurt etter perso-
ner som ville stille opp i en 
undersøkelse av hjernen med 
MR. Og når du tar en MR av 
hjernen, vil bihulene også bli 
med på bildet. Dette gjorde  
at vi fikk et mest mulig  
representativt utvalg.  
Dersom vi hadde spurt etter 
personer til en studie av 
luftveier, vet vi at vi mest 
sannsynlig ville ha fått en 
overvekt av personer med 
luftveisproblemer som hadde 
meldt seg til å delta, forklarer 
Grande Hansen.

Målet var å få et utvalg som 
var så tilnærmet lik normal-
befolkningen som mulig.

Av de 1006 personene som 
deltok, oppga cirka 30 prosent 
at de hadde astma, kols eller 
andre luftveisproblemer. 

Målte bihulene. Etter at alle 
testpersonene hadde vært 
inne til MR-undersøkelse, 
gjorde Grande Hansen målin-
ger av bihulene til alle disse. 
Resultatene viste at rundt 
60 prosent hadde en eller 
flere fortetninger i bihulene. 
Det vanligste var fortykket 
slimhinne, noen hadde også 
polypper og cyster. Væske-
ansamling var sjeldent.

– Når jeg gjorde disse må-
lingene, visste jeg ikke hvilke 
testpersoner som hadde 
luftveissykdommer. Men det 
viser at tette bihuler er veldig 
vanlig, og vi vet at det på 
verdensbasis er ti prosent av 
befolkningen som sliter med 
kronisk bihulebetennelse, sier 
legen.

Etter at han hadde påvist 
de tette bihulene, gikk Grande 
Hansen videre til å sette disse 
tallene opp mot forekomsten 
av astma, kols og andre luft-
veisproblemer. Alle testper-
sonene hadde blitt bedt om 
å svare på noen spørsmål i et 
spørreskjema, samt at det ble 
utført spirometri (medisinsk 
undersøkelse av lungefunk-
sjonen) av de med luftveis-
problemer. 

89 personer hadde astma, 
20 hadde kols og 199 oppga 
pipende og kort pust el-
ler hoste uten at de hadde 

kjent luftveissykdom. Grande 
Hansens studie viste at både 
de med astma, kols og luftveis-
plager hadde økt forekomst av 
tette bihuler.

– Sannsynligheten for tette 
bihuler er dobbelt så høy for de 
med astma, og seks ganger så 
høy for de med kols, forteller 
han.

Fastlegene må spørre. Grande 
Hansen mener disse funnene 
viser at det er viktig at man ser 
hele luftveisapparatet under ett 
når man undersøker pasienter.

– Jeg mener ikke nødven-
digvis at alle skal henvises til 
to spesialister. Men det er 
viktig at fastlegene stiller de 
riktige spørsmålene. Dersom 
en pasient kommer inn med 
astmasymptomer, er det viktig 
å spørre også om hvordan det 
står til i nesen. 

Legen mener det er grunn til 
å tro at dersom man klarer å 
optimalisere behandlingen av 
symptomer ett sted i luftvei-
ene, vil dette ha betydning også 
for andre luftveisplager. Man 
kan tenke seg at det å fjerne 
nesepolypper kan bedre astma-
symptomene, mener han.

– Dette er et stort fagfelt 
som det trengs mye mer 
forskning på, påpeker Grande 
Hansen.

Var selv astmabarn. Han had-
de selv astma da han var barn, 
med flere opphold på Geilomo 
barnesykehus. Han var også 
aktiv i NAAFs ungdomsor-
ganisasjon, NAAFU. Han sier 
det var ganske tilfeldig at han 
valgte å spesialisere seg i øre-
nese-hals-feltet.

– Jeg skulle egentlig bli san-
ger, men så valgte jeg i stedet 
å bli lege. Jeg synes øre-nese-
hals-feltet er uhyre spen-
nende. Og jeg liker å operere. 
I dag har jeg for eksempel 
operert noen små astmabarn, 
forteller han. 

Hans egen astma merker 
han derimot ingenting til 
lenger.

– Jeg har trent av meg ast-
maen. Jeg var med på triatlon 
for en stund siden, i løpet  
av fire timer merket jeg ingen 
ting til astmaen. Så det er 
ikke noe problem lenger, sier 
han, og gir dermed et håp om 
bedring også til de mange  
andre som sliter med astma 
og luftveisproblemer i barn-
dommen. n

Opererer astmabarn. Øre-
nese-hals-lege Aleksander Grande 
hadde selv astma som barn, nå 
jobber han med blant annet å 
operere barn med astma.

FAKTA DOKTORGRADSSTUDIEN
l Øre-nese-hals-lege	Aleksander	Grande	Hansen	har	publisert	tre	artikler	 
	 i	forbindelse	med	sin	doktorgradsstudie	om	MR	av	bihuler.
l I	en	tverrsnittstudie	gjennomførte	1006	tilfeldig	utvalgte	deltakere	 
	 mellom	50	og	66	år	magnettomografi	(MR)	av	hodet,	og	besvarte	 
	 spørreskjema	om	sin	helse	som	inkluderte	luftveissykdom,	luftveisplager		
	 og	hodepine.
l  Studien	viser	at	det	er	sammenheng	mellom	sykdom	i	nedre	luftveier	 
	 og	fortetninger	i	bihulene.	Den	viser	også	at	det	ikke	er	sammenheng	 
	 mellom	tette	bihuler	og	hodepine.	
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Helse i hver reise!

En uvanlig sydentur!
NYHET: Bli med som mannskap på flott seil-
skute som seiler i farvannene ved Kanariøyene. 
Passer både funksjonshemmede og funksjons-
friske. Turer i november og i julen. Vi kan også 
friste med seilaser i Stillehavet. Kast loss!

Juletur til Kanariøyene!
Hjemme med snø, sludd og kulde - eller borte 
med sol, bad og varme..? Vi kan friste med to og 
tre ukers opphold på solsikre og flotte Valle 
Marina på Gran Canaria.  Pakkereiser inkl. fly 
og opphold i fine leiligheter i grønne omgivelser.

Møt våren i Spania!
Tjuvstart våren og bli med til Reuma-Sol i to eller 
tre uker i  februar og mars. Solen står allerede 
høyt på himmelen, det er godt og varmt og grønt 
og frodig på Costa Blanca-kysten. Helsehus med 
oppvarmet basseng. Godt for både kropp og sjel!

Kom i form på Gran Canaria!
Mosjonstur til norske Valle Marina på solsikre 
sydvestkysten ved Arguineguin. To uker med 
avreise 26. november. Vi fyller D-vitaminlagrene 
og kommer i litt bedre form før vi setter kursen 
hjem til julefeiring i Norge. Også turer i januar.

Helsereiser Tlf 23001260
www.helsereiser.no

Vinterpause i januar!
Trygt, varmt og godt. Kanariøyene slår aldri feil! 
I vinter kan du være med på to eller tre-ukers-
turer til Valle Marina ved Arguineguin, og med 
gangavstand til Amfi-stranden (bildet). Vi reiser i 
januar, akkurat når det er kaldest her hjemme...

Vakre Puerto de Mogan!
Populære fellesturer med reiseleder til Puerto 
de Mogan på Gran Canaria. Oppvarmet basseng 
og tilbud om fysikalsk behandling. Nydelig klima 
med masse sol. Utflukter og felles aktiviteter. 
Høst- og vinterturer på to og tre uker. Bli med!

EnergyMation AS

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
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Forsker på cøliaki. Professor 
Ludvig M. Sollid er leder for K.G. 
Jebsens senter for cøliakiforskning.

Åpnet nytt senter for cøliakiforskning
18. august åpnet K.G. Jebsen senter for cøliakiforskning. Her skal 
forskerne utvikle bedre behandling og bedre diagnostisering av cøliaki.

Mellom 1 og 3 prosent av be-
folkningen i Norge har cøliaki, 
men mange er ikke diagnos-
tisert. Forskerne ved det nye 
senteret som ledes av Ludvig 
Sollid, skal utføre både grunn-
forskning og klinisk utprøving 
på pasienter. 

Stiftelsen Kristian Gerhard 
Jebsen har gått inn med 18 
millioner kroner over fire år, 
og Universitetet i Oslo finansi-
erer resten. 

Pasientene står sentralt 
i senterets forskning. Ved 
åpningen holdt pasientrepre-
sentant fra den frivillige orga-
nisasjonen Coeliac UK, Heidi 
Urwin, et innlegg om hvordan 

det jobbes i Storbritannia for 
å bedre livet til cøliakere. De 
jobber tett med pasienter og 
pårørende for å kartlegge be-
hovet for ny kunnskap. Både 
å spre det vi vet til befolknin-
gen, og å finne ut hva som bør 
forskes mer på.

Organisasjonen er opptatt 
av problemet med at mange 
går i årevis uten å få en diag-
nose.

I dag vet forskerne at det er 
to gener som er spesifikke for 
cøliaki. Omtrent 30 prosent 
av befolkningen har disse 
genene, men bare 1-3 prosent 
blir syke. Å finne ut om en 
person har disse genene kan 

være en første indikasjon på 
om personen har cøliaki eller 
ikke. I tillegg har de utviklet 
blodprøver og de stiller diag-
nose ved å se på prøver av vev 
fra tarmen.

Det er allikevel ikke alltid 
like lett å stille diagnosen 
basert på de tilgjengelige 
metodene.

– Jeg vil kunne si til pasien-
tene mine med 100 prosent 
sikkerhet om de har sykdom-
men eller ikke. Det kan jeg 
dessverre ikke alltid i dag, sier 
professor Knut Lundin, som er 
en av Norges fremste eksper-
ter på cøliaki.

Leder Ludvig Sollid sier til 

Universitetets nettsider at 
den type forskning som skal 
utføres ved senteret, ville vært 
umulig uten et godt samarbeid 
med sykehuset. Samarbeidet 
mellom UiO og OUS er også 
essensielt for å nå sykehusets 
mål om å utvikle morgen- 
dagens behandlingsmetoder.

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.

BEHANDLER TØRR HUD 
AV ULIKE ÅRSAKER

FOREBYGGER TILBAKEFALL AV ATOPISK EKSEM
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NORMALISERER TØRR HUD, STYRKER HUDBARRIEREN OG HAR I STUDIER VIST Å GI 

NESTEN 50 % FLERE EKSEMFRIE DAGER SAMMENLIGNET MED REFERANSEKREM*

Canoderm er et registrert legemiddel som kan forskrives av leger på blå resept 
til forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem eller kjøpes reseptfritt på apotek

*Referansekrem bestående av krembase uten en fuktbindende ingrediens, og med dokumentert nøytral e� ekt.  
Canoderm® 5 % krem (karbamid). Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopiskeksem. Les paknings-
vedlegget 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 hjelpesto� er. 
Refusjon: Til forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem. ACO Hud Nordic AB April 2016. www.omega-pharma.no
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Testes. En enkel vannprøve viser 
om babyen er disponert for å utvikle 
atopisk eksem. Illustrasjonsfoto: 
Øystein H. Horgmo

Atopisk eksem  – en arvelig   sykdom?
– Mangel på et proteinet filaggrin i det ytterste hudlaget gjør at man 
lettere utvikler atopisk eksem. Filaggrin spiller en viktig rolle for  
hudens evne til å binde vann og hudens evne til å beskytte oss  
mot påvirkninger utenfra, fastslår Teresa Løvold Berents,  
overlege ved Rikshospitalets hudavdeling.

Tekst: Ingrid Stephensen Foto: Øystein H. Horgmo, UiO og Ingrid Stephensen

FAKTA FILAGGRIN
l Filaggrin	er	et	protein	som	finnes	i	huden	og	 
	 ingen	andre	steder	i	kroppen.
l  10	prosent	mangler	filaggrin	i	huden.
l  Mangel	på	filaggrin	øker	sannsynligheten	for	 
	 å	utvikle	atopisk	eksem
l Studien	om	atopisk	eksem	og	vitamin	D	er	utført		
	 av	universitetet	i	Oslo,	Oslo	universitets	sykehus,		
	 Elverum	sykehus,	Fredrikstad	sykehus	og	 
	 Karolinska	sykehus	i	Stockholm.	

Forsker på hudbarrieren. 
Teresa Løvold Berents forteller 
at svært mange lider av atopisk 
eksem.

Teresa Løvold Berents forsker på 
hudbarrieren og atopisk eksem 
hos små barn som i studien har 
blitt kartlagt om de har mutasjon 
i genet som koder for filaggrin.

Mutasjon i arvemassen. –Det 
er en sammenheng med det å 
ha denne mutasjonen og det å 
ha atopisk eksem. Det er også 
en sammenheng med det å 
ha denne mutasjonen og ha 
økt vanntap gjennom huden. 
Barrieren huden danner mot 
omgivelsene forhindrer vanntap 
og den regulerer hvilke stoffer 
som kommer inn i huden. Den 
beskytter mot at bakterier og 
virus trenger inn og fører til 
infeksjoner. 

Filaggrin finnes i de ytterste 
hudlagene hvor det spiller en 
viktig rolle for oppbyggingen 
av huden og hudens tetthet. 
En filaggrin-genmutasjon fører 
til en mindre effektiv hudbarri-
ere. Huden er ikke så tett som 
i frisk hud, forklarer Berents og 
fortsetter: 

– Inntil nylig har det ikke vært 
mulig å undersøke om man 
mangler filaggrin i huden. Sam-
menhengen mellom filaggrin og 
utviklingen av atopisk eksem 
viser at atopisk eksem kan være 
arvelig. 

Banebrytende forskning.  
– Filaggrin spiller en stor rolle for 
om man utvikler eksem. Mangel 
på filaggrin kan ha sammenheng 
med peanøttallergi, og astma 
med atopisk eksem, hevder 
Berents som er glad for at nyere 
studier har satt fokus på viktig-
heten av filaggrin i hudbarrieren. 
Det å ha en filaggrin-mutasjon 
fører til økt vanntap gjennom 
huden.

– Det er undersøkt om det er 
sammenheng mellom redusert 
hudbarriere i spedbarnsalderen 
og atopisk eksem.  En studie fra 

Irland viser at spebarn med 
økt vanntap utvikler atopisk 
eksem ved ett års alderen.   

Det er enkelt å måle vannta-
pet hos babyene. Et apparat 
måler mengden vanntap i 
løpet av noen sekunder. Et 
lavt vannivå betyr at hudbar-
rieren er god, mens et høyt 
nivå betyr at hudbarrieren er 
defekt, understreker Berents 
som mener at man kanskje i 
fremtiden kan velge ut baby-
ene som er i risikosonen for 
å utvikle atopisk eksem ved å 
undersøke dem for filaggrin-
mutasjon og måle vanntapet.

–Dette kan bety at vi på et 
tidlig stadium kan forebygge 
utviklingen av sykdommen og 
regelmessig følge opp barna. 
Hudbarrieren styrkes blant 
annet ved å smøre inn huden 
med krem, sier Berents.

En folkesykdom. – Hvor 
mange har i dag denne hud-
sykdommen?

– De senere årene har det 
vært en økende forekomst av 
atopisk eksem, spesielt i Norden. 
Det er rett og slett en folkesyk-
dom.  Vi vet ikke hvorfor den 
nordiske befolkningen er mer 
utsatt for å utvikle sykdommen 
enn den sør-europeiske. Rundt 
20 prosent av barna har atopisk 
eksem og rundt 10 prosent har 
en mutasjon i filaggrin-genet, 
sier Berents, som synes tallet er 
høyt.

– Huden mister mye fuktig-
het, blir tørr og rød. Hverdagen 
preges av kløe og smøring av 
kremer. Livskvaliteten svekkes. 
Eksemet er verre om vinteren og 
bedre om sommeren. Strålingen 
fra solen virker dempende på 
eksemet i huden. Solen er viktig 
for produksjon av vitamin D i 
huden.

I en nylig publisert studie øn-
sket vi å undersøke om nivået av 
vitamin D har noe å si for å utvi-
kle atopisk eksem. Vi fant ingen 
sammenheng mellom solvitami-
net og forekomsten av eksem. 
Det er nok andre ting i sollyset 
som demper utslettet. Det for-
skes mye på defekt hudbarriere 
og utviklingen av atopisk eksem 
og andre allergiske sykdommer. 
Fokuset på hudbarrieren og 
atopisk eksem har gjort at man 
har kommet et stort skritt videre 
i for å forstå mekanismene bak 
sykdommen, hevder Teresa 
Løvold Berents.    n
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Enestående gave til Geilomo
«Takk for god hjelp i 1939–1940. Her kommer en liten gave 
i anledning min 90-årsdag» skriver Knut Martin Oksholm på 
giroen med over 4000 kroner til Geilomo barnesykehus.

Tekst: Nina Brun

– Vi ble svært overrasket og 
ikke minst rørt over denne 
generøse gaven. Det er ikke 
vanlig at folk gir bort gaver når 
de markerer runde år, men 
dette viser hvor mye Geilomo 
barnesykehus virkelig har be-
tydd for mange opp igjennom 
årene, sier generalsekretær 
Anne Elisabeth Eriksrud i Nor-
ges Astma- og Allergiforbund. 

Knut Martin Olsen går nå i 
sitt 91. år. AstmaAllergi treffer 

ham over mobiltelefon på 
Bybanen i Bergen i det han er 
på vei for å kjøpe teaterbillet-
ter til «Spelemann på taket». 
Han forteller at han som 
gutt hadde flere opphold på 
Geilomo, første gang i 1937, 
og var der flere ganger i årene 
før krigen, til sammen i ett og 
et halvt år. 

Bare gode minner. – Jeg 
hadde astmatisk bronkitt som 

barn. Det var forferdelig, jeg 
fikk nesten ikke puste, men på 
Geilomo hadde jeg det veldig 
godt. Jeg husker spesielt 
snille søster Helene, forteller 
Oksholm. 

Søster Helene Gjesdal på 
Geilomo ble viden kjent for 
sin enestående evne til å vise 
barna kjærlighet og skape en 
hjemlig atmosfære for dem. 

Oksholm minnes også godt 
dr. Ragnhild Grahl-Madsen, 
selve grunnleggeren av barne-
sykehuset. Hun var pioneren 
som i 1929 stiftet foreningen 
«Bergensbarn på fjellet» og 
som takket være innsamlede 
midler kunne realisere sine 
planer for Norges første be-
handlingshjem for astmabarn 
i 1937. 

Streng og hyggelig. – Det var 
dr. Grahl-Madsen som sørget 
for at jeg kom til Geilomo.
Det var en streng og hyggelig 
dame, sier Oksholm. Han kan 
ikke få understreket nok hvor 
herlig det var for en liten gutt 
fra Bergen med pusteproble-

75 år etter. Knut Martin Oks-
holm (91) har mange gode minner 
fra opphold på Geilomo som 
barn. Derfor ville han gjerne gi 
en gave til barnesykehuset på sin 
90-årsdag. Foto: Årstadposten.

mer å få komme til Geilomo. 
Han minnes den gode luften 
der, duften fra furuskogen og 
alle de spennende besøkene 
på knivfabrikken Øyo like ved. 

Oksholm vokste senere av 
seg astmaen, og har aldri vært 
plaget med astmasymptomer 
siden. I dag er han i full vigør 
og deltar i seniordans fem 
ganger i uken. 

– Danse har jeg tenkt til å 
fortsette med, så lenge beina 
holder, avslutter Oksholm. n

Legendarisk. Oksholm husker godt at det var selveste grunnleggeren 
av Geilomo, dr. Ragnhild Grahl-Madsen som sørget for at han fikk 
komme til barnesykehuset for første gang i 1937. 

Vil forby gamle vedovner i Bergen
En fersk rapport fra Nansensenteret viser at vedfyring 
står for en stor del av svevestøvutslippet på kalde dager 
i Bergen. Nå tar Bergen brannvesen til orde for å forby 
vedovner som ikke er rentbrennende.

– Det er de eldste vedovnene, som det snart har vært 
forbudt i 20 år å installere, som forurenser mest. Et ef-
fektivt tiltak mot de mengdene som disse slipper ut, det 

er faktisk å si at den forurensingen forbyr vi, sier brannsjef 
Johnny Breivik til NRK.

Brannvesenet i Bergen har gjort en kartlegging som vi-
ser at det fortsatt fyres i 25.485 gamle vedovner innenfor 
kommunens grenser. I tillegg til at de forurenser mindre, 
er også de nye, rentbrennende ovnene mer brannsikre.

Rene fakta – helt gratis!
Kunnskap om hva mat inneholder, er viktig for alle som vil spise godt 
og trygt. For mennesker med matallergier er det helt avgjørende 
at de får vite hva de får servert. På Matinfo finnes informasjon 
som kommer direkte fra over 185 produsenter, og som oppdateres 
kontinuerlig. Dette gjør Matinfo til Norges mest utfyllende og 
tilgjengelige faktaside om næringsinnhold og allergener.

Matinfo er nettsiden restauranter og kafeer bruker for å kunne gi 
deg som gjest den informasjonen du behøver. Vi er ikke tilknyttet 
noen leverandør eller produsent – derfor serverer vi bare rene fakta  
helt gratis. 

Besøk matinfo.no jevnlig – så vet du hva det er i maten!

Søk produkt

Spis godt og trygt
Sjekk ut matinfo.no

PSSSST!
Du finner også mye matnyttig  
stoff ved å følge oss!

Facebook – facebook.com/hvaerdetimaten
Blogg – blogg.matinfo.no
Nyhetsbrev – matinfo.no
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Feilmerking av mat 
fortsatt en helserisiko
Hver tiende matvare undersøkt for allergene 
ingredienser er ikke korrekt merket viser 
en nordisk tilsynsrapport. De nordiske 
tilsynsorganene mener at feilmerkingen 
utgjør en betydelig helserisiko for mange 
mennesker med matallergi. 

Tekst: Nina Brun  Foto: Colourbox

De nordiske matmyndighetene 
har i 2015-2016 samarbeidet om 
prosjektet «Nordisk kontroll- og 
analyseprosjekt om udeklarerte 
allergener». Det har blitt ført 
tilsyn med merking av allergener i 
ferdigpakkede matvarer der nivå-
ene av udeklarerte allergener er 
analysert. 

Tilsynet ble utført hos produ-
senter og importører av ulike 
typer av ferdigmat, bakervarer, 
halvfabrikat av kjøtt- og fiske-
produkter og sjokolade/godteri. 
I alt 351 produkter ble analysert. 
Rapporten fra tilsynsprosjektet 
ble lagt fram i juni i år.

Uakseptabel helserisiko. Den 
vanligste formen for feilmerking 
var melkeinnhold i produkter som 
ikke var deklarert med innhold av 
melk eller spor av melk. Slik feil-
merking ble funnet i 12 prosent 
av de undersøkte produktene, 
særlig i sjokolader og bakervarer.

– Resultatene viser at 9000 
melkeallergikere i de nordiske 
landene kan risikere å reagere på 
hvert fjerde sjokoladeprodukt og 
hver tjuende bakervare som ikke 
har deklarert innhold av melk. 
Dette er svært høye tall og utgjør 
en helt uakseptabel helserisiko, 
konkluderer rapporten. De nor-
diske tilsynsorganene under-
streker at melk kan være vel så 
skadelig som nøtter og peanøtter 
for en allergisk forbruker og at 
matprodusenter må gjøres kjent 
med dette.

Krav om merking av allergi-
fremkallende ingredienser i mat 
er regulert gjennom EUs matin-
formasjonsforordning fra 2011 
og setter krav om at ferdigpakket 
mat skal inneholde korrekt infor-
masjon som kan gjøre forbrukere 
i stand til å unngå mat de ikke 
tåler. I forordningen inngår krav 
om merking av de 14 vanligste 
allergifremkallende ingredien-
sene (allergener). Kravene er 
felles for EU og Norden og gjelder 
også serveringsbransjen og andre 
virksomheter som selger mat 
som ikke er ferdigpakket. Slike 
matvarer skal i Norge omsettes 

med skriftlig informasjon om 
innholdet av allergener. Alle 
EU-kravene er innarbeidet i 
den norske matinformasjons-
forskriften fra 2014.

Villedende 
advarselsmerking. Mange 
matprodusenter har tatt i 
bruk advarselsmerking som 
«kan inneholde spor av» for 
å informere forbrukere om at 
selv om ikke et allergen inngår 
som en ingrediens i selve pro-
duktet, kan det forekomme 
spor av allergener som følge 
av forurensning under selve 
produksjonsprosessen. Dette 
er en frivillig ordning. 

Det nordiske tilsynsprosjek-
tet fant at slik advarselsmer-
king var utilstrekkelig i hvert 
femte undersøkte produkt 
og misvisende i hvert tredje 
produkt. I flere av produktene 
med slik merking ble det fun-
net så store konsentrasjoner 
av allergener at over halvpar-
ten av alle matallergikere vil 
kunne reagere på innholdet. 
Dette gjaldt særlig for sjokola-
der merket med kan inne-
holde spor av melk, hasselnøtt 
eller peanøtt. 

Nærmere 90 prosent av 
produsentene opplyste at 
forurensning med allergener 
var umulig å unngå, men over 
35 prosent av produsentene 
kunne ikke identifisere hvilke 
allergener som sporadisk 
kunne dukke opp i produkter 
eller i produksjonslinjen. 

I følge rapporten indike-
rer resultatene at mange 
produsenter opererer med 
manglende rutiner og risikoa-
nalyser i forhold til mulig foru-
rensing av allergener, og at 
man ikke er klar over hvilken 
potensiell helserisiko dette 
kan utgjøre for mennesker 
med matallergi og cøliaki. 

– Advarselsmerking skal 
ikke benyttes som er unn-
skyldning for mangelfulle 
rutiner, fastslår tilsynsorga-
nene som også understreker 

at villedende «spormerking» 
bidrar til å redusere antall 
tilgjengelig matvarer for men-
nesker med matallergi. 

Norske forhold. Mattilsynet i 
Norge kontrollerte 97 produk-
ter på det norske markedet og 
fant feilmerking av allergene 
ingredienser i 12 prosent av 
de kontrollerte produktene. 
I tre av produktene fant man 
allergene ingredienser som 
inngikk som en del av produk-
tet uten av at produktet var 
merket med det. To produk-
ter inneholdt melk, og ett 
inneholdt egg, uten at dette 
var merket som en ingrediens 
eller var merket med «kan 
inneholde spor av..».  

– Vi ser en klar forbedring 
siden det forrige nordiske 
tilsynsprosjektet om aller-
genmerking i 2012, forteller 
seniorrådgiver Anne K. Bueso 
i Mattilsynet. Da fant man 
feilmerking i 23 prosent av de 
norske produktene som ble 
kontrollert. Mattilsynet har 
fulgt opp virksomhetene der 
det ble funnet feil.

– Det pågår et kontinuerlig 
arbeid i Mattilsynet når det 
gjelder informasjon til mat-
bransjen om betydningen av 
korrekt merking. Vi har laget 
flere faktaark, og opplever 
stor etterspørsel etter vårt 
informasjonsmateriell, sier 
Bueso.

Hun forteller at også Ma-
tallergiregisteret, der leger 
oppfordres til å rapportere 
alvorlige allergiske reaksjoner 
på mat, og Mattilsynets egen 
varslingsknapp på tilsynets 
hjemmeside bidrar til å øke 
bevisstheten om mataller-
gener og feilmerking av mat 
generelt.

Mattilsynet har siden 2013 
gjennomført nasjonale tilsyns-
kampanjer rettet mot merking 
av mat. Merkesjekken 2015 
omfattet blant annet merking 
av allergener på kjøttproduk-
ter. En nylig oppfølging viser 

at kjøttbransjen har fulgt opp 
Merkesjekken 2015 på en 
svært god måte.  Også i 2016 
skal Mattilsynet se på merking 
av mat. Denne gang kombine-
res dette med smilefjestilsynet 
der vi ser vi på merking av 
allergener på spisesteder. 

– Alt i alt går det riktig vei, 
selv om det gjenstår et stykke 
arbeid før vi kan stole på at 
merkingen av matvarer som 
selges i Norge er korrekt. I 
tillegg jobbes det i EU med å 
utarbeide regler for spormer-
king av allergener, sier Bueso.   

Ser til Australia. Matmyndig-
hetene i de nordiske landene 
utarbeidet i 2012 et felles 
diskusjonsgrunnlag til bruk i 
EUs arbeid med europeiske 
retningslinjer for bruk av 
advarselsmerking. Forsknings-
senteret i EU-kommisjonen 
avholdt nylig en «workshop» 

der matindustrien, forskere, 
matmyndigheter og pasientor-
ganisasjoner fra de europeiske 
landene var representert. 

– Det er bred enighet om at 
man er nødt til å få på plass et 
regelverk for såkalt spormer-
king, slik at denne merkingen 
benyttes der det strengt tatt 
er nødvendig og ikke bidrar 
til å villede forbrukerne, 
forteller Bueso som deltok 
som representant fra Mat-
tilsynet under EU-møtet. Hun 
forteller videre at erfaringer 
fra Australia vektlegges. 
Matprodusenter bruker her 
et risikobasert analyseverktøy 
for å fastslå mer presise ni-
våer av allergener som skyldes 
forurensning i produksjons-
prosessen. Terskelverdier for 
i alt 11 allergener er fastsatt 
og inngår som en del av selve 
analyseverktøyet. n

FAKTA

FAKTA

REGELVERKET

TILSYN

l I	hele	EU	er	det	krav	om	tydelig	merking	av	de			
	 14	vanligste	allergifremkallende	ingrediensene		
	 (allergener).
l Krav	om	merking	gjelder	også	serveringssteder		
	 og	andre	som	selger	mat	som	ikke	er	innpakket.
l Advarselsmerking	som	«kan	inneholde	spor		 	
	 av»	er	frivillig	og	er	foreløpig	ikke	regulert.	 
	 EU-kommisjonen	har	startet	arbeidet	med	 
	 å	regulere	spormerking.

Kilde: Mattilsynet.no

l Mattilsynet	fører	tilsyn	med	merking	av	 
	 matvarer.	Tilsynet	gjennomfører	årlige	 
	 merkesjekker	i	Norge.	
l Dersom	forbrukere	oppdager	manglende	 
	 merking	eller	feilmerking	av	allergener,	kan		 	
	 dette	meldes	direkte	til	Mattilsynet	ved	hjelp	av		
	 «varslingsknappen»	på	mattilsynet.no.
l Leger	kan	rapportere	alvorlige	tilfeller	av	 
	 allergiske	reaksjoner	på	mat	til	Matallergiregis-		
	 teret	(et	frivillig	meldesystem).	Registeret	drives	 
	 av	Folkehelseinstituttet	i	samarbeid	med	 
	 Mattilsynet	og	Veterinærinstituttet.	 

Kilde: Mattilsynet.no/naaf.no

Mye å hente. Et nordisk tilsynsprosjekt har nylig  
avdekket fortsatt feilmerking av allergene ingredienser 
i mat. Utstrakt bruk av villedende advarselsmerking ble 
funnet særlig i sjokoladeprodukter. 
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– Det finnes to hovedtyper 
idrettsastma: De som har hatt 
sykdommen siden barndom-
men, men opplever at den 
skifter litt karakter på grunn 
av at de trener så mye, og 
den hyppigste varianten, som 
er de som utvikler astma på 
grunn av treningen, forklarer 
Kai-Håkon Carlsen, som siden 
1992 har vært professor ved 
Idrettshøgskolen og er ekspert 
på idrettsastma.

– På 1980-tallet gjennom-
førte vi en del studier blant 
idrettsutøvere, blant annet 
konkurransesvømmere, og 
påviste en kraftig økning i 
bronkial reaktivitet i luftvei-
ene etter en hard svømmeøkt 
på 3000 meter. Senere har det 
kommet flere undersøkelser 
som har bekreftet at det er en 
økt forekomst av astma blant 
idrettsutøvere, sier han.

I Ski-VM i Falun i 1993 var 
det så mye sykdom i det 
norske herrelandslaget at de 
ikke kunne stille lag i stafet-
ten. Hele 40 prosent av alle 
deltakerne i VM hadde oppgitt 
at de brukte astmamedisin.

– Da ble jeg kontaktet av 
landslagstrener Inge Bråten 
for å lage et prosjekt mot OL 
på Lillehammer året etter. Vi 
undersøkte alle deltakerne 
på landslaget og sørget for at 
de som hadde behov for det 
fikk riktige medisiner, forteller 
han.

Ikke prestasjonsfremmende.
Siden 1990-tallet har Carlsen 

Flere får idrettsastma
Stadig flere utøvere av kondisjonsidretter på høyt nivå utvikler astma, som er den 
hyppigste kroniske sykdommen blant OL-deltakere. 

Tekst: Sissel Fantoft  Foto: Tore Fjeld og Wikimedia Commons

jobbet tett med en rekke nor-
ske toppidrettsutøvere innen 
blant annet langrenn, skisky-
ting, roing og svømming.

– Det er gjort mye forskning 
for å finne årsaken til at så 
mange idrettsutøvere utvikler 
astma, og hvordan dette best 
kan behandles. Under OL på 
Lillehammer ble jeg invitert 
til å holde et foredrag for den 
medisinske kommisjonen i 
IOC som vurderte å forby all 
bruk av astmamedisin under 
lekene. Under lange diskusjo-
ner etterpå der det ble argu-
mentert for at et slik forbud 

ville bety det samme som å 
utestenge alle utøvere med 
astma fra toppidrett, snudde 
IOC i sitt syn, sier han.

IOC har siden forlangt at 
alle OL-deltakere som bruker 
astmamedisin, må fremvise en 
legeerklæring på at de har ast-
ma. Og siden 2002 har kravet 
vært at man må levere resul-
tater fra spesifikke undersø-
kelser på bronkial reaktivitet 
eller anstrengelsestest for å få 
lov til å bruke astmamedisiner. 
Fra 2012 ble alle inhalasjons-
steroider og beta2-agonistene 
salbutamol, salmeterol og 
formoterol tillatt.

– Det er kun inhalasjonsme-
disiner som er tillatt, all bruk 
av tabletter eller sprøyter er 
ikke tillatt. Det finnes mange 
undersøkelser som har vist at 
inhalert astmamedisin ikke 
er prestasjonsfremmende, 
likevel opererer både IOC og 
WADA (World Anti-Doping 
Agency) med en maksimal-
dose for hva som er tillatt for 
astmamedisiner som salbu-
tamol (Ventoline, Airomir) og 
formoterol (Oxis, Foradil), sier 
Carlsen.

Til sommer-OL i Beijing i 
2008 kom det inn vel 900 
søknader til IOC fra utøvere 
om godkjenning av astmame-
disiner. 

Fratatt meritter. Det norske 
langrennsesset Martin Johns-
rud Sundby ble i juli dømt til 
to måneders utestengelse og 
fratatt sammenlagtseirene i 

både World Cup og Tour de 
Ski-sesongen 2014/2015 i 
Idrettens voldgiftsrett. Sundby 
ble frikjent i første rettsin-
stans, FIS domstol, men dømt 
i den andre, CAS, idrettens 
høyeste domstol, etter anke 
fra WADA. Kai-Håkon Carlsen 
vitnet i begge rettssakene.

– Ingen beskyldte Martin 
for doping, saken handlet 
om at han ikke hadde levert 
korrekt skjema fordi han tok 
Ventoline med forstøverappa-
rat. Problemet er bare at det 
står ingenting i WADAs regler 
om dette, sier Carlsen.

Ved bruk av forstøverap-
parat blir kun cirka 10 prosent 
inhalert, derfor må mengden 
som plasseres i forstøverap-
paratet være høyere enn det 
som benyttes i en inhalator 
(spray) 

– WADA valgte å bruke do-
sen Martin puttet i apparatet 
som utgangspunkt, istedenfor 
den effektive dosen han fak-
tisk fikk i seg. Det er trist at en 
toppidrettsutøver blir fratatt 
meritter utelukkende fordi 
han ikke har fylt ut et skjema 
som ikke er nevnt i reglene 
noe sted, sier han.

Økt belastning. Det er spesi-
elt utøvere av kondisjons- og 
intervalltrening som utvikler 
idrettsastma.

– Siden utøverne trener så 
mye, vil ikke luftveiene få tid 
til å hente seg inn igjen mel-
lom øktene, og over tid kan 
det gi slitasje med utvikling av 

betennelse i luftveiene som 
kan føre til astma. I tillegg blir 
det parasympatiske nerve-
systemet stimulert og bidrar 
til at den glatte muskulatu-
ren i luftveiene trekker seg 
sammen, forklarer Carlsen.

For skiløpere vil også 
den kalde luften utgjøre en 
tilleggsbelastning, og for 
svømmere de organiske klor-
forbindelser fra desinfeksjon 
av bassengvannet. For skøyte-
løpere kan ultrafine partikler 
fra poleringsmaskinene i 

ishallene ha en negativ effekt 
på luftveiene. 

– Jo lenger en skiløper kon-
kurrerer, jo større risiko er det 
for at han eller hun vil utvikle 
astma. For svømmere går det 
raskere, de får gjerne idretts-
astma, i mange tilfeller, før 20 
års alder. Bedre behandlings-
muligheter og mer effek-
tive medisiner gjør likevel at 
utøvere som har astma kan 
fortsette innen toppidrett, 
sier Kai-Håkon Carlsen. n

Ikke beskyldt for doping. Det er trist når en idrettsutøver som Mar-
tin Johnsrud Sundby blir fratatt meritter utelukkende fordi han ikke har 
fylt ut et skjema som ikke er nevnt i reglene noe sted, mener Kai-Håkon 
Carlsen.

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

Ekspert på idrettsastma. Kai-
Håkon Carlsen, professor emeritus 
sier at mange toppidrettsutøvere 
utvikler idrettsastma fordi det 
oppstår skade og betennelser 
i luftveiene på grunn av all 
treningen. Trening i kald luft vil 
ofte forsterke belastningen på 
luftveiene.
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PARFYME

Mennesker med astma og 
andre lungesykdommer kan 
få utløst eller forverret sine 
symptomer i miljøer med 
duftende irritanter som 
parfyme og aerosoler fra pleie 
og rengjøringsprodukter. Det 
er også kjent at parfyme og 
en rekke ulike kjemikalier kan 
trigge allergi og overfølsom-
het. Også mange uten astma 
eller allergier vil oppleve par-
fymedufter som sjenerende. I 
en dansk undersøkelse oppga 
27 prosent av de spurte at de 
ble sterkt plaget av dufter og 
kjemikalier. 

Mange stiller derfor spørs-
mål om hvorfor ikke bruk av 
parfymerte kroppspleiepro-
dukter i offentlige tjenester 
kan reguleres gjennom lov-
verket.

Rettighetsløs? I et tankevek-
kende innlegg i Aftenposten 
6. mai i år forteller lungesyke 
Heidi Andresen (30+) som 
er avhengig av hjemmesyke-
pleie, hvordan hun er sterkt 
plaget av at pleiepersonellet 
benytter sterkt parfymerte 
produkter og at hun har 
forsøk å ta opp problemet 
direkte med dem det gjelder 
og med avdelingsledelsen ved 
hjemmetjenesten. 

– Jeg blir en fange i mitt 
eget hjem og har måttet kjøpe 
inn spesialmaske med filter 
som kan holde ute kjemika-

– Parfymebruk i helse- og omsorg-
tjenesten bør strammes inn
De fleste helseforetak og omsorgstjenester har eget uniformsreglement som sier 
at personalet bør unngå bruk av parfymerte produkter i tjenesten, men mange 
pasienter opplever at regelverket ikke etterleves eller håndheves.

Tekst: Nina Brun Foto: Colourbox/NAAF

liedamp når de er hos meg og 
opptil et par timer etterpå. 
Er dette riktig? skriver Heidi 
Andresen i Aftenposten. 

Hun har tatt saken videre til 
Pasient- og brukerombudet og 
videre til Fylkesmannen, men 
har fått til svar at det ikke fin-
nes noen hjemmel i lovverket 
som kan pålegge helseperso-
nell ikke å benytte parfyme. 
Mange omsorgtjenester har 
retningslinjer om arbeidstøy 
som sier at man bør avstå fra 
bruke av parfymeprodukter i 
tjenesten, noe som også synes 
å være tilfelle i Andresens 
hjemkommune. Her opplyser 
avdelingen at de også har 
henstilt personalet om ikke å 
benytte slike produkter.

– Dermed står og faller alt 
med den enkelte personals 

tolkning av «hvor nøye de er», 
sier Andresen.

I mellomtiden har sykdom-
men hennes forverret seg.

– Hvorfor er ikke parfyme-
bruk regulert i lovgivningen på 
samme måte som røykeloven 
setter forbud mot røyking i of-
fentlige bygg, eller i Helseper-
sonelloven? spør Andresen.

Flere bør si ifra. Pasient- og 
brukerombudet forteller at de 
fra tid til annen får klager fra 
pasienter som føler seg plaget 
av helsepersonells parfyme-
bruk, og da særlig innenfor 
den kommunale omsorgstje-
nesten.

– Vi råder de fleste pasien-
tene som henvender seg til 
å ta opp problemene direkte 
med ledelsen for tjenesten 

det gjelder med en gang, 
sier Oddvar Faltin, teamleder 
for kommunale helse- og 
omsorgstjenester ved Pasient- 
og brukerombudet i Oslo og 
Akershus.

– Når pasienter opplever 
å bli sykere av at helseper-
sonell benytter parfymerte 
produkter i tjenesten, er ikke 
dette forsvarlig helsetjeneste, 
noe alle pasienter har krav 
på, sier Faltin. Han forteller 
at Pasientombudet opplever 
at mange omsorgtjenester 
gjør sitt beste for å ta slike 
henvendelser fra pasientene 
på alvor, men at et generelt 
«parfymeforbud» kan være 
vanskelig å etterleve. Enkelte 
tjenester mangler også gode 
nok rutiner, som for eksempel 
å notere ned i brukerjourna-
len at pasienten blir sykere av 
duftende irritanter.

– Vi har likevel tro på at 
kommunikasjon og klare 
tilbakemeldinger fra pasien-
ten selv, er rette veien å gå 
fremfor å innføre nye lover 
og paragrafer. Og lovverket 
er som nevnt på plass al-
lerede, gjennom Helse- og 
omsorgstjenesteloven som 
slår fast at alle har rett til en 
forsvarlig helsetjeneste og 
at denne skal være tilpasset 
den enkeltes behov, sier Faltin 
som legger til at dersom pasi-
entene synes det er vanskelig 
å si fra på egen hånd, kan 

pasient- og brukerombudene 
i landets fylker gjerne bistå. 
Kontaktinformasjon finnes på 
helsenorge.no.

– Pasientene må stå opp 
for sine rettigheter. Da gir de 
også den enkelte kommunale 
helsetjeneste eller helsefor-
etak best mulig grunnlag for å 
forbedre sine tjenester, avslut-
ter Faltin.

Burde vært en selvfølge. 
– At helsepersonell avstår fra 
bruk av parfymerte kropps-
pleieprodukter i tjenesten, 
burde være en selvfølge, sier 
helsefaglig rådgiver Anna 
Bistrup i Norges Astma- og 
Allergiforbund. 

– Det lærer de fleste stu-
denter i løpet av sykepleier-
utdanningen. Men selv om 
mange helseforetak og hjem-
metjenester har «forbud» mot 
bruk av parfymerte produkter 
innarbeidet i sitt uniforms- 
reglement, er det en kjent 
sak at dette reglementet ikke 
alltid overholdes, sier Bistrup.

En undersøkelse fra 2014 
som ble publisert i tidsskriftet 
Sykepleien nr. 4–2014 avdek-
ket at svært mange sykepleie-
re ikke kjenner til uniformsre-

glementet ved egen avdeling, 
og at håndhevelse av regle-
mentet i liten grad følges opp 
av ledelsen. 

Bistrup forteller at Astma- 
og Allergiforbundet får svært 
mange henvendelser fra men-
nesker med luftveislidelser og 
allergi som får problemer med 
pusten og reaksjoner i øyne 
av sterke dufter og andres 
parfymebruk, og at dette 
reduserer livskvaliteten til en 
gruppe som sliter tungt med 
sykdomssymptomer fra før. 
For noen kan det til dels være 
invalidiserende.  

– Jeg er enig i at det er vik-
tig at pasientene gir tilbake-
meldinger og tar problemene 
opp direkte, men vi bør huske 
på at sykehuspasienter eller 
pasienter som er avhengig 
av hjemmesykepleie, ofte er 
svært sårbare gruppe. Mange 
kvier seg for å si fra fordi de er 
redde for at det skal gå utover 
tjenesten de er avhengig av, 
sier Bistrup.

– Når så mange pasienter 
opplever at de blir sykere av 
parfymeduft, er det underlig 
at helse- og omsorgstjenesten 
ikke synes å ha en mer bevisst 
holdning til ansattes parfy-
mebruk og har regulert dette 
strengere, mener Bistrup. Hun 
legger til at røyklukt i uni-
formsklær også kan utgjøre et 
problem, men at holdningen 
her synes å være en alt annen 
enn hva som er tilfelle med 
parfymebruk. Totalforbud 
mot røyking i tjenesten er 
innført og håndheves svært 
strengt ved mange av helse-
foretakene. 

– Dette handler dessuten 
ikke om at man skal gå rundt 
å lukte vondt, men om å ta 
hensyn til en gruppe pasien-
ter som faktisk blir sykere av 
luktende irritanter. Det finnes 
mange gode egenpleiepro-
dukter uten tilsatt parfyme-
lukt. NAAF anbefaler flere  
i sin produktmerkeordning, 
sier Bistrup.  n

Vondt verre. Astma og lungesyke kan få utløst eller forverret sine 
symptomer i miljøer med duftende irritanter som parfyme og aerosoler 
fra pleie og rengjøringsprodukter. 

Mangler rutiner. Anna Bistrup, 
helsefaglig rådgiver i NAAF, 
mener bruk av parfymerte pro-
dukter blant ansatte i helse- og 
omsorgtjenesten bør reguleres og 
håndheves strengere.

NÅ MED  
NØKKELHULL

MERKING!

fria.se/nb

Spør etter det nye havrebrødet i Coop 
butikkene og utvalgte Meny, Kiwi,  

Spar og Joker butikker.
Finnes i den glutenfrie fryseren.

Fri for gluten, laktose
og melkeprotein

IMPORTØR: ALMA NORGE AS • WWW.ALMA.NO

Havrebrød
Et fiberrikt brød med ren glutenfri havre. 
Usøtet med en fyldig, rund og god smak.

Nøkkelhull

merking!

NÅ MED

Fria_NO_Havre_AstmaAllergi_90x261.indd   1 2016-08-30   13:30
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» 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
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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

HAR DU
MIDDALLERGI?

Midd er en av de hyppigste  
årsakene til allergi.  

Ubehandlet allergi kan  
utvikle seg til astma.

MiteBlock middtrekk finnes  
til pute, dyne og madrass.  

MiteBlock middtrekk reduserer  
kontakten med midd og allergener.

Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock madrass  
og putetrekk refundert av HELFO,  

ref. Folketrygdloven §5-22.

Se MiteBlock.no for mer  
informasjon og fraktfri nettbutikk!

Tlf. 67 11 03 17 / info@sleep.no

ANBEFALT AV

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.

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

FOR MER 
INFORMASJON 

BESØK 
KLESVASK.NO

A
N
N
O
N
SE

E
g

m
o

nt
 H

M
 •

 E
H

M
 D

es
ig

n 

1-14

For mer informasjon, besøk klesvask.no
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Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

– trygg fra første strøk

ENESTE MALINGSSERIE
ANBEFALT AV NAAF

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

-

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

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

– Vi ønsker å bidra til økt for-
ståelse for laktoseintoleranse 
og til å gjøre det lettere å leve 
med lidelsen. Vi arbeider for 
bedre merking av mat- og 
drikkevarer og medisiner og 
for at utvalget og tilgangen til 
laktosefrie produkter skal bli 
bedre, forteller nyvalgt leder 
i Laktosefritt Norge, Lill Fanny 
Sæther. 

Hun forteller at medlem-
skap er gratis og at alt arbeid 
som nedlegges i organisasjo-
nen blir utført på frivillig ba-
sis. Styret benytter i hovedsak 
egen blogg og facebook for å 
gjøre sitt budskap kjent blant 

publikum og matindustrien. 
– Vi har allerede 4500 

følgere på facebook. Rekord 
så langt har vi oppnådd med 
innlegg og informasjon om 
laktosefri iskrem fra Diplom-
Is som fikk flere tusen likes 
og kommentarer. Men vi har 
mange saker vi ønsker å gripe 
fatt i og har dessuten mye 
energi til å stå på for å gjøre 
livet litt enklere for alle med 
laktoseintoleranse, forteller 
Sæther.

Les mer under bloggen, 
laktosefritt.blogg.no og 
facebook-siden, Laktosefritt.

Organisasjonen Laktosefritt Norge er stiftet
En ny organisasjon som skal fremme interesser for mennesker med laktose-
intoleranse avholdt sitt første ordinære årsmøte i april i år. 

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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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

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
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

SPØRSMÅL OG SVAR

KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Mandag, tirsdag og torsdag 
betjenes telefonen av  

sykepleier.  
Fredag av eksperter på  

inneklima/uteluft.

Åpent: 09.00–11.00  
og 12.00–14.00

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Svar:
Nøtteoljer er raffinert og skal derfor 
ikke inneholde allergifremkallende 
proteiner. Verken utvortes eller 
innvortes bruk av slik olje skal derfor 
utgjøre noen risiko for at barnet skal 
utvikle nøtteallergi. Det kan riktig 
nok forekomme spor av nøtter i slik 
olje, så dersom barnet har påvist nøt-
teallergi, er rådet å vise forsiktighet 
med bruken av nøtteoljer. 

Når det gjelder å forebygge aller-
gier, stiller deg seg i helt annerledes. 
Her viser nyere studier at barn som 
får smake på for eksempel nøttepro-
dukter fra 4 til 6 måneders alder, har 
lavere risiko for å utvikle nøtteallergi 
enn barn som holdes unna mat inne-
holdende nøtteproteiner frem til 2 til 
3 års alder. (NB: Små barn bør aldri 
spise hele nøtter). 

Nyere forskning viser at det er 
gunstig å begynne med så mange 
nye matvarer som mulig i løpet av 
ammeperioden, det vil si før ett års 
alder, og at små smaksporsjoner med 
fordel kan introduseres allerede fra 
4 måneders alder. Både de svenske 
og finske myndigheter anbefaler nå 
dette. European Food Safety Autho-
rity (EFSA) sier også at dette er trygt.

Det finnes ingen dokumentasjon 
på at det å utsette introduksjon av 
allergener (egg, fisk, hvete, nøtter 
og lignende) har noen forebyggende 
effekt på allergiutvikling, heller ikke 
i høyrisikofamilier. Et barn har høy 
risiko for å utvikle allergi dersom én 
eller begge foreldre, og/eller søsken 
har allergi. Introduser én og én ny 
matvare i små mengder (1 teskje)  
og øk gradvis mengden.

Anna

Krav på stønad?
Jeg er allergisk mot en rekke matvarer som nøtter, fisk, 
egg, gluten og frukt. I tillegg har jeg astma og eksem, og 
bruker en del medisiner. Har jeg krav på stønad til for 
eksempel mat, da jeg er avhengig av spesialmatvarer  
på grunn av min tilstand?

Joar

Svar: 
Dette er noe det offentlige går inn og vurderer og eventuelt 
gir stønad til. NAV dekker i noen tilfeller utgifter i forbind-
else med fordyret kosthold ved behov for diett gjennom 
«Grunnstønad ved varig sykdom» 

Med varig sykdom menes sykdom som vanligvis regnes 
å vare to til tre år eller mer etter at diagnosen er stilt. 
Diagnosen må være stilt med validerte tester innen skole-
medisin. Ved matallergi vil du da trenge en legeerklæring 
fra spesialist med allergologisk kompetanse som viser til at 
nødvendige tester og provokasjoner er utført. Du må også 
kunne dokumentere ekstrautgiftene (for eksempel kvitterin-
ger, eventuelt oversikt eller oppsett over sannsynliggjorte 
løpende ekstrautgifter).

Enkelte diagnoser, som for eksempel cøliaki, gir rett til 
grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere dokumen-
tasjon av ekstrautgiftene. 

Det kan ytes bidrag til dekning av utgifter til reseptfrie 
salver, kremer og oljer, til bruk i behandling av betydelige 
(utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden 
(herunder brannskader og pustulosis palma-plantaris). Det 
er et vilkår at behov for tilførsel av salver, kremer og oljer  
er/forventes å bli varig (to år eller mer). Stønad til reseptfrie 
kremer, salver og lignende grunnet hudlidelser dekkes ikke 
av grunnstønad, men via § 5-22 Bidrag til spesielle formål. 
For mer informasjon se nav.no

Inger

Barnevogn med jordslag
Vi har en barnevogn som vi dessverre har fått jordslag 
på, og sitter nå med en nyfødt som vi mangler vogn til. 
Hva mener dere om å bruke vogna til nyfødt etter å ha 
rengjort den ordentlig med klorløsning? Legger til at 
jeg selv er plaget med allergi (pollen) og at astma ligger 
i min familie.

Snefrid 

Svar:
Jordslag kommer ofte av at tekstiler og porøse materia-
ler ligger fuktig og det oppstår muggsopp i materialet. 
Fuktskadet materiale som har fått muggsopp, kan i noen 
tilfeller utløse allergi hos enkelte. Det er dessverre ikke 
lett å bli kvitt jordslag, selv ved vasking på 60 grader. 
Dersom dere har en vognbag eller madrass med mye 
synlig muggsopp, bør dere som foreldre vurdere å skifte 
ut madrasens eller vognbagen, spesielt om jordslaget 
befinner seg i områder som er nært barnets hode og 
luftveier. Klorløsning kan fjerne synlige flekker, men fuk-

tighet vil fra omgivelsene og fra barnet kan 
få muggsoppen til å vokse igjen. Det vil også 
være vanskelig å vite hvor mye muggsopp 
det enkelte barn tåler. Du kan lese mer her: 
Inneklima for spedbarn - gode råd, på naaf.
no, under «Inneklima».

Kai

Problematisk. Jordslag på barnevognen er 
ikke lett å få vasket helt vekk. Foto: Colourbox

Ekstra utgifter. Har du matallergi, kan det hende du har rett til 
støtte fra Nav på grunn av ekstra utgifter til matvarer.  
Foto: Colourbox

Male innendørs rett før termin

Jeg har termin om en måned og vil gjerne 
male babysengen før fødsel. Jeg er 
bekymret for avgasser og ønsker et godt 
inneklima for mitt barn. Hvilken malings-
type bør jeg velge? Eller er det så kort tid 
til at jeg egentlig bør la det være?

Randi

Svar:
NAAF vil i utgangspunktet råde foreldre 
til å legge oppussing av hus og inventar 
i god tid før termin, eller vente til etter 
spedbarnsstadiet. Hvis det er slik at man 
faktisk er nødt til å male, bør man være 
veldig oppmerksom på hvilke produkter 
man velger. NAAF har full kontroll på 
innhold og avgassing fra de malingene 
som er vurdert og anbefalt av NAAF, 
og dette er de eneste malingene vi kan 
uttale oss om. (Se www.naaf.no under 
anbefalte produkter, Jotun Sens, Gjøco 
Bliss med flere). 

Dersom du absolutt må male en seng 
til en nyfødt, bør du la denne sengen 
stå så lenge som mulig før den tas i 
bruk. Velg en lys farge, helst hvit med 
minimal tilsetning av brekkfarger fra 
det fargesystemet som befinner seg i 
butikken. Disse brekkfargene tilsettes i 
begrensede mengder, men inneholder 
stoffer som kan bidra til økt avgassing. 
De mørkeste og mest intense fargene er 
tilsatt mest brekkfarge, og vil da behøve 
noe lengre tid for avgassing. 

Kent

Mal i tide. Oppussing maling bør skje en god stund 
før det nye familiemedlemmet kommer til verden. 
Foto: Colourbox

Nøtteolje og allergier
Jeg har et spørsmål angående  
spedbarn og nøtteoljer. Det fins  
nøtteoljer i enkelte hudpleieproduk-
ter for spedbarn. Kan utvortes bruk 
av dette være med på å fremkalle 
nøtteallergi? 

Sigrid
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T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Snekker-tømrer firma
Vladimir Dauksta

2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

Fredrikstad
1607 FREDRIKSTAD - Tlf. 69 31 24 24

Lungemedisinsk avdeling

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Bygger’n
Lofot Entreprenør

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Enden 1, 3550 GOL - Tlf. 994 00 963

Herøy
Entreprenørforretning

Landarvikveien 65, 8850 HERØY
Tlf. 975 99 458

Grue Pedersen
Hytteservice og Gvelven Kro

3626 ROLLAG
Tlf. 468 40 199

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10, 8690
HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Guri Kunna
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 81 11 90

Christensen & Jensen
Transport AS

8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Skreppestadveien 46
3261 LARVIK

Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

Kartverksveien 5
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 00

hvervenrevisjon.no

Matjordprodusenten A/S
 1960 LØKEN

Tlf. 924 82 808

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Bakkehaug Brødrene AS
9360 BARDU

Tlf. 77 18 22 28
www.brbakkehaug.com

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

www.coopnordland.no

Kongensgate 33, 3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00

www.borgestadklinikken.no

Tinn Energi AS
3660 RJUKAN

Tlf. 35 08 09 00

Norengros
Helseservice Engros AS

Måkeveien 43, 8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 75 00

Fellesorganisasjonen
0506 OSLO  -  Tlf. 02 380 - www.fo.no

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 18 18 - www.fmkongsberg.no

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390 - www.industrienergi.no

2500 TYNSET - Tlf. 62 48 28 88 - www.orkide.no

Ramlo Sandtak AS
 Industriv 63, 7080 HEIMDAL

Tlf. 974 66 000

Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

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

Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO

Tlf. 900 44 562
hogstogrydding.no

Brødrene Dahl
6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 52 65

Anton
Amundsen AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 13 94

Andreas Bottolfs
Verksted AS

 3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

XL-Bygg Myre
Trelast AS

8430 MYRE
Tlf. 76 13 34 03

Eikås
Tannlegesenter AS
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

7713 STEINKJER
Tlf. 74 10 01 30

Voksentoppen
skole

0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

Bjørn Jensvoll
3330 SKOTSELV
Tlf. 950 53 500

J B Consult AS
 1764 HALDEN
Tlf. 911 48 917

Sulland
Bodø AS
8008 BODØ

Tlf. 75 50 73 00

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Baneveien
3612 KONGSBERG

Tlf. 32 73 48 90

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel
 4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Trysil
Septikservice AS

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Murstad
Entreprenør Service

3678 NOTODDEN
Tlf. 418 84 000

Team Verksted
Øst AS

0976 OSLO
Tlf. 480 24 400

Salong
Evy Frantzen

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Mjøsgrønt AS
2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

Sokna Sand
og Pukk A/S

3534 SOKNA
Tlf. 911 92 966

Emil Solbakken AS
 2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

Brungot’s
Minimaskiner

6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

Pedersen
Brøyting AS
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

Vitusapotek
Tiller

7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

Tele-Tur AS
3750 DRANGEDAL

Tlf. 35 99 81 25

2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Flaskebekk
1450 NESODDTANGEN

Tlf. 66 91 16 02

Varanger Auto AS
9811 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Øvre Telemark
Trafikkskule

3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

Friis Arkitekter AS
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94
friisarkitekter.no

BL Anlegg AS
4790 LILLESAND
Tlf. 905 90 033

Mix Go'biten Kiosk
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

8006 BODØ
Tlf. 75 50 09 00

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Nettbuss
Hallingdal Billag AS

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

GK Inneklima AS
avd Notodden
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 58 50

Lundvoll
Maskinstasjon AS
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 906 59 786

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS
 7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 05 00

www.glaamdal.no

Boligpartner
Jessheim

2050 JESSHEIM
Tlf. 417 43 700

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

Tele Blikk AS
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 17 53

Backe Oppland AS
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 13 10 50

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Br. Hørte
Transport A/S

3811 HØRTE
Tlf. 35 95 65 92

Elcom AS
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 39 33

Mirawa
Restaurant
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Hallingdal
Renhold
3550 GOL

Tlf. 932 02 200 3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

KLH Farge AS
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 34 34

... for et bedre inneklima

hamar.kommune.no

Saltdal
kommune

saltdal.kommune.no

Marnardal
kommune

Psykisk Helsevern
marnardal.kommune.no loten.kommune.no

Nome
kommune

nome.kommune.no
os.kommune.no

re.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

Vefsn
kommune

vefsn.kommune.no

Andøy
kommune

andoy.kommune.no meraker.kommune.no

Sel
kommune

sel.kommune.no

Transport AS
Terje Rustand
3623 LAMPELAND

Tlf. 902 09 822

Eidsfjord - Sortland
 8415 SORTLAND
Tlf. 76 12 68 70

ANONYM
STØTTE

Data fra en ny studie tyder 
på at ikke alle kols-pasienter 
har effekt av å behandles 
med inhalasjonssteroider.

Data fra en ny studie kan 
gi holdepunkter for at en 
blodprøve, som viser nivået 
av eosinofile celler, kan bidra 
til å redusere overbehandling 
med inhalasjonssteorider 
hos alvorlig kolssyke, skriver 
Dagens Medisin.

 20 prosent av pasientene 
som deltok i studien ble ikke 
verre av sykdommen, selv 
om de sluttet med medisi-
nene.

Svein Høegh Henrichsen, 
tidligere leder av Norsk for-
ening for allmennmedisin sin 
referansegruppe for astma 
og kols og leder av fagrådet 
i Lunger i Praksis, har lest 
studien. Han mener fun-
nene er interessante, men at 
studien ikke er tilstrekkelig 
til å kunne konkludere. Han 
understreker at den ikke-
medikamentelle behandlin-
gen uansett er viktigere enn 
legemidler i behandling av 
kols.

EU godkjenner  
ny astmamedisin
EU-kommisjonen gir mar-
kedsføringsgodkjenning til 
legemiddelet Reslizumab til 
pasienter med alvorlig astma.

– Undersøkelser som er 
gjort av denne typen medi-
kamenter har vist en gunstig 
effekt på antall forverrelser 
og en bedring av lungefunk-
sjonen, og en har forhåpnin-
ger om at disse preparatene 
skal hjelpe det lille antal-
let pasienter som ikke har 
tilstrekkelig effekt av de 
ordinære astmamedisinene, 
sier Ole Henning Skjønsberg, 
professor i lungemedisin ved 

Universitetet i Oslo til Dagens 
Medisin.

Markedsgodkjenningen av 
EU-kommisjonen var gjort 
på bakgrunn av effektivitet- 
og sikkerhetsdata fra fem 
kliniske placebokontrollerte 
studier, melder legemiddel-
selskapet Teva i en presse-
melding om godkjenningen.

Det nye legemiddelet gis 
som injeksjoner til pasienter 
med alvorlig astma med 
eosinofil inflammasjon, der 
høydose kortisonbehandling 
ikke har hatt fullgod effekt.

Medisinslutt ga  
ikke kols-forverring
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AKTUELT

FKMI er et forbund for men-
nesker som er overfølsomme 
mot ulike kjemikalier som for 
eksempel parfyme, sigarett-
røyk eller løsemidler. Forbun-
det har over 100 medlemmer. 
Mange er også medlem av 
Norges Astma- og Allergifor-
bund.

Helle er sivilingeniør innen 
kjemi og drev i mange år sitt 
eget firma inntil plager med 
kjemisk miljøintoleranse 
satte begrensninger på videre 
arbeid.  

Han forteller at blant 
forbundets hovedmål er å 
gjøre kjemisk miljøintoleranse 
bedre kjent og at tilstanden 
skal godkjennes med en 
spesifikk medisinsk diagnose. 
Forbundet er også opptatt av 
å jobbe aktivt for at offentlige 
bygg som helseinstitusjoner, 
skoler og utdanningsinstitu-
sjoner skal bli mest mulig frie 
for parfymeduft og andre duf-
tende irritanter. Økt tilgjen-
gelighet for en stor gruppe 
mennesker som får dagliglivet 
begrenset, er en viktig sak for 
FKMI.

– Vi jobber også for at 
vedlikehold av offentlige bygg 
må ivaretas på en langt bedre 
måte og ikke forsømmes som 
nå. I altfor mange bygg er ven-
tilasjonen altfor dårlig. Vi har 
mange felles anliggender med 
NAAF, understreker Helle. 

Han er glad for at NAAF har 
hatt økt fokus på parfyme-
frie produktalternativ, og er 
opptatt av at FKMI må søke 
samarbeid med andre orga-
nisasjoner om felles mål. Han 
mener likevel det er behov for 

FKMI som et eget forbund.
– Mange av hos har store 

problemer med å delta i det 
offentlige rom på grunn av 
kjemikalieproblemer eller 
utstrakt bruk av parfyme.  
Den kanskje viktigste opp-
gaven forbundet har, er å 
være et trygt sted der en  
kan ta kontakt med mennes-
ker i tilsvarende situasjon.  

Forbundet gir tips om akti-
viteter og praktiske løsninger 
for å takle en hverdag som i 
mange tilfeller er blitt snudd 
på hodet. 

– For de som har strevd 
med kjemisk intoleranse på 
egen hånd, kan det kjennes 
godt å finne likesinnede  
i FKMI, sier Helle. 

Les mer under intoleranse.no

Ny leder i Forbund For  
Kjemisk Miljøintoleranse
Dag Helle (70) er nyvalgt leder i Forbund 
For Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI). 

Nyvalgt leder. Dag Helle, ny 
leder i FKMI er opptatt av tiltak 
som kan hjelpe en stor gruppe 
mennesker som sliter. 

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 130 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!

Priseksempel:
Dunpute 30 x 40 cm 189,90
Dundyne 65 x 80 cm 449,90

Finnes i flere størrelser.
Se hele utvalget på kid.no

Vi søker deltakere til utprøvning av en ny allergivaksine.
Vårt spesialistlegesenter deltar for tiden i en lege-
middelutprøving hvor effektene av en ny vaksine  
for behandling av bjørkepollenallergi undersøkes.  
Denne vaksinen representerer med sin korte  
behandlingstid og få legebesøk en betydelig  
forenkling av dagens allergivaksinering. 

Hva skal til for at du kan delta i studien?
l	 Er allergisk mot bjørkepollen
l	 Er mellom 18-65 år
l	 Har hatt behov for å bruke allergimedisiner  
 de siste to pollensesongene. 

Utprøvningen starter i september 2016 og varer i 9 måneder  
og inkluderer 10 avtalte besøk på studieklinikken.  

KAL PRIVAT - OSLO
22 02 68 33
post@kal-privat.no
www.kal-privat.no

SKI ØRE-NESE-HALS
allergi.ski@gmail.com
www.skionh.no

HARESTUA MEDISINSKE SENTER
post@harestua.nhn.no
telefon 98 00 35 08 / 61 32 49 90
www.harestua.no

På disse vil vi blant annet 
registrere endringer i dine 
symptomer og ditt forbruk  
av allergimedisiner. Du vil  
ikke ha noen utgifter forbundet 
med deltakelse i utprøvningen. 
Utprøvningen er godkjent  
av Regional Etisk Komité.

ER DU PLAGET AV BJØRKEPOLLENALLERGI?

Dersom du er interessert i å delta, ønsker 
mer informasjon, eller har spørsmål  
kontakt oss gjerne:

Velkommen til

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

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

www.naaf.no/vallemarina
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Landsmøte 2016
Norges Astma- og Allergiforbund avholder sitt ordinære 
landsmøte 24. – 25. september 2016 på hotell Scandic 
Hotell Asker.

Landsmøtet skal blant annet stilling til handlingsplan 
for neste treårsperiode inkludert forslag fra Forbunds-
styret om at mat skal stå som overordnede tema for 
NAAFs arbeid i de neste årene. På landsmøtet skal det 
også velges nytt styret for perioden 2016 – 2019.
Se naaf.no/landsmote2016

Inneklimafilmer for  
elever og lærere
Ved skolestart denne høsten 
lanserer Astma- og Allergi-
forbundet en egen filmserie 
om inneklima i klasserommet. 
Her har NAAF fått hjelp av 
elever og lærere ved Fjell-
strand skole på Nesodden til å 
forklare hvordan innemiljøet 
påvirker konsentrasjon og 
ytelse i klasserommet.

Filmen gir mange praktiske 
tips til hvordan lærere og 
elever kan påvirke tempera-
tur og luften i klasserommet 
og hvordan lyd og støy kan 
reduseres.

En lærer formidler sine 

opplevelser fra skolehverda-
gen, og overlege Jan Vilhelm 
Bakke fra Arbeidstilsynet gir 
innføring og eksempler på 
hvordan miljøet kan påvirke 
helse og trivsel.

NAAFs inneklimafagsjef 
Kai Gustavsen avslutter hver 
film med praktiske råd som er 
som er lett å innføre og virker 
positivt inn på inneklimaet.

Produksjon av filmserien er 
støttet av Extrastiftelsen.

Følg filmserien på face-
book-siden, Bedre inneklima 
i barnehager og skoler og på 
naaf.no/inneklimafilmer.

NAAF-film. Elever ved Fjellstrand skole setter inneklima på dagsorden 
i ny filmserie. 

Pollensesongen 2016:  
Tidligere start, lavere spredning

Foreløpige resultater fra 
Astma- og Allergiforbundets 
pollenvarslingstjeneste viser 
at sesongen 2016 hadde en 
svært tidlig oppstart av ore-
pollen i flere regioner, mens 
spredningen for de fleste 
pollentypene var jevnt over 
lavere enn gjennomsnittet 
ved de fleste målestasjonene.

I Trondheim startet 
spredningen av orepollen 9. 
februar, nesten en hel måned 
før tiårsgjennomsnittet. 
Tilsvarende dato i Oslo var 
skuddårsdagen 29. februar, 
ti døgn før gjennomsnittet 
for stasjonen. Årssummen 
for Oslo utgjorde cirka 80 
prosent av tiårssnittet for 
stasjonen.

Bjørkepollensesongen star-
tet i Oslo 27. april, tre døgn 
senere enn gjennomsnittet. 
Årssummen utgjorde bare 
cirka 41 prosent av tiårsgjen-
nomsnittet for stasjonen. Ber-
gen hadde sesongstart først 
5. mai, som er hele ti døgn 
etter gjennomsnittsdatoen. 
Årssummen utgjorde cirka 31 
prosent av gjennomsnittet for 
stasjonen. I Trondheim startet 
sesongen som i Oslo 27. april, 
her vel en uke før gjennom-
snittet.

Gresspollensesongen 
startet 6. juni i Oslo og Ber-
gen. Det er to døgn senere 

enn vanlig i Oslo og 12 døgn 
tidligere enn vanlig i Bergen. 
I Trondheim startet sesongen 
16. juni, som er en uke etter 
gjennomsnittet for stasjonen. 
Årssummen i Oslo var litt over 
gjennomsnittet for stasjonen, 
mens Bergen fikk en årssum 
på cirka 77 prosent av snittet. 

For Nord-Norge var se-
songen generelt preget av 
uvanlig lave spredningstall for 
de fleste pollentypene. For 
årssummene av bjørkepollen 
slo dette slik ut i forhold til 
stasjonenes gjennomsnitts-
tall: Bodø 11 prosent, Tromsø 
13 prosent og Kirkenes 24 
prosent. Ved de to siste 
stasjonene var til overmål en 
del av dette fjernspredning i 
forkant av den lokale blom-
stringen.

Flere forskere hevder at 
«grønne» vintre og varme, 
tørre somre vil komme hyppi-
gere i Norge i tiden framover. 
For pollenallergikere generelt 
vil det i så fall bety tidligere 
start på sesongene, og der-
med lengre eksponering mot 
allergenene. Gresspollenal-
lergikere vil ved slike forhold 
imidlertid kunne oppleve en 
lettere siste del av gressblom-
stringen.

NAAF sendte ut årets 
siste pollenvarsel fredag 26. 
august.

Mot normalt. I Trondheim startet spredningen av or nesten en hel 
måned tidligere enn vanlig. Foto: Colourbox

NAAF «På hjul med astma» igjen

I hele sommer har Norges 
Astma- og Allergiforbund 
vært representert på ulike 
arrangementer Norge rundt 
under vignetten «På hjul med 
astma». Formålet er å oppfor-
dre og motivere til økt fysisk 
aktivitet også om du har en 
lungesykdom.

Det første arrangements-
stedet var Gran handelssen-
ter i Oppland, der det hvert år 
arrangeren Gla-dager.

Mona Louise Martinussen 
er nasjonal prosjektleder for 
«På hjul med astma», og stilte 
godt forberedt med alt utstyr, 
telt, brosjyremateriell, gratis 
lotteri og to sykler som er 
uttrekkspremie blant de som 
deltar på astmaquizen som 
ligger på NAAF sine nettsider. 

Såpeboblesykkelen var også 
på plass, og både store og 
små fikk prøve om de klarte å 
lage bobler. Kunsten er å sy-
kle i akkurat passe fart, jevnt 
og trutt til boblene kommer. 
Noen ble for ivrige og syklet 

alt for fort, mens andre var 
for korte i beina og måtte få 
litt hjelp for å komme i gang. 

– Et slikt trekkplaster på 
stand gjør at det er lett å 
komme i kontakt med folk og 
vi får spredd vårt viktige bud-
skap til så mange som mulig. 
Fysisk aktivitet er viktig, og 
det å være i god fysisk form 
er god forebygging for alle 
med lungesykdom. Ved lang 
oppvarming og riktig medisi-
nering skal også de som har 

astma kunne være aktive på 
lik linje med andre, sier Mona 
Martinussen.

På Gran hadde NAAFs stand 
fått en litt uheldig plassering 
i enden av gata, men pro-
sjektlederen løste dette ved å 
avtale med noen skoleelever 
om hjelp. Elevene fikk med 
seg flyers og sendte folk 
videre til standen, der NAAF 
sto klare med gode råd og 
formaninger om å holde seg i 
fysisk aktivitet.

I løpet av dagen var over 
200 innom standen for å 
prøve såpeboblesykkelen, og 
det ble delt ut brosjyrer og 
gitt råd om å gå til lege for å 
sjekke symptomer på astma 
og allergi.

I tillegg til Gla-dager på 
Gran har «På hjul med astma» 
deltatt på Bakgårdsfestiva-
len i Harstad, Matrand Cup i 
Hedmark, Skagerrak fotball-
cup i Agder, Elvefestivalen i 
Drammen og Aktivetsdagene 
i Nesparken og Matfold i 
Østfold.
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Vanlig allergen. De som er allergiske mot gresspollen 
reagerer vanligvis på timotei, som er en veldig mye brukt 
type gress i Norge. Foto: Colourbox

Prøver ut ny gresspollen-vaksine
Ved Sørlandet sykehus skal øre-nese-halsavdelingen i gang med utprøving av en 
helt ny metode mot gresspollenallergi. Her vil man undersøke om injeksjoner med 
gresspollenallergener i halsmandlene kan motvirker gresspollenallergi.

Sverre Steinsvåg avdelingsle-
der ved øre-nese-hals-avde-
lingen ved Sørlandet sykehus 
og professor ved Universite-
tet i Bergen forteller til NRK 
Sørlandet at behandlingsfor-
men aldri har vært utprøvd 
før, men at man har stor tro 
på at metoden vil virke og at 
den dermed kan komme til å 
snu opp ned på dagens lang-
varige allergivaksinasjonspro-
grammer mot pollenallergi.

I dag utføres vanlig allergi-
vaksinasjon ved hjelp av 

opptil 90 sprøyter over tre 
år. Sprøytene settes i huden, 
vanligvis i overarmen. Gjen-
nom injeksjoner direkte i hals-
mandelen er målet å redusere 
antall sprøyter ned til fire 
totalt, og behandlingstiden 
ned til kun tre måneder.

Allergivaksinasjon med 
sprøyter direkte i lymfekjer-
telen i lysken har tidligere 
vært gjenstand for klinisk 
utprøving med hittil lovende 
resultater, mens injeksjoner 
direkte i halsmandlene aldri 

tidligere har vært utprøvd.  
Steinsvåg mener at det vil 

være mer logisk å oppnå et 
bedre resultat gjennom injek-
sjoner i mandlene fordi det er 
i øre-nese-halsregionen at im-
munapparatet først kommer i 
kontakt med pollen og andre 
luftbårne allergener. 

Ønsker du å delta i forskningsprosjektet?
Forsøket skal omfatte 20 pasienter og vil pågå i tre måneder.  
Pasienter med alvorlige gresspollenallergi over 18 år og som 
ønsker å være i prosjektet, kan ta kontakt med sin fastlege for  
å få en henvisning til Sørlandet sykehus.  

Deltakende pasienter, legges inn på sykehus for overvåking  
i ett døgn ved hver injeksjon. 

De som har behov for det, får sykemelding for injeksjonsdagen 
pluss etterfølgende dag.

Det vil trolig ta flere år før denne behandlingsformen blir 
allment tilgjengelig.

Disse kan være med:
l Pasienter med livskvalitetsreduserende allergiplager i  
 gresspollensesongen.
l Pasienter som er sensibilisert mot timotei gjennom testing.
l Pasienter som ikke har tilfredsstillende effekt av symptom- 
 lindrende medikamenter selv om de brukes riktig.
l Pasienter som er over 18 år, som ikke har annen sykdom som  
 kan forveksles med pollenallergi, som ikke er gravid og som  
 ikke har noen form for kreftsykdom.
l Pasienter som ønsker å delta i prosjektet, må få henvisning  
 fra sin fastlege. Henvisningen sendes ØNH-avdelingen,  
 Sørlandet sykehus, 4604 Kristiansand. 

Kilde: Sørlandet sykehus / Sverre Steinsvåg

Færre sprøyter. Sverre Steinsvåg 
ved Sørlandet sykehus har tro på 
at injeksjoner i halsmandlene kan 
vise seg å bli en effektiv allergi-
vaksinasjonsform.

En 61 år gammel mann fra 
Storbritannia spilte sekkepipe 
daglig, og slet i sju år med 
tørrhoste og kortpustethet. 
Det viste seg at han hadde 
pådratt seg den dødelige lun-
gesykdommen hypersensitiv 
pneumonitt på grunn av sopp i 
sekkepipen.

Da han reiste på en tre 
måneders tur til Australia, 
uten sekkepipe, ble han raskt 
bedre. Legene begynte derfor 
å mistenke at det var sekkepi-
pen som var årsaken til man-
nens sykdom. Da de tok prøver 
av innsiden av sekkepipen, ble 
det avslørt mengder av ulike 
soppvekster i belgen, halsen 
og munnstykket på instrumen-
tet. Dette pustet mannen inn 
når han spilte.

Døde av sopp i sekkepipe
Høysnue kan gjøre mer 
enn å gi deg en tett 
nese og kløende øyne; 
sesongmessige allergier 
kan endre hjernen, ifølge 
en studie publisert i 
tidsskriftet Frontiers in 
Cellular Neuroscience.

Forskerne fant ut 
det under en allergisk 
reaksjon mot gress ble 
produsert flere nevroner 
i hjernen på forsøksmu-
sene. Dette kan påvirke 
hukommelsen.  
(Science Daily)

Skotsk stolthet. Sekkepipemusikk er vanlig å høre i hele Skottland, 
uansett anledning. Foto: Colourbox

Pollenallergi kan 
endre hjernen

Sekkepipespilleren døde 
i oktober 2014, og obduk-
sjonen viste store skader på 
lungene. 

I studien som er omtalt i 

det medisinske tidsskriftet 
Thorax påpekes det av det er 
svært viktig at blåseinstru-
menter rengjøres jevnlig.

Ren dun.
Norsk produksjon.

En dun så ren at den er anbefalt av 
Norges Astma- & Allergiforbund.

Se våre NAAF-anbefalte produkter på 
hoie.no
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For en enklere 
hverdag...
ASKO W68843W vaskemaskin har to nye spesielt 
utviklede allergiprogram, en forbedret skyllemulig-
het og et unikt program for å rengjøre vasketrom-
melen og såpeskuffen. I allergiprogrammene ak-
tiveres varmeelementet hvert 5. minutt for å sikre 
jevn temperatur og effektivt ta bort alle uønskede 
bakterier. Såperester blir fjernet med 5 skyllinger 
og dette kan økes til 7 skyllinger ved tilvalg. 

Vaskemaskinen er Norges eneste, som er anbefalt 
av Astma- og Allergiforbundet (NAAF).

ASKO.ORG
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Slik svarer du:

Løsningen på kryssordet i AA nr 3 2016 finner du på side 66.

Svarfrist: 16. november 2016

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter: 
 SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2025. Kr 3,-pr melding.
 Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.

Vinn!
Vaskemidler, 
deo, såpe og 

bodylotion fra 
Neutral
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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 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 9-15
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: region.agder@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/agder 

▪ REGION HEDMARK
Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad, 2405, Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3, 
Borgheim 2, 2405 Elverum
Epost: 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
Epost: 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
Epost: 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: Markveien 14, PB 1165, 9504 Alta.
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen. 
Epost: 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. 
Epost: anna.cecilie.jentoft@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/nordland

▪ REGION OPPLAND
Telefon: 95 84 51 43
Kontortid: De fleste ukedager, kl. 9–15
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
Adresse: Sørskogbygdveien 930, 2412 
Sørskogbygda 
Epost: 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: Aase M. Kolstø Sætrang
Epost: aase@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

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

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD
Telefon: 32 83 69 10 / 48 15 12 94
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker, 
mandag og onsdag i oddetallsuker.
Regionssekretær: Mona H. Larsen,  
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
Epost: mona.larsen@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00 / 90 81 83 95
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
Epost: region.ostafjells@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells 

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD
Telefon: 33 06 39 50 / 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: 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. 
Epost: 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
Epost: 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
Epost: naaf@naaf.no
Nettside: www.naaf.no

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

Ønsker du info fra din region? Send en 
mail til kontoret du tilhører, så legger 
de deg inn i mailinglisten.
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.

Region Nord

Region Vest
Region Østafjells

Region Oslo og 
Akerhus

Region Hedmark

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. 

Region Midt

Bli med til 
Valle Marina! 
Se mer under 

kategorien «Region 
Østafjells».

facebook.com/naafnord
FRITIDSAKTIVITETER:
Harstad: Gjennomfører faste aktivite-
ter som klatring, bowling samt bading 
i Grottebadet. Følg oss på Facebook: 
facebook.com/HarstadOgOmengStor-
lagAvNaaf
SVØMMING:
Alta: Medlemmer får 50% rabatt på 
timer i Alta Helsebad. Medlemskort 
med kvittering må fremvises. Kontakt 
Nelly Halvorsen, tlf: 91 72 66 28.
Bardufoss: Familiesvømming i Polar-
badet første søndag i hver måned.
Kontakt Maja Utmo på 99 41 31 58, 
eller maja_k89@hotmail.com, eller 
Svein Myrlund, 99 10 90 90 eller 
smyrl@online.no.
Hammerfest: Medlemmer får 50% 
rabatt på klippekort som kan benyt-
tes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen og 
Breidablikkhallen. Kortene kjøpes i 
Sanitetsbadet.
Kåfjord i Troms: Svømmetrening i 
Birtavarre Røde kors-bassenget. Mer 
info på Facebook: Nord-Troms Storlag 
av NAAF. 
Sør-Varanger: Medlemmer kan be-
nytte kort i Barentsbadet (gratis). Info: 
Toril Synøve Millehaugen, 40 87 94 17 
eller naafsv@hotmail.com.

facebook.com/naafosloogakershus
FRITIDSAKTIVITETER:
Groruddalen: Bånn gass! Søndag 16. 
okotober: Gokart med fri adgang for 
barn og unge 5-26 år (begrenset antall 
plasser). 
SVØMMING:
Øvre Romerike: Svømming hver lør-
dag kl. 12.00–13.00 i svømmehallen 
på Gjestad for barn og familier (ikke i 
skolens jule-, påske- og sommerferie). 
Påmelding via SMS på 41 69 14 90 før 
lørdag kl. 10.00. Medlemspris: voksne 
kr 40, barn kr 20. Husk badehette.
Nedre Romerike: Svømmetilbud for 
medlemmer i terapibassenget på 
Sørvald Sykehjem mandag og fredag 
kl. 16.00–20.00. Spørsmål og ønsker 
sendes til stale.hansen@getmail.no.
TRIM:
Øvre Romerike: Trening for personer 
med astma eller kols i Råholt Bad 
tirsdag kl. 11.00–12.00 og torsdag kl. 
09.00–10.00. Under ledelse av  
instruktør og fysioterapeut. Ring 
Solveig på tlf: 41 69 14 90.

facebook.com/naafvest
FAMILIEHELG:
Vest: Stemnestaden leirsted i Tysvær 
kommune, 11.– 13. november. 
FRITIDSAKTIVITETER:
Bergen: «Mummitroll i kulissene», 
teater for barn 5. november på Den 
Nationale scene. Info sendes på epost 
til medlemmer som har oppgitt det.
SVØMMING:
Bergen: Gratis svømming for medlem-
mer to ganger per måned (gjelder for 
alle svømmehallene samlet). Følgende 
svømmehaller kan benyttes: Askøy te-
rapibasseng, Askøyhallen, Stemnemy-
ren, Åstveithallen, Slåtthaughallen.

facebook.com/naafostafjells
FRITIDSAKTIVITETER:
Ringerike og Jevnaker: Konsert m/
Nordic Tenors på Byscenen i Hønefoss 
23. oktober kl. 18.00. Henv. Lars 
Velsand tlf: 90 79 89 99. Likeperson 
møter dere.
Ringerike og Jevnaker: «Et Juleønske» 
på Byscenen i Hønefoss 11. desember 
kl. 14.00. Likeperson møter dere. 
Henv. Lars Velsand tlf. 90 79 89 99.
Ringerike og Jevnaker: Juleverksted 
på Haugvang i Haug v/Hønefoss 6. de-
sember kl. 18.00. Likeperson til stede. 
Henv. Lars Velsand tlf. 90 79 89 99.

facebook.com/naafhedmark
FRITIDSAKTIVITETER: 
Elverum: Elverum og omegn AAF 
inviterer til konsert: "To rustne herrer: 
Hvis helsa holder" med Jonas Fjeld og 
Ole Paus 13. november kl. 18.00. Mer 
informasjon kommer.
Elverum: Elverum og omegn AAF 
inviterer til "Jul i blåfjell" 4. desember 
kl. 15.00. Mer informasjon kommer. 
Glåmdal: Glåmdal AAF arrangerer 
tur til "Jul på Mårbacka", Sunne 5. 
november. Påmelding til Ann Lise på 
97 07 03 39 eller Irene 91 60 39 28.
INFORMASJON:
Elverum: Elverum og omegn AAF 
arrangerer stand på kolsdagen 16. 
november. Mer informasjon kommer. 
Glåmdal: Glåmdal AAF ønsker berørte 
og pårørende velkommen til Bruker-
kontoret på Sykehuset Kongsvinger. 
Tillitsvalgte/likeperson er å treffe 6. 
oktober kl.17.00–19.00. SVØMMING:
Hamar: Ringsaker storlag arrange-
rer vannspinning med instruktør 
på Ankerskogen hver torsdag fra 1. 
september kl. 16.00 til 1. desember 
(unntatt 13. oktober og 3. november). 
Påmelding til Anne-E. Wagner, tlf: 
97 03 11 07 eller epost: aejevnak@
hotmail.com.

facebook.com/naafmidt
FRITIDSAKTIVITETER:
Hele landet: Ungdom fra hele landet 
inviteres til barmarkssamling og ski-
samling (langrenn). Les mer på www.
naaf.no/godglidpaski.
Ørsta/Volda: Tai Chi-gruppen er åpen 
for alle interesserte. For mer info eller 
påmelding, kontakt Lisbeth Svendsen 
Søvik på soevikl@hotmail.com eller  
93 04 19 64. Se www.naaf.no/taichi 
Ålesund: Det blir arrangert klatre- 
kveld på Sparebanken Møre Arena i 
løpet av høsten. Følg med på www.
naaf.no/klatrekvelder for info.
Orkanger: Klatrekveld i Orkdal klatre-
hall 23. september kl. 18.00–20.00. 
Påmelding til gina.strom@naaf.no. 
Støttet av Extrastiftelsen.
KURS:
Nord-Trøndelag: Matkurs i løpet av 
høsten. Sted og dato ikke bestemt, 
følg med på www.naaf.no/midt eller 
vår Facebookside for oppdatering. For 
info og påmelding, kontakt region-
sekretær Gina Strøm på 92 28 71 46 
eller gina.strom@naaf.no.
Trondheim: Matkurs 31. oktober kl. 
17.00. Kurset gir innføring i matallergi 
og intoleranse. Deltakerne får praktisk 
opplæring på kjøkken, der man lager 
mat uten egg, melk osv. Kurset passer 
både for de som har matoverfølsom-
het selv eller i familien, samt ansatte 
i barnehager og SFO. For info og 
påmelding, kontakt regionsekretær 

Gina Strøm på 92 28 71 46 eller  
gina.strom@naaf.no.
SVØMMING:
Trondheim: Badedag i Pirbadet 22. 
oktober fra kl. 10.30. Kr 150 per fami-
lie betales til konto 4358.15.13888. 
Påmelding til gina.strom@naaf.no 
innen 17. oktober. Husk å oppgi alder 
på barna pga. billettbestilling.
TRIM/GÅTURER:
Møre og Romsdal: Mosjonsgrupper 
finnes i Volda, Surnadal og på Skodje. 
Åpent for alle som vil være med å 
gå. Kontakt mosjonsleder om du er 
interessert. Volda: Asbjørn Vollset, 
41 31 14 58. Surnadal: Inger Merethe 
Mogstad, ingermerethem@gmail.com 
eller 95 84 83 70. Skodje: Jarle Ekroll, 
jarleekroll@gmail.com eller 97 72 56 
78. Se www.naaf.no/mosjonsgrupper.

TRIM: 
Porsanger: Sommerløyper til: Pors-
vannshøyden, Langporsvannshøyden, 
Caskil, Hambukt, Hambuktfjellet og 
Handelsbuktfjellet.

Dalane: Gratis bading/trening 
for medlemmer, onsdager fra kl. 
17.00–18.00 i varmtvannsbassenget 
på Slettebø.
Stord: Onsdager kl. 20.30–21.30, 
oppstart 14. september. Kontakt: 
Laila Stensletten, tlf: 99 23 01 01 eller  
laila.stensletten@sklbb.no.
Voss: Extraprosjektet «Plask, tur og 
trivsel», Hagahaugen, onsdager fra 
kl. 18.00–19.00 Oppstart 5. oktober.  
Begrenset antall plasser.  
MEDLEMSMØTER:
Bergen: Medlemskveld tirsdag 18. 
oktober. Tema: Astma og kols hos 
voksne. Ta gjerne med venner. Mer 
info sendes på epost til medlemmer 
som har oppgitt det.
Voss: Extraprosjektet «Plask, tur og 
trivsel», Nabobeino, 28. september 
kl. 19.00. Farmasøyt Frank Jørgensen 
snakker om temaet Eigenmedisinering 
astma/kols.
TRIM:
Vest: Trim/turgrupper Stord, Kvinnhe-
rad; Voss, Stavanger, Sandnes. Kontakt 
regionssekretær på epost: region.
vest@naaf.no.
Bergen: Extraprosjektet "Den glade 
vandrer". Første tur i uke 37. Deretter 
tur annen hver uke. Turene starter 
kl.18.00, og blir annonsert på Face-
book under Bergen og omegn Astma- 
og Allergiforening. Mer info: region.
vest@naaf.no

GÅTURER OG TRIM
Drammen: Det er inngått firmaav-
tale med Akropolis treningssenter 
om trening for medlemmer. Må vise 
medlemskort fra NAAF. Pris kr. 399 
per md. (Egentrening.)
Drammen: Trening med instruktør for 
NAAF-medlemmer med astma og kols 
fortsetter på Akropolis mandag og 
torsdag kl. 12.00. Egenandel kr. 499 
per måned (Drammen og Omegn AAF 
sponser hvert medlem med kr. 50 per 
måned). 
Tønsberg: Treningsgruppe for voksne 
med lungelidelser på Activ Fysiote-
rapi, tlf: 33 32 36 70. 
Sandefjord: Treningsgrupper for 
lungesyke med fysioterapeut Stig 
Eidhamar på Hvidtgården. Torsdager 
kl. 10.00–11.00 og kl. 11.00–12.00. 
Tirsdager kl. 12.00–13.00. Henvendel-
ser til Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis hvis 
du har rekvisisjon fra lege.
Sandefjord: Helseparken. Medlem-
mer av SAAF får rabatt på trening.
Sandefjord: Vi tilbyr 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. Delta på 
arrangementene mot kr. 100 pr. år i 
medlemskontingent.
HYTTELEIE:
Drammen: Hytta på Blefjell legges ut 
for salg på det åpne markedet i løpet 
av sommeren 2016. Kontaktperson: 
Wenche Stustad, tlf. 905 36 468
KURS:
Tønsberg: Kurs om KOLS på sykehuset 
i Tønsberg. Går over 6 uker, 2 dager 
i uken kl. 12.00–15.00. Løpende på-
melding. Sykehuset ønsker at du skal 
starte opp på rehabilitering så kort 
tid som mulig etter at henvisning er 
sendt fra fastlegen. Ring tlf: 33 34 27 
00 for mer opplysninger.

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!
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Her	finner	du	de	riktige	
ordene	fra	kryssordet	i	
forrige	AstmaAllergi.

Vinner av kryssord AA2 2016: 
Henning Øyvind Hope, Haugesund
Gratulerer,	premien	kommer	i	posten!

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA3

Få god glid med trening på ski
NAAF Region Midt og NAAFU 
inviterer ungdom i alderen 13–16 
år til å være med på barmarks- 
trening og skitrening. Det vil bli 
gjennomført én helgesamling 
med barmarkstrening, og én med 
skitrening. Ungdommer fra hele 
landet oppfordres kan bli med!

Barmarkstreningen vil foregå 
på Dombås 30. september–2. 
oktober 2016, og skitreningen 
i løpet av 1–2 skisamlinger på 
nyåret. 

Egenandelen på kun 500 kro-

ner per deltaker inkluderer reise, 
opphold og undervisning. 

For info eller påmelding, ta 
kontakt med instruktør/prosjekt-
leder Jarle Ekroll på 97 72 56 78 
/ jarleekroll@gmail.com, eller 
regionssekretær Monica Dalseth 
på monica.dalseth@naaf.no.

Les mer om prosjektet på naaf.
no/godglidpaski

Prosjektet gjennomføres med 
støtte fra Extrastiftelsen – Extra-
Express.

Ringerike: Kurs om kols for pasienter 
og pårørende på Ringerike sykehus 
27. og 29. september. Foredrag om 
hvordan man mestrer hverdagen, og 
man kommer i kontakt med andre 
i samme situasjon. Påmelding til 
Lærings- og mestringssenteret, tlf. 32 
11 60 05/97 64 29 26, eller
lms.ringerike@vestreviken.no. Man 
trenger henvisning fra lege (fastlege 
eller sykehuslege). Deltakeravgift: 
Egenandel eller frikort. Kursdagene 
varer fra kl. 9.45 - 16.00.
Tønsberg: Eksemkurs mandag 19. 
september 8.30–15.30 i Tønsberg.  
For foreldre og foresatte, barnehage-
ansatte til barn med eksem.  Foreldre 
får opplæringspenger hvis de er i 
lønnet arbeid.  Påmelding til: 33 30 
82 31 eller lms@siv.no. Husk at det 
er fritt sykehusvalg, så alle kan melde 
seg på.
MEDLEMSMØTER:
Drammen: Første lørdag i måneden 
er det kafétreff kl. 12.00 på East Lake 
restaurant i Drammen. Represen-

tant fra styret er med på treffene. 
Henvendelse til Wenche Stustad på 
90 53 64 68.
Drammen: Foreldre og barn-treff for 
foreldre med barn som har astma/
allergi/eksem. Møtes på Ytterkollen 
Grendehus siste lørdag i måneden 
kl. 12.00. For mer info og påmelding, 
kontakt Cathrine Finnebraaten på 48 
12 95 00 eller catyn85@hotmail.com 
REISER:
Østafjells: Tur til Valle Marina, Gran 
Canaria 1 og 2 uker fra 1. oktober.  
Få leiligheter.  Fly bestiller man selv.  
Henv. Anita.kolseth.olsen@ebnett.no, 
eller SMS til 99 04 38 32.
SVØMMING:
Langesund: Bading på Quality Resort 
Skjærgården for alle NAAF-medlem-
mer i Norge. 3,5 time for barn, 3–15 
år kr. 80. Voksne kr 100. Ta med med-
lemskort. Det holder at én i familien 
er medlem.
Stavern: Svømming i varmtvannsbas-
senget på Kysthospitalet hver onsdag 
kl. 19.00 - 20.00. Det er bare å møte 

opp, medlemmer betaler halv pris.  
Gratis for barn. Følger skolens ferier. 
Tlf: Eileen Halvorsen 33 18 42 08.
Sandefjord: Gratis bading for alle 
medlemmer i varmtvannsbasseng, og 
anledning til bruk av vanlig basseng 
i svømmehallen i Bugården hver 
tirsdag kl. 14.30–16.00. Påmelding til 
Eldbjørg Steensma tlf: 33 47 29 29.
Drammen: Trening i basseng i 
Drammensbadet for medlemmer på 
tirsdag, onsdag og fredag i samarbeid 
med Drammen og omegn revmati-
kerforening. Ta kontakt med Wenche 
Stustad på 90 53 64 68.
MEDLEMSFORDEL:  
Langesund: Bading på Quality Resort 
Skjærgården for alle NAAF-medlem-
mer i Norge. 3,5 time for barn, 3–15 
år kr. 80. Voksne kr 100. Ta med med-
lemskort. Det holder at én i familien 
er medlem.

Region Østfold
facebook.com/naafostfold
KURS:
Sarpsborg: Matkurs for barn og inne-
klimakurs for voksne 16. november 
2016 på Inspira Sarpsborg. Matkurset 
for barna: Bård Greni, kokk og drifter 
av Urban Food og Matfold, kommer. 
Bård lærer bort gode kokketips for 
barn med matallergier og spennende 
retter de selv kan lage. Ta med eget 
forkle. Alder: 10–18 år Pris: 250,-pr. 
barn. Tid: kl. 17.30 –20.30
Inneklimakurs for voksne: NAAFs Kai 
Gustavsen, en av Norges fremste 
inneklimaeksperter, går igjennom 
inneklimaproblematikk via Skype. Gir 
praktiske tips deltagerne kan bruke 
selv og/eller overfor skole, barneha-
ge. Alder: 19–100 år. Pris: gratis. Tid: 
kl. 18.00 –20.30
For påmelding eller spørsmål ring: 
92 27 82 20 eller send epost til 
region.ostfold@naaf.no. Inneklima-
kurset er også åpent for voksne som 
ikke har barn på matlagingskurs.
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  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:


