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Det er ikke mange år siden både lungesyke og andre med 
alvorlige diagnoser ble rådet til å ta det mest mulig med 
ro – for å ikke gjøre sykdommen verre. Nå vet vi heldigvis 
at fysisk aktivitet er svært viktig for alle – også de som har 
kronisk sykdom. Enten du har astma, allergi, kols eller en 
annen diagnose, kan trening gjøre hverdagen lettere og 
sykdomsmestringen bedre.

Karen Skålvoll er alvorlig lungesyk og fikk diagnosen alpha-
1-antitrypsinmangel for seks år siden. I løpet av disse årene 
har hun trent seg opp til å ta verdensrekord i styrkeløft for 
funksjonshemmede kvinner. For å kunne trene og konkurrere 
må hun ha med seg ekstra oksygen i en flaske på ryggen.  
Når hun konkurrerer med funksjonsfriske kommer hun ofte  
på sisteplass, men det bryr hun seg overhodet ingenting om. 

Karen vet at hun mest sannsynlig ikke kommer til å få et 
langt liv – men hun vil gjøre det beste ut av de årene hun har 
igjen. Hun trener ikke bare for seg selv – men for å vise andre 
med kronisk sykdom at det er mulig å nå langt. Nå i høst deltar 
hun for eksempel i Oslo Maraton sammen med en gruppe 
lungesyke som sammen skal gå 3 kilometeren. 

Friidrettsutøveren Filip Ingebrigtsen tok en imponerende 
bronsemedalje på 1500 meter under VM i London i sommer. 
Men i hele barndommen har han vært sterkt plaget av 
pollenallergi, noe som har gjort det veldig vanskelig å yte 
maks i konkurranser om sommeren. Nå har han fått kontroll 
på allergiplagene, og spås en lysende karriere videre på 
idrettsbanen. 

Både Filip og Karen er gode eksempler på at sykdom ikke 
trenger å være en begrensning for å få gjennomført det du vil  
i livet. Alle kan ikke bli verdensmestre, men alle kan konkurrere 
med seg selv, enten det er på idrettsbanen eller i andre 
sammenhenger.

Det viktigste er uansett ikke å vinne, men å gjøre sitt beste 
ut fra sine forutsetninger. Husk at du alltid er god nok som du 
er. Selv om du kommer på sisteplass, er du bedre enn alle som 
ikke stiller.
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TOPPIDRETT MED LUNGESYKDOM

Her er verdens
sterkeste dame!
Karen Skålvoll (45) løfter 140 kilo i markløft – med oksygenflaske på ryggen.  
Til tross for at hun har den alvorlige sykdommen alpha-1 antitrypsin-mangel,  
har hun klart å bli verdens sterkeste funksjonshemmede kvinne.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

For seks år siden fikk Karen 
Skålvoll diagnosen alpha-
1-antitrypsinmangel, etter 
å ha slitt med dårlig pust i 
mange år. I tillegg har hun 
blant annet alvorlig astma, 
allergier og cøliaki.

– Jeg var på mitt absolutte 
bunnpunkt. Det var så vidt jeg 
klarte å vaske håret. Jeg klarte 
ikke å gå og prate samtidig, 
sier hun, for å beskrive hvor-
dan helsetilstanden var på det 
tidspunktet hun fikk diagno-
sen som 40-åring.

Forveksles med kols. For 
enkelhets skyld forkorter vi 
heretter sykdommens navn til 
alpha-1. Dette er en langt mer 

vanlig sykdom enn både folk 
flest og norske leger er klar 
over. Ofte blir symptomene 
forvekslet med kols, selv om 
det ellers ikke er noe som 
skulle tilsi at personen har 
kols.

Har du alpha-1 og har 
utviklet lungesykdom, kan 
du ikke regne med noe langt 
liv. Karen har siden 2011 
bodd i Tyskland sammen med 
ektemannen Torbjørn som 
jobber i NATO, og det viste 
seg å være et lykketreff da 
hun fikk diagnosen. I Tyskland 
får hun nemlig dekket en 
svært kostbar livsforlengende 
medisin, som ikke tilbys gjen-
nom det norske helsevesenet. 

Som EØS-borger har hun rett 
til samme behandling som om 
hun hadde vært tysk stats-
borger. 

– Hadde jeg bodd i Norge 
hadde jeg neppe vært i live, 
sier hun.

Løfter 140 kilo. Andre ville 
kanskje tenkt annerledes, 
men for Karen ble den alvor-
lige diagnosen en kickstart på 
en toppidrettskarriere helt 
utenom det vanlige.

Fra å være bokstavelig 
talt sengeliggende har hun 
trent seg opp til å bli verdens 
sterkeste funksjonshemmede 
kvinne, med blant annet en 
personlig rekord på 140 kilo 
i markløft. Hun konkurrerer i 
styrkeløft, sykling, hinderløp 
i terreng (OCR) og ikke minst 
strongwoman. 

Karen bryter stadig nye 
barrierer, og tidligere i år satte 
hun ny verdensrekord i mark-
løft for funksjonshemmede 
kvinner med 140 kilo! Hun er 
medlem av en styrkeløfter-
klubb i Bergen og en fransk 
sykkelklubb, i tillegg til at hun 
sammen med ektemannen 
driver sitt eget lag – Team 
Alpha Warriors.  

– Jeg stiller ofte i konkur-

ranser mot funksjonsfriske, og 
jeg blir som regel sist. Men jeg 
har jo et helt annet utgangs-
punkt, sier hun.

Bruker oksygenflaske. For at 
det i det hele tatt skal være 
mulig for Karen å drive fysisk 
aktivitet, er hun avhengig av 
å få ekstra oksygen. Når hun 
trener og konkurrerer har hun 
en liten sekk med oksygenflas-
ke på ryggen, og to ledninger 
inn i nesen. 

– Jeg er den første i verden 
som har fått godkjent at jeg 
kan få bruke oksygenflaske 
når jeg konkurrerer, forteller 
Karen, som også sover med 
ekstra oksygen om natten.

Ektemannen Torbjørn er 
med som ledsager når hun 
konkurrerer i sykling og OCR, 
som er et krevende hinderløp 
i terreng. Ved behov stiller 
også Karens crossfit-studio 
med assistent i konkurranser.

Vil være et forbilde. Karens 
mål med idretten er ikke bare å 
oppnå nye personlige rekorder. 
Hun ønsker også å være et 
godt forbilde for andre med 
lungesykdom.

– Jeg vil vise at livet er det 
beste du har. Selv om det er 

FAKTA KAREN SKÅLVOLL

l	 Norsk	idrettsutøver	bosatt	i	Tyskland,	som	 
	 konkurrerer	i	styrkeløft,	strongvoman,	sykling 
	 og	OCR	(hinderløp).	
l	 Har	diagnosen	alpha-1-antitrysinmangel,	har 
	 utviklet	leversykdom	og	lungesykdom.	 
	 Er	avhengig	av	å	bruke	oksygenflaske	for	å		
	 drive	fysisk	aktivitet.	
l	 Har	tidligere	jobbet	som	regionssekretær	 
	 i	Norges	Astma-	og	Allergiforbund. 

Mer info: alpha-1-athlete.com

If pigs could fly. Den lille rosa grisen 
henger alltid med på sekken med 
oksygenflasken Karen Skålvoll er helt 
avhengig av for å kunne trene og 
konkurrere. Det hun har oppnådd er 
på mange måter like utrolig som om 
en gris kunne fly. (Takk til Yggdrasil 
Crossfit for lån av lokaler til foto.)
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TOPPIDRETT MED LUNGESYKDOM

  
FAKTA ALPHA-1-ANTITRYPSINMANGEL

l	 Arvelig	sykdom	som	skyldes	feil	i	et	gen.	
l	 Alpha-1-antitrypsin	(A1AT)	dannes	i	leveren	og 
	 sirkulerer	med	blodet	omkring	i	kroppen.	 
	 Proteinet	er	nødvendig	for	å	holde	lungene 
	 friske,	og	blant	annet	beskytte	dem	mot	skader 
	 fra	tobakksrøyk.
l	 Dersom	du	har	for	lavt	nivå	av	A1AT	vil	du	kunne	 
	 få	symptomer	som	minner	om	kols	og	astma.	 
	 Når	du	anstrenger	deg	blir	det	tungt	å	puste	 
	 og	du	får	åndenød.	Du	blir	trøtt	og	uopplagt	 
	 fordi	lungene	tar	opp	mindre	oksygen	enn	før.	
l	 Noen	kan	etter	hvert	få	leversykdom	som	 
	 leverbetennelse	og	leversvikt,	fordi	alfa-1-
	 antitrypsin	med	«feil»	struktur	samler	seg	opp	 
	 i	leveren.
l	 Diagnose	kan	stilles	ved	hjelp	av	en	blodprøve,	 
	 og	eventuelt	en	gen-test.
l	 Noen	ikke-røykere	merker	ikke	noe	til	A1AT- 
	 mangelen	i	det	hele	tatt,	mens	røykere	med	stor	 
	 sannsynlighet	vil	utvikle	emfysem.	Dette	betyr	 
	 at	lungevevet	blir	ødelagt.	
l	 I	Norge	er	det	beregnet	at	cirka	4000	personer	 
	 har	lungesykdom	på	grunn	av	A1AT-mangel,		 	
	 blant	disse	har	trolig	mange	fått	diagnosen	kols.

Kilde: LHL.no

Viktige merker. Disse merkene 
forteller viktige medisinske data om 
Karen, i tilfelle noe skulle skje med henne.

På trening. Her løfter Karen «bare» 70 kilo i markløft 
– den personlige rekorden er på utrolige 140 kilo.

Luft for livet. Uten denne hendige lille oksygentanken kunne ikke 
Karen drevet med fysisk aktivitet.

annerledes når du lever med 
terminal sykdom så kan livet 
være både rikt og spennende, 
det går bare i et litt langsom-
mere tempo enn før. 

Under Oslo Maraton 15. – 
16. september har Karen og 
Team Alpha Warriors samlet 
30 lungesyke som alle skal 
være med og gå 3-kilomete-
ren sammen. Med seg vil de 
ha flere kjente løpere som 
hjelpere og motivatorer, og så 
blir det bankett med middag 
etter løpet. 

– Jeg håper og tror at de 
lungesyke som er med får både 
mestringsfølelse og en fantas-
tisk opplevelse, sier Karen.

Hun reiser verden rundt 
og deltar på ulike sportsar-
rangementer, står på stand på 
kongresser og blir brukt som 
foredragsholder. 

– Formålet for laget vårt er 
å spre kunnskap om lungesyk-
dom, få mennesker i beve-
gelser og ikke minst bygge 
nettverk som knytter lungesy-
ke sammen mot et felles mål: 
En tidligere diagnostisering av 
alvorlig lungesykdom, bedre 
tilgang til behandling for alle 
og ikke minst et liv i bevegelse, 
sier Karen.

Drømmer om Paralympics. 
Slik regelverket er nå, kan ikke 
lungesyke delta i Paralympics. 
Skal de delta, må de stille i OL 
mot funksjonsfriske, noe som 
er lite realistisk for en utøver 

som er avhengig av å bruke 
oksygenflaske.

– Jeg skjønner ikke hvorfor 
det ikke kan være en egen 
klasse for lungesyke i Para-
lympics, på linje med andre 
funksjonshemninger. I hvert fall 
i øvelser som egner seg, sier 
Karen Skålvoll, som håper hun 
lever lenge nok til å oppleve at 
lungesyke stiller også i dette 
prestisjetunge mesterskapet.

For henne finnes det få 
begrensninger, bare mulig-
heter. n

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

* Behandling med Canoderm gav 22 eksemfrie dager sammenlignet med 15 dager (46,7 % forskjell i mediantid til eksemtilbakefall sammenlignet med en referansekrem med nøytral effekt 
på hudbarrieren, uten karbamid). Åkerström U et al Acta Derm Venereol. 2015 May;95(5):587-92.  
Canoderm® 5 % krem (karbamid). Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem. 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. www.omega-pharma.no

VIRKER 
KLØSTILLENDE 
PÅ TØRR HUD
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ATOPISK EKSEMATOPISK EKSEM

Reagerer på forskjellbehandling i NAV
Trine Vangens seks år gamle sønn er hardt rammet av atopisk eksem, og i perioder 
er utbruddene så kraftige at han må være hjemme fra skolen. Likevel har NAV gitt 
avslag på foreldrenes søknad om 10 ekstra omsorgsdager.

Tekst: Sissel Fantoft

Eskil Johan har hatt atopisk 
eksem siden han var spebarn, 
og må smøres flere ganger 
dag og natt – i dårlige perioder 
hver annen time.

– Det medfører at verken 
han eller jeg får en hel natts 
uforstyrret søvn. I perioder 
er han våken flere timer hver 
natt på grunn av kløe og 
smerter. Jeg har håndklær i 
fryseren som jeg bruker for å 
lindre plagene hans, og han 
dusjes og smøres. Det at vi har 
så dårlig nattesøvn påvirker 
immunforsvaret til oss begge, 
forteller Trine Vangen.

Hun bor i Bergen sammen 
med ektemannen og sønnen, 
som begynte på skolen i høst.

– Vi flyttet fra den gamle 
leiligheten til et nytt hus for 
at sønnen vår skulle få et 

bedre inneklima. Skolen han 
har begynt på er helt ny, noe 
som også er bedre for ham. Vi 
gjør alt vi kan for at han skal 
ha det best mulig til tross for 
sykdommen, sier hun.

Kronisk og alvorlig sykdom.
Eskil Johan følges opp av 
hudklinikken på Haukeland 
sykehus, og Vangen har lege-
erklæring derfra på at han har 
en kronisk og meget alvorlig 
atopisk eksem. I tillegg har 
hun erklæring fra sin egen 
fastlege på at sønnens omfat-
tende behandlingsregime 
medfører nedsatt arbeidsevne 
for henne selv og økt risiko 
for fravær fra jobben som 
førskolelærer i en kommunal 
barnehage.

– Mannen min og jeg har 10 

omsorgsdager hver slik som 
alle andre, men for oss er det 
altfor lite. Ett kraftig eksemut-
brudd kan fort vare i 10 dager. 
Jeg har vært nødt til å presse 
ham til å gå i barnehagen selv 
om han burde vært hjemme, 
og vi må stadig be om hjelp 
fra bestemor når han er dårlig, 
forteller Vangen.

Derfor søkte hun NAV om 
10 ekstra omsorgsdager i året.

– Jeg la ved erklæringene 
fra både hudklinikken på 
Haukeland sykehus, sønnen 
min sin fastlege og min egen 
fastlege som dokumentasjon 
på at behovet er reelt. Likevel 
fikk jeg avslag, sier hun.

Gjelder 27 diagnoser. Med 
hjelp fra NAAF sendte Vangen 
klage på avslaget til NAV 

klageinstans Nord. Svaret var 
at avslaget opprettholdes, 
fordi Eskil Johans sykdom 
ikke faller inn under de 27 
diagnosene NAV forholder seg 
til som grunnlag for ytterligere 
10 omsorgsdager for foreldre 
med kronisk syke barn. 

Til tross for at NAV legger 
til grunn at Eskil Johan har en 
kronisk sykdom med et stort 
behandlingsregime, anser de 
ikke hans atopiske eksem som 
alvorlig kronisk sykdom.

– Det er helt fortvilende. 
Jeg har brukt enormt mye tid 
på hele denne prosessen, og 
har en perm full av papirer. 
Selv om jeg anser meg selv for 
å være en ressurssterk person 
er det utmattende og utfor-
drende å skulle holde på med 
dette. Etter det siste avslaget 

Dårlig nattesøvn. Seksåringen 
Eskil Johan har atopisk eksem, 
noe som gjør at både han og 
mamma Trine Vangen sover dårlig 
mange netter. Foto: Privat.

For å ha rett på omsorgspen-
ger etter reglene i folke-
trygdloven § 9-6 må barnets 
sykdom falle inn under 
diagnoselisten i «Forskrift om 
hvilke sykdommer og funk-

sjonshemninger som skal gi 
utvidet rett til omsorgspenger 
etter folketrygdloven § 9-6 
andre ledd».

– Atopisk eksem er ikke 
eksplisitt listet, og vil kun 

Juridisk rådgiver. Hogne  
Skogesal i NAAF.

FAKTA OMSORGSDAGER

l	 Har	du	ett	eller	to	barn	under	12	år	har	du	 
	 automatisk	rett	til	10	omsorgsdager	pr	 
	 kalenderår,	dersom	barnet	ditt	eller	den	som		
	 passer	barnet	er	syk.
l	 Du	kan	ha	rett	til	flere	omsorgsdager	dersom 
	 du	har	kronisk	syke	eller	funksjonshemmede	 
	 barn,	eller	du	er	alene	om	omsorgen.
l	 Har	du	flere	enn	to	barn	under	12	år,	har	 
	 hver	foreldre	rett	til	15	omsorgsdager	 
	 pr	kalenderår.

Kilde: NAV.no

Eksem er en kronisk sykdom
Juridisk rådgiver Hogne Skogesal i Norges 
Astma- og Allergiforbund mener det er 
godt dokumentert at atopisk eksem er en 
kronisk sykdom som oppfyller kriteriene 
til at foreldrene kan ha rett på ekstra 
omsorgsdager.

oppfylle dette kravet dersom 
sykdommen kan kategorise-
res som «Andre betydelige 
kroniske sykdommer og funk-
sjonshemninger enn de som er 
nevnt ovenfor», jf. forskriftens 
§ 1 nr. 27, sier juridisk rådgiver 
Hogne Skogesal i NAAF.

Det er da to krav som må 
oppfylles:
l Barnet må ha en betydelig 
 kronisk sykdom eller  
 funksjonsnedsettelse.
l Sykdommen må føre til   
 en markert høyere risiko  
 for fravær fra arbeidet. 

Bred enighet i fagmiljøet.  
– Det foreligger en bred 
enighet i det medisinske fag-
miljøet om at atopisk eksem 
defineres som en kronisk hud-

sykdom, med en variasjon 
i alvorlighetsgrad. I mange 
tilfeller kreves det et betyde-
lig behandlingsregime fra 
pårørende. 

I lys av dette er det vanske-
lig å forstå at NAV avviser 
dette som en ikke-kronisk 
sykdom på et nærmest 
generelt grunnlag. Dette må 
nødvendigvis anses som en 
overprøving av både legens 
erklæring om alvorlighetsgra-
den av pasientens sykdom, og 
en oppfatning av diagnosen 
som ikke samsvarer med det 
som er fremkommer blant 
legestanden og norske helse-
myndigheter, sier Skogesal, og 
viser til at både Legeforenin-

gen og Helsedirektoratet de-
finerer eksem som en kronisk 
og tilbakevendende tilstand. 

Epidemiologiske studier 
viser at opptil 40 prosent av 
barn med atopisk eksem fort-
satt har symptomer når de 
er tenåringer, og mange har 
sykdommen resten av livet. 

Oppfyller kravet. Skoge-
sal mener det finnes solid 
dokumentasjon på at Trine 
Vangen oppfyller det andre 
kravet, om at barnets sykdom 
må føre til en markert høyere 
risiko for fravær fra arbeidet.

– Det er godt dokumentert 
via legeerklæring at barnet 
allerede har et høyt antall 

holdt jeg på å gi opp, for jeg 
kunne ikke se at det var noe 
poeng i å fortsette, men NAAF 
oppfordret meg til å klage til 
Trygderetten.

Trygderetten er siste klage-
instans, og får Vangen avslag 
også der finnes det ikke flere 
muligheter.

– Nå har dette blitt en 
prinsippsak for meg. Jeg er 
opptatt av at alle skal få det 
de har krav på, og synes dette 

er dypt urettferdig, sier hun.

Varierende praksis. Tidligere 
i år var Trine Vangen og 
Eskil Johan på en fire ukers 
behandlingsreise til Valle 
Marina på Gran Canaria i 
regi av Rikshospitalet.

– Det var en fantastisk 
tur, klimaet er godt for Eskil 
Johans eksem og jeg fikk 
mange nyttige behandlings-
tips. Ikke minst var det fint 

å være der sammen med fa-
milier med barn med samme 
diagnose, både for ham og 
for meg, sier hun.

Gjennom samtalene med 
andre foreldre oppdaget 
Trine Vangen til sin over-
raskelse at det var store 
forskjeller i hva slags støtte 
de får, selv om barna har 
samme diagnose.

– Det er åpenbart for-
skjeller fra kommune til 

kommune, og til og med fra 
NAV-kontor til NAV-kontor i 
hvordan man tolker regel-
verket. Det er skremmende 
at så viktige avgjørelser 
baseres på den enkelte 
saksbehandlers skjønn, sier 
Vangen, som ønsker seg en 
større debatt om temaet.

– Det er på tide at denne 
problematikken løftes opp 
på politisk nivå. Det er 
uholdbart at vi som foreldre 
skal være nødt til å bruke 
så mye krefter på noe vi i 
utgangspunktet burde ha 
rett på. Jeg vil heller bruke 
kreftene mine på å gi barnet 
mitt en best mulig hverdag, 
fremfor å slite meg ut på 
byråkratiske prosesser, sier 
Trine Vangen. n

sykdomsdager. Til tider er 
barnet så alvorlig rammet 
at behandlingen ikke kan 

gjennomføres uten at barnet 
holdes hjemme, sier Hogne 
Skogesal. n
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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 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

Arcon Norway as, postboks 6, 4801 Arendal
Tlf. 37 00 35 35  

salg@arcon-norway.no  www.arcon-norway.no

EFFEKTIV KREM
• MOT ATOPISK EKSEM
• VED HUDIRRITASJONER
• LINDRER KLØE
• DOKUMENTERT

Ble kvitt atopisk eksem med 
Z Skin Repair
I en klinisk utprøving ble hele 68% av pasientene 
med atopisk eksem helt symptomfrie etter 8 ukers 
bruk av Z Skin Repair Intensive Cream. Hos resten 
ble plagene redusert. Legen som var ansvarlig for 
utprøvingen, mente at 93% oppnådde et svært 
bra eller bra resultat med denne kremen.

Z Skin Repair Intensive Cream er nå klassifi sert 
som medisinsk utstyr i hele EU-området.

Kremen er utviklet i samarbeid med hudleger for at 
den skal fungere best mulig for atopikere og andre 
med problemhud. Enzymet zonase er den viktigste 
substansen i kremen.
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Selges i helsekostforretninger eller 
direkte fra www.arcon-norway.no

JNAAF er i likhet med samfunnet forøvrig preget av 
årshjul. Mangt skal skje til omtrent samme tid hvert år. 
Dette gjelder også arbeidet vårt overfor regjering, storting 
og øvrige beslutningstakere. 

Men noen hjul er litt annerledes. Vi har også fireårs-
hjul. Hvert fjerde år er arbeidet overfor Stortinget mer 
krevende enn de øvrige tre årene. 

Høsten 2017 er et slikt år. Det samme gjelder første halvår 
2018. Da skal det nye Stortinget bli kjent med NAAF, og vi i 
NAAF skal bli kjent med Stortingets representanter, så vel 
nye folkevalgte som gjenvalgte representanter. 

Mange vil vi kjenne fra tidligere arbeid, men slett ikke alle. 
Og ikke minst vil mange gjenvalgte representanter få nye ar-
beidsfelt og ditto nye komiteer på Stortinget. Spennende for 
stortingsrepresentantene – og spennende for oss i NAAF. 

Hvem blir våre viktigste støttespillere? Hvilket parti og 
hvilke representanter blir tungen på vektskålen i årene 2017 
– 2021?

De første to ukene av oktober vil gi oss mange svar. Da 
får Stortingets komiteer sine sammensetninger. Vi vil også 
få vite hvilke stortingsrepresentanter som blir statsråder, 
og hvilke vararepresentanter som derved rykker inn på fast 
plass.

 Spennende uker – ikke bare for de folkevalgte, men også 
for alle oss i NAAF. Nå vil organisasjonene stå i kø for å 
komme i dialog med folkets utkårede. NAAF skal stå langt 
fremme i denne køen. 

Vi skal selvfølgelig snakke med Stortinget om det 
overmodne behovet for nasjonalt astma- og allergipro-
gram. Måtte det nyvalgte Stortinget forstå hvor viktig et 
slikt program vil være for folkehelsen i Norge, og hvor mye 
et slikt program vil bety for å redusere de høye samfunns-
økonomiske kostnadene som følger i kjølvannet av astma og 
allergi! NAAF ligger aldri på latsiden i politisk påvirknings-
arbeid og vil selvfølgelig heller ikke gjøre det nå. 

Nytt storting - nye muligheter
Noen lurer kanskje på hvorfor så sterkt fokus på Stortin-

get? For det er vel Regjeringen som teller? 
Vi har selvsagt ikke glemt Regjeringen! Kontakt med 

statsråder og innspill til budsjett, lov- og forskriftsarbeid 
topper selvfølgelig arbeidslisten vår. Samarbeid med den 
til enhver tid sittende regjering er alltid like viktig. Det ene 
fokuset utelukker imidlertid ikke det andre.  

Får vi flertallsregjering eller mindretallsregjering? Med 
en eventuell mindretallsregjering vil det politiske livet de 
neste fire årene kunne by på ekstra utfordringer og spen-
ning.

Stortingets sammensetning og fordeling av seter i stor-
tingssalen mellom partiene ligger imidlertid fast de neste 
fire årene. Derfor må NAAF ha fullt fokus på Stortingets 
arbeid allerede fra dag én i den nye perioden. 

Noe annet vil rett og slett være å sove i timen. NAAF 
sover selvfølgelig ikke! 

Vi skal pushe statsråder og stortingsrepresentanter slik 
at astma- og allergiarbeidet prioriteres på den politiske 
agendaen i stortingsperioden som ligger foran oss. 

Vi gir oss aldri!

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  

Geilomo Barnesykehus har 
fått hjelp fra oven! Star Wars- 
og veldedighetsgruppen The 
501st Legion, Nordic Garrison 
har donert penger til barne-
sykehuset på Geilo. Det setter 
NAAF og barna på Geilomo 
intergalaktisk pris på!

Kostyme -og veldedighets-
gruppen, The 501st Legion, 
Nordic Garrison, har samlet 
troppene for å gi en donasjon 
til Geilomo, habiliterings-
sykehuset hvor barn med 

astma og andre kroniske 
lungesykdommer, eksem og 
allergi får opplæring og hjelp 
til å håndtere og mestre sine 
kroniske sykdommer.

The 501st Legion, Nordic 
Garrison er en gruppe Star 
Wars-fans som også jobber 
med veldedighet. Eirik Lang-
nes har vært med i gruppen  
i snart ti år, og forteller hvor-
for de valgte å gi penger til 
barnesykehuset.

– Vi har valgt Geilomo fordi 

vi har medlemmer av Nordic 
Garrison i området, og vi gir 
ofte til barneavdelinger på 
lokale sykehus, sier Langnes.

Under mottoet «Bad guys 
doing good» besøker de blant 
annet barnesykehus og film-
premierer. De tar aldri betalt 
for opptredener selv, men 
oppmuntrer heller til donasjo-
ner som de gir videre.

– Det startet som en kosty-
meklubb for Star Wars-fans, 
men på et tidspunkt kom 

veldedighet inn i bildet, sier 
han.

NAAF setter veldig stor pris 
på donasjoner til Geilomo 
barnesykehus, uansett hvilken 
galakse bidraget kommer 
fra. Vi er helt avhengig av slik 
støtte for å kunne vedlike- 
holde og oppgradere barne-
sykehuset.

Star Wars-hjelp til Geilomo
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INNEKLIMAINNEKLIMA

DANMARK VIL LÆRE AV  NORSKE SKOLER
Danske skoler har dårligere inneklima enn skoler i Norge 
og Sverige. Nå vil danske skolefolk lære av hvordan norske 
skoler jobber med inneklima – i samarbeid med Astma- og 
Allergiforbundet.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

I Danmark ble det først på-
budt med mekanisk ventila-
sjonsanlegg på skolene i 2008. 
Mange skoler lufter derfor ved 
å åpne vinduet, eller gjennom 
en ventilasjonsluke i veggen 
(passiv ventilasjon), sier Mik-
kel Windfeldt fra Dansk Center 
for Undervisningsmiljø.

Sammen med sin kollega 
Rune Pedersen besøkte han 
tidligere i høst flere skoler i 
Oslo-området, for å lære om 
hvordan disse jobber med 
inneklima og HMS. 

Norge bedre enn Danmark.
Bakgrunnen var altså at dan-
ske skoler har til dels store 
utfordringer med inneklimaet, 
og at dette er noe Dansk 
Center for Undervisnings-
miljø vil jobbe for å forbedre. 
Siden Norge scorer bedre enn 
Danmark på undersøkelser 
om inneklima i grunnskolen, 
ønsket Windfeldt og Pedersen 
å besøke eldre norske skoler.

Kai Gustavsen, fagsjef 
inneklima, HMS og miljørettet 
helsevern i Norges Astma- og 
Allergiforbund var med på 
befaringene og informerte 
om hvordan Bryn og Ham-
merbakken skole i Bærum har 
kommet fra kartlegging til 
handling. Flere enkle og rime-
lige tiltak ble iverksatt slik  
at inneklima for elever  
og ansatte er blitt bedre. 

Mus i kjøkkenbenken. Bryn 
og Hammerbakken skole ble 

i 2014 med i et «Løsningsori-
entert inneklima- og HMS-
prosjekt». Prosjektet var et 
samarbeid mellom Bærum 
kommune og NAAF. Bedrifts-
helsetjenesten (BHT) mente 
at skolen kunne være en god 
kandidat for prosjektet fordi 
skolen i lang tid hadde slitt 
med dårlig inneklima.

– Da vi startet prosjektet 
var det fritt frem for mus 
å komme inn i skolen via 
flere defekte lufteventiler i 
grunnmuren. Tette avløp fra 
taknedløp bidro til at vann lag-
de fuktproblemer som kunne 
utviklet seg til å bli et stort 
inneklimaproblem. Støy fra 
ventilasjonsanlegget hadde 
forringet inneklima for elever 
og ansatte i flere år. Og flere 
opplevde varme klasserom, 
det var vanskelig å regulere 
varmekilder i klasserom og 
ingen hadde fått opplæring 
om hvordan varmeanlegget 
fungerte, forteller Kai Gustav-
sen i NAAF.

Kan påvirke selv. Samarbeid 
og kommunikasjon i etter-
tid mellom driftstekniker, 
eiendomsforvaltningen, BHT 
og skolen har bidratt til at 
flere funn og skader er blitt 
ble rettet opp. Etter at det er 
gjort tiltak for å løse reelle og 
potensielle problemer med 
inneklimaet, har skolen fått 
et tilfredsstillende inneklima 
etter objektive kriterier. 

– Et viktig resultat fra pro-

sjektet er at ledere, ansatte og 
støtteapparat ser at inneklima 
kan påvirkes, sier Gustavsen.

Han understreker at dette 
og tilsvarende prosjekter ikke 
er et alternativ til nødvendig 
rehabilitering av skolebygg, 
men vil være et viktig supple-
ment i skolens systematiske 
arbeid med inneklima, HMS 
og miljørettet helsevern. 

– Prosjektet har hatt fokus 
på det vi kan utføre i fel-
lesskap slik at inneklima og 
arbeid-/læringsmiljøet for 
ansatte og elever blir tilfreds-
stillende, sier Gustavsen.

Trenger ikke bygge nytt. Slik 
han ser det er det ingen grunn 
til å bygge ny skole bare fordi 
at skolen er noen år gammel 
dersom kommunen har fokus 
på systematisk vedlikehold, 
HMS/internkontroll og inne-
klimaet.

Han påpeker at mange 
inneklimatiltak ikke nødven-
digvis koster penger, det er 
ting som ansatte og elever kan 
gjøre selv. 

– Pedagogene kan for 
eksempel få elevene til å løfte 
stolene opp på pultene sine 
og fjerne organisk avfall fra 
klasserommet når dagen er 
slutt. Da blir også jobben til 
renholdspersonalet enklere og 
elevene får bedre luftkvalitet i 
rommet. Det er en rekke slike 
tiltak vi kan iverksette før vi 
begynner å bruke store pen-
ger på investeringer og roper 

om hjelp, sier Gustavsen.
Andre eksempler er å flytte 

møbler litt ut fra yttervegg, og 
det å senke temperaturen  
i klasserommet. 

Mange involverte. I prosjek-
tet på Bryn og Hammerbakken 
skole har flere faggrupper 
vært involvert: Eiendomsav-
delingen, bedriftshelsetjenes-
ten, miljørettet helsevern og 
renholdsavdelingen. I tillegg 
har skolens personale, FAU, 

FAKTA BRYN OG HAMMERBAKKEN SKOLE

Bryn	skole	åpnet	i	1958,	og	Hammerbakken	skole	
er	fra	1981.Begge	skolebygningene	ligger	i	Bærum	
kommune	i	Akershus.

I	2013	ble	skolene	slått	sammen	til	en	skole:	Bryn	
og	Hammerbakken	skole.	På	Bryn	er	det	elever	fra	
1.-7.	trinn,	på	Hammerbakken	fra	1.-4.	trinn.	Totalt	
har	skolen	cirka	450	elever.

Ut fra veggen. Kai Gustavsen i 
NAAF demonstrerer hvordan en så 
enkel ting som å sette sofaen litt 
ut fra ytterveggen på personal-
rommet kan ha stor effekt på 
inneklimaet.

Mer for pengene. En radiator 
har mye bedre effekt dersom 
varmluften får strømme fritt ut  
i rommet i stedet for å varme  
opp en sofa som står tett inntil.

elevrådet, tillitsvalgte, verne-
ombud og rektor vært med i 
kartleggingsarbeidet og alle 
avholdte møter. Det var også 
med en representant fra KLP 
Forsikring.

Dette synes de danske 
representantene er meget 
interessant å høre om:

– Jeg synes det er veldig in-
teressant å høre om hvordan 
man har samarbeidet på tvers 
av flere ulike faggrupper. Det 
kan vi la oss inspirere av i 

Danmark, sier Windfeldt.
Rune Pedersen legger til at 

han likte å høre om de små, 
enkle tiltakene som kan ha 
effekt for inneklimaet, og 
hvordan de har fått elevene 
med på det. 

Etter besøket i Norge vil de 
legge frem en rapport for sine 
overordnete, med forslag til 
hvordan Danmark kan jobbe 
videre for å få bedre inne-
klima i sine skoler. n

På skolebesøk. Mikkel Winfeldt og 
Rune Pedersen fra Dansk Center for 
Undervisningsmiljø besøkte Bryn og 
Hammerbakken skole i Bærum for å 
høre hvordan Kai Gustavsen i NAAF 
har bistått skolen med å forbedre 
inneklimaet.
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Små tiltak  
– stor virkning

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

Trenger oksygen. Frisk luft i klasserommet er viktig for godt læringsmiljø.

Hvert døgn forbruker et skolebarn hele 10-15 kilo luft – eller 
cirka 8-12 kubikkmeter luft! Tenk på det! Da er det ekstra viktig 
at lufta elevene puster inn er ren og frisk. For i lufta kan det 
være mange kjemiske stoffer som ikke er bra å puste inn. 

Alle norske skoler skal ha ventilasjonsanlegg 
som sikrer nødvendig fornyelse av frisk luft 
utenfra. Det er derfor veldig viktig at ventila-
sjonsanlegget driftes og vedlikeholdes riktig. 

Det er for eksempel veldig dumt å stenge igjen tilluftsven-
tiler eller slå av ventilasjonen – det vil kunne få konse-
kvenser for hele skolebygningen.

Selv om det er ventilasjonsanlegg er det ofte lurt å 
lufte med vinduer i tillegg. Etabler gode rutiner for rask 
og effektiv gjennomlufting i friminuttene ved å bruke 
vindu og dør. Det er bedre å lufte mye en kort stund, 
enn å la et vindu stå oppe hele tiden, for da blir ikke 
gulv, vegger og tak nedkjølte.

SØRG FOR FRISK LUFT I KLASSEROMMET

Skap er lurt. I USA er det vanlig med låsbare skap i gangen til hver elev. Det skulle det kanskje 
vært i Norge også?

De fleste tar av seg uteskoene i gangen 
hjemme – og det bør du også gjøre på 
skolen. For uansett hvor forsiktig du er 
– når du bruker skoene ute, vil du trekke 
med deg sand, jord eller andre ting fra 
ute. Sand og grus vil lage riper i gulvet 
som vil gjøre at det frigjøres bittesmå 
partikler fra gulvbelegg og bonevoks som 
du puster inn. Det er ikke bra. Og tenk 
hvis du har tråkket på hundebæsj og får 
med det inn i klasserommet!

Noen henger utejakka over stolen fordi 

de vil komme seg ut så fort som mulig 
i friminuttet. Men en utejakke som har 
vært ute i all slags vær, inneholder mye 
fukt som fører til dårlig inneklima. 

Gjør det til en rutine å sette fra deg 
uteskoene på hylla i gangen, og henge 
opp jakka på knaggen samme sted. Da 
blir lufta i klasserommet mye bedre. 

Tips: Be skolen om å sette opp låsbare 
skap i gangen til yttertøy og gymtøy – da 
slipper du å være redd for tyveri.

UTESKO OG JAKKER HØRER  
HJEMME PÅ GANGEN

SE MER PÅ NAAFS INNEKLIMAFILMER

Lurer du på hva inneklima egentlig er? 
Og hvordan du kan gjøre noe med det? 
Da kan du gå inn på nettsiden naaf.no/
inneklimafilmer, og se noen korte filmer 
om inneklima i klasserommet. 

Filmene er laget av NAAF og samar-

beidspartnere, og viser hvordan lærer 
og elev kan påvirke inneklimaet slik at 
elevene lærer best  
mulig.

INNEKLIMATIPS I SKOLENVIS TIL ELEVENE

Er du foresatt til skolebarn, eller 

kanskje du er lærer? Vis dem disse 

tipsene til hvordan de enkelt 

kan gjøre inneklimaet bedre 

på sin skole.

Dårlig inneklima gjør arbeidsmiljøet dårligere og kan være helsefarlig – både for 
elever og lærerne. Heldigvis finnes det mange små og store tiltak du kan gjøre selv. 
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DET FINNES 
BEDRE KILDER 
TIL FRISK LUFT

De gammeldagse klaff ventilene gir ujevn 
ventilasjon med kald trekk og høyt varmetap. 
Romventilatorene fra Flexit har varmegjenvinning, 
kan enkelt styres via app og gir balansert 
ventilasjon med ren og frisk luft og høy komfort. 

Smart romventilasjon
med høy komfort

www.flexit.no

Parfymefritt. Ingen vil lukte svette på skolen, men det finnes mange 
gode deodoranter uten parfyme du kan bruke.

DROPP PARFYMEN  
PÅ SKOLEN
Er du redd for å lukte svette på skolen? Det er faktisk verre for 
medelevene dine om du oser av parfyme. Veldig mange men-
nesker reagerer på parfyme og andre sterke dufter – de kan for 
eksempel få hodepine og noen blir så syke at de må gå hjem fra 
skolen. 

Parfyme lukter godt etter noens mening, men parfyme er 
egentlig kjemikalier som slippes ut i lufta og kan gjøre at mennes-
ker utvikler overfølsomhet.

Det finnes flere gode og effektive deodoranter uten parfyme. 
Husk også at det kan være parfyme i hudkremer, styling- 
produkter til håret og skyllemidler til klær. Det er bedre både  
for deg og for andre å heller velge parfymefrie produkter.

Elevenes pulter bør ikke stå helt inntil en yttervegg og 
vindu – eller helt inntil varmeovnen. Dersom pulter  
eller andre møbler står helt inntil en kald vegg og 
vindu, vil du på dager med lav utetemperatur oppleve 
såkalt kaldras, altså at det kommer kald luft ned der  
du sitter og jobber. Det er ikke bra for helsa, så flytt 
pulten 50 cm fra yttervegg og vindu.

Det er heller ikke lurt å sette pultene helt inntil  
radiator eller panelovn. Da vil det bli veldig varmt for 
den eleven som sitter der, samtidig som varmen ikke 
får sirkulert så godt ut i rommet som den skal.

SETT PULTENE RIKTIG
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NAAF ARRANGERER FAGDAGER
NAAF samarbeider med KLP Forsikring om å bedre inneklima og arbeidsmiljøet. Sammen 

arrangerer de praktiske inneklima- og HMS-fagdager rundt om i landet. På fagdagene får 

ledere og ansatte i kommuner praktiske ideer til hvordan de kan omsette lover og forskrif-

ter til praktisk handling ved å bruke skolens internkontroll for HMS.

TIPSSAK OM INNEKLIMA

Best på å stoppe smuss og fuktighet!

LA
ND

SD
EK
KE

ND
E

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

adresse  N3zones AS
Rudsletta 60i
1351 Rud

telefon  02131    
poste- kundeservice@n3zonesgroup.no    

nettside  www.n3zonesgroup.no
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inn i bygget (f.eks. avskrapingsrist/
renholdssoner® ved inngangen)

• Innrede slik at renholdet blir
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– Norges Astma- og Allergiforbund
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Hybelkaniner. Støv blir det uansett i et klasserom, men med enkle tiltak kan du gjøre det ganske støvfritt.

STØVET MÅ VEKK!
Hva er egentlig støv? Jo, det er en samlebetegnelse på alle 
typer partikler som er så små at de kan holde seg svevende i 
luften. Støv innendørs er for det meste døde hudceller fra oss 
mennesker, men også for eksempel fibre fra klær eller bygge-
materialer, pollenkorn, allergener fra dyr eller andre partikler 
som er tatt med utenfra. Desto mer rommet brukes, desto mer 
støv vil det være.

Støvpartikler vil kunne irritere og gi betennelser i slimhinnen 
i nese, hals og luftveier. Dette kan gjøre at du får økt slimpro-
duksjon, irritert nese og hoste. 

Derfor er det viktig at klasserommet som du skal være i 
mange timer om dagen, er så støvfritt som mulig.  
 

Tips til hvordan dette kan gjøres:
l Ta av utesko og jakker, bruk innesko.
l Rydd opp hver dag på alle pulter og hyller, slik at det er  
 lett for renholderne å komme til for å tørke støv.
l Bær ut organisk avfall fra klasserommet hver dag, for 
 eksempel matpakker som ikke er blitt spist skal ikke ligge  
 over natta. 
l Heng, eller sett stolen opp ned på pulten slik at renholder  
 får rengjort gulvet skikkelig.
Det samme gjelder for øvrig på soverommet ditt – hvis mamma 
maser om at du skal tørke støv og rydde tingene dine på plass, 
er det fordi hun bryr seg om helsa di.
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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.

GRILLET LAKS MED TERIYAKI  
OG RØMMEDRESSING

GRILLET ENTRECOTE  
MED EKSOTISK TOPPING

Tekst og foto: Morten Øverbye

HØST FRA 
HAGEN

HAGESALAT

TERIYAKI

RØMMEDRESSING

BALSAMICODRESSING

Har du dyrket egne grønnsaker i hagen? Da 
har du en fin anledning nå til å fyre opp grillen 
og få brukt opp avlingen. Salat, kål, chili, 
hvitløk og gressløk er anvendelige saker som 
passer til det meste. Har du ikke egen avling, 
er det fullt mulig å høste i butikken også.

Ruccola (eller annet du finner i hagen)
Tomater 
Parmesan 
Valnøtter 
Balsamicodressing 

l Fyr opp grillen, og ha litt olje, salt og pepper på laksen. 
l Del kålhodet i tynne skiver, finhakk chili og gressløk. 
l Legg laksen på grillen med «kjøttsiden» ned. La den  
 grilles godt i 2-3 minutter før du snur fisken og lar den  
 grille seg ferdig på skinnsiden. Det tar 6-10 minutter  
 avhengig av størrelsen på laksen. Når du merker at  
 den begynner å flakes lett er den ferdig. 
l Ha på rømmedressing og teriyaki, og dryss godt på med  
 chili og gressløk. 

Entrecote 
2 papaya
1 granateple 
4 vårløk 

2 lime 
Litt olje 
Salt og pepper

l Rens papaya og del i biter på 1 cm. 
l Del granateple i to. Legg det halve eplet i hånden med  
 snittflaten ned, og bruk en spiseskje til å dunke på skallet.  
 De røde frøene vil da løsne fra huset og komme ut  
 i hånden din. Ha det sammen med papayaen. 
l Vask vårløk og snitt den grovt. Blandes sammen med  
 resten.  
l Ha i litt god olivenolje og smak til med salt og pepper. 
l Grill entrecote. Liker du den best rå, medium eller  
 gjennomstekt, tro? 
l Del lime i to og legg dem på grillen. Da utvikler det seg  
 en nydelig sødme i de syrlige fruktene. Klem saften over  
 kjøttet før servering. 
l Server kjøttet med den eksotiske blandingen på toppen. 

l Ha wasabipaste sammen med rømme. 
l Ha i sitron og pisk til alt er godt blandet.  
 Smak til med salt og pepper

2 hvitløksfedd, finhakket
2 ts honning
1 dl balsamicoeddik
½ ts dijonsennep (kan sløyfes) 
3 ss olivenolje 
Salt og pepper

l Bland sammen alt og pisk til sennep og honning har  
 løst seg opp. 

l Ta deg en tur i hagen eller i butikken og hent inn det du  
 ønsker av grønne salater og røde tomater. Riv salaten  
 i passende biter. Vask og del opp tomatene. 
l Hakk noen nøtter og legg over. 
l Riv over litt ost. 
l Serveres med noen solide dæsjer dressing. 

En hel side laks 
1 chili 
1 bunt gressløk 
1 kålhode 
Olje 
Salt og pepper

1 dl soyasaus (gjerne glutenfri) 
2 hvitløksfedd, finhakket 
1 cm ingefær, finhakket 
3 ss vann

2 ss brunt sukker 
2 ts eddik,  
gjerne hvitvinseddik

l Bland sammen finhakket hvitløk og ingefær og ha det  
 i en kjele. 
l Ha i resten av ingrediensene og la det koke til sausen 
 begynner å tykne. Sil og avkjøl.  

3 dl lettrømme, gjerne laktosefri 
3 ss wasabipaste 
½ sitron, kun saften
Salt og pepper
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AKTUELT

Lurer du på noe i tilknytning 
til mat, ernæring og allergier? 
Da er du sikkert glad for å 
høre at NAAF har ansatt en 
helsefaglig rådgiver med 
bachelorgrad i mat-teknologi 
og en mastergrad i klinisk 
ernæring. 

– Jeg syns NAAF er en 
viktig pasientorganisasjon 
som jobber målrettet for sine 
medlemmer og for å bedre 
folkehelsen. Matvareallergi 
og intoleranser er et sterkt 
økende problem i befolknin-
gen. Behovet for informasjon 
og veiledning rundt disse 
temaene, både til privatper-
soner og til industrien, er 
større enn noen gang. Jeg 
syns det er veldig spennende 
å få bidra inn i organisasjonen 
på nettopp dette området og 
gleder meg til å ta fatt på ar-
beidet, sier Guro Waage, som 
begynte å jobbe i Astma- og 
Allergiforbundet 1. august.

Hun hadde selv alvorlig 
astma da hun var yngre, og 
vet hvordan det kjennes på 
kroppen å leve med denne 
sykdommen. 

– Å ha astma og allergi i fa-
milien kan være utfordrende, 
spesielt når det rammer de 
aller minste. Blir det påvist 
matallergier er man nødt til 
å endre kostholdet, det kan 
for mange oppleves både 
frustrerende og vanskelig. Det 
oppstår ofte mye usikkerhet.

Hun syns det er viktig å ikke 
miste motet og matgleden 
når man får påvist allergi og 
intoleranser.

Hun håper hun skal få hjul-
pet mange av dem som tar 
kontakt, og gleder seg til å få 

snakke med alle som trenger 
hjelp. Guro har lang utdannel-
se innen mat og ernæring og 
har erfaring fra flere forskjel-
lige områder.

– Jeg er veldig opptatt av at 
vi spiser mat og ikke nærings-
stoffer. Fra tidligere har jeg 
variert erfaring innen ernæ-
ringsfeltet og har jobbet både 
i industrien, innen forskning, 
i klinikk og ved lignende 
rådgivertjenester. Jeg elsker 
å ha en jobb hvor jeg kan 
hjelpe andre, dele kunnska-
pen min og ikke minst spre litt 
matglede når det er behov for 
det, sier hun.

Hver onsdag er Guro til-
gjengelig for medlemmer på 
telefon, på rådgivningstjenes-
ten tlf 23 35 35 35. Tjenesten 
er åpen 9-11 og 12-14.

Guro gir råd om ernæring
NAAF ønsker å styrke satsingen på 
matallergi og intoleranse, og har ansatt 
Guro Waage som ny helsefaglig rådgiver 
med fokus på ernæring.

Ny rådgiver. NAAF har matal-
lergi som satsingsområde, og har 
nylig ansatt Guro Waage som 
helsefaglig rådgiver med fokus  
på ernæring.

Vi har skapt en effektiv vaskefunksjon som er spesielt utviklet for deg med allergi.  
I Allergy Mode kan du vaske tøyet ditt med god samvittighet. Maskinen tilfører ekstra  

vann slik at såperester og andre urenheter skylles helt vekk. 

 Les mer om vår nye generasjon vaskemaskiner på ASKO.org

Allergy Mode finnes i Logic- og Style-modellene

 A L L E R G Y  M O D E  
T I L  D E G  M E D  S E N S I T I V  H U D

C l e a n  S e c r e t s



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 4 2017     27  26     ASTMA ALLERGI 4 2017  n  WWW.NAAF.NO

FORSKNING

Dette sier Thomas Westergren 
som nylig har tatt doktor-
graden på en studie av barn 
med astma og fysisk aktivitet. 
Avhandlingen viser hvordan 
tilpasset fysisk aktivitet kan 
gi barna bedre helse, bedre 
utvikling og bedre sosial inklu-
dering. 

Westergren er førsteama-
nuensis ved Universitetet i 
Agder. Han peker i studien på 
at det er mulig å gjennomføre 
aktiv, intensiv gruppebasert 
lek for å fremme fysisk form 
for barn med astma – selv om 
de naturlig nok strever med 
pusten og kan ha lett for å 
være inaktive og noen ganger 
også utvikle overvekt.

Skjermes og begrenses. Uni-
versitetsforskeren forteller 
at barn som deltok i forsøket, 
som varte i seks uker, rappor-
terte tilfredshet, glede, bedre 
helse og fysisk form.  Han tror 

– Astmabarn bør ikke  slippe gym
Hvis barn med astma skjermes fra skolens gymtimer, fra 
deltakelse i idrettslaget eller fra andre typer fysisk aktivitet, 
gjør man dem i virkeligheten en bjørnetjeneste.
Tekst: Steinar Steinkopf Sund

at barn med astma fortsatt 
skjermes fra skolens gym-
undervisning, og at barna 
opplever begrensninger for 
deltakelse i det lokale fotball-
laget eller annen fysisk akti-
vitet som er naturlig for barn. 

Forskningen hans viser tvert 
om at fysisk aktivitet gjør noe 
positivt med astma-plagede 
barn – både med selvbildet og 
med den anerkjennelsen de 
oppnår fra andre barn.  

Westergren mener det er 
viktig å ikke ta det helt ut med 
en gang, men begynne ut i fra 
det barna kan mestre og på 
det nivået de står.

– Mange barn med astma 
velger å beskytte seg selv ved 
å ikke være så veldig aktive, 
mens noen har funnet en 
metode å være aktive på, sier 
han.

Økende intensitet. En del av 
studien hans omfattet seks 
barn i alderen 10-12 år som 
alle hadde astma. Barna 
deltok på et 60-minutters 
opplegg med aktiv lek to gan-
ger i uken i seks uker. Inten-
siteten på aktiviteten ble økt 
etter hvert. Dataene som ble 

analysert inkluderte graden 
av deltakelse og intensitet 
basert på hjertefrekvensen 
som ble overvåket under alle 
sesjonene. Det aktuelle tre-
ningsopplegget var preget av 
lek og moro og lagt opp i en 
inkluderende atmosfære. 

Westergren og hans 
medarbeidere la vekt på at 
aktivitetene skulle være lette 
å mestre, konkurransen skulle 
være rettferdig og det skulle 
være gøy. Samtidig sparte 
de ikke på intensiteten som 
gradvis ble økt og forskerne 
opplevde at barna hang med 
og fikk det til.  

De brukte aktiviteter som 
kortstokk-stafett eller Tarzan-
lek der de skulle bevege 
seg gjennom et rom uten å 
komme nær gulvet og andre 
leker som innebar aktivitet.

– Det var mye latter og 
humor, men det gikk jo ut på 
å mestre selv om de fra før 
hadde erfaring med å ikke 
henge med i for eksempel 
gymtimene, sier han.

Forbedret livskvalitet. Wester-
gren fant at deltakelsen var på 
90 prosent, og en intensitet 

på 80 prosent av makspulsen 
ble registrert for en mediantid 
på 22 minutter av hver sesjon. 
Medianpulsen for sesjonene 
var på 146.

Barna selv rapporterte om 
forbedret livskvalitet etter 
forsøket. De likte å være med 
og rapporterte ikke om noen 
ekstra astmaproblemer som 
følge av den regelmessige 
aktiviteten. Tvert om meldte 
de om at astmaproblemene 
hadde blitt bedre etter tre-
ningsopplegget.

Barn knyttes tidlig til aktivi-
teter som fotball og ski. Barn 
med astma blir ofte stående 
utenfor fordi de ikke klarer det 
de andre klarer.

Spørsmålet forskeren stiller 
seg er om de holder seg uten-
for fordi de ikke mestrer akti-
viteten, eller om det er fordi 
de har astma. Westergren 
tror at astma noen ganger 
blir brukt som en unnskyld-
ning både av barnet selv og av 
andre i barnets omgivelser. 

 
Lek og moro. Forsøket hans 
viser at når aktiviteten er 
morsom og lekebasert, så sy-
nes barn med astma at det er 

moro å være med. De får også 
færre symptomer og plages i 
mindre grad av astmaen. 

Det er også både nyttig 
og viktig å være fysisk aktiv, 
forutsatt at sykdommen er 
under kontroll med riktig 
medisinering og optimal bruk 
av astmamedisin. 

De barna som mente at 
astmaen hindret dem i å være 
med på aktivitet, fortalte at 
det hendte de måtte stoppe 
opp for å ta medisin. Dette sy-
nes de ofte er litt flaut overfor 
klassekamerater og venner.

Under forsøket var det 
sjelden de måtte stoppe for 
å ta ekstra medisin. Hvis de 
stoppet opp, var det av en 
annen årsak, som at de hadde 
slått seg.

Westergren konstaterte at 
barna jobbet ganske hardt 
og at de etter hvert kom i 
ganske god form. Oksygen-
opptaket viste positive tall og 
var økende. Han presiserer 
likevel at materialet er såpass 
lite at dette ikke er statistisk 
signifikant. Samtidig konsta-
terte han at trening med høy 
intensitet var ønsket og at den 
ga en positiv utvikling.

Alle skal med. Det er ingen 
grunn til at barn som har astma 
skal få slippe gymtimene på  
skolen. Foto: Colourbox

Forsker på astmabarn. Første-
amanuensis Thomas Westergren 
fra Universitetet i Agder mener 
det ikke finnes gode grunner for å 
frita barn og ungdom med astma 
fra fysisk aktivitet. Foto: Atle 
Christiansen, Universitetet i Agder.

– Jeg håper vi kommer dit at 
alle aksepterer at astma ikke 
er en unnskyldning for ikke å 
være fysisk aktiv, sier han. 

Viktig å ta medisin. Samtidig er 
tilrettelegging viktig og det er 
viktig å passe på at barna tar 
medisinen sin. Mange unngår 
å bruke medisin fordi de synes 
det er litt flaut. Dermed får 
de flere symptomer enn de 
strengt tatt behøver. Barna 
velger ofte den enkleste løs-
ningen, lar være å ta medi-
sinen sin og blir sittende på 
benken under gym-timen. 
Dette synes forskeren er både 
synd og unødvendig.

Mange barn med astma bru-
ker inhalasjonssteroider. Han 
tror barn ofte lar være å ta 
denne fordi det er en medisin 
som ikke hjelper med en gang. 
Virkningen kommer først et-
ter et par uker. Da virker den 
dempende på betennelsestil-
standen.

– Det finnes en god del  
forskning på at pasientene 
ikke tar medisinen sin slik de 
skal, sier han. 
Sosialt inkludert. Det er mange 
grunner til at astmabarn bør 

være mer aktive. Lungene 
reagerer når du puster raskere. 
Da får du lettere symptomer. 
Men når du trener og blir i 
bedre fysisk form, får kroppen 
mer kapasitet. Da puster du 
roligere og tåler mer før du får 
symptomer.

Samtidig får du høyere 
livskvalitet og forebygger andre 
sykdommer ved å være i bedre 
form, sier han.

Det å bli inkludert i den 
sosiale hverdagsaktiviteten er 
også viktig. For barn har det 
stor betydning å kunne være 
med kompisene i idrettslaget, 
eller at de klarer å sykle til akti-
vitetene sammen med venner.

– Det er viktig for motorisk 
utvikling og læring, fastslår 
Westergren.

Han etterlyser lokale grupper 
som kan jobbe for å få barn 
som trenger det i gang med 
fysisk aktivitet – etter modell 
fra den måten de jobber på 
Geilomo barnesykehus. n
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Sjelden med fritak fra gym
Leder i Norsk forening for allmennmedisin, 
Petter Brelin, er ikke overrasket over funn-
ene. Han tror likevel ikke det er mange 

fastleger som skriver ut fritaksattester fra 
skolens gymundervisning til astmabarn.  

Selv har han aldri gjort det, 
men han utelukker ikke at det 
kan skje. 

– Det er en kjent sak for 
oss leger at det er viktig for 
astmabarn å være i god fysisk 
form, sier han.

Likevel er det et faktum at 
mange barn med astma blir 
plaget når de trener. For å 
kunne være med på trening 
er det en forutsetning at de er 
godt behandlet. Brelin unngår 
begrepet «medisinering», for 
han mener god behandling 
mot astma slett ikke bare 
dreier seg om medisiner.

Leder for leger. Leder i Norsk 
forening for allmennmedisin, Pet-
ter Brelin, tror ikke det er vanlig at 
fastleger fritar barn med astma fra 
skolens gym, men mener tilrette-
legging kan være viktig i perioder. 

– Miljøtiltak kan være like 
viktige. Hvis du er allergisk 
mot pollen, skal du ikke løpe 
3000 meter når bjørka spirer, 
fastslår han.

NFA-lederen mener det 
er viktig å ta hensyn til at de 
som lider av astma ikke blir 
dårligere. I enkelte perioder 
tror han astmabarna rett og 
slett ikke vil klare å trene. Når 
eksponeringen for det du er 
allergisk mot er på det verste, 
så kan det være fornuftig å 
holde seg i ro noen dager.

– Du kan prøve å finne et 
innelokale hvor det er greit 

å trene. Svømmehallen kan 
være et alternativ, men dette 
er veldig individuelt, mener 
han.

Trine Oskarsen fra Utdan-
ningsdirektoratet forteller i 
en kommentar at de ikke har 
oversikt over hvilke diagnoser 
barn og unge har som gjør at 
de kan få fritak i kroppsøving.

– Elever som ikke kan følge 
opplæringen i kroppsøvingsfa-
get skal få tilrettelagt opp-
læring så langt det er mulig, 
fastslår kommunikasjonsråd-
giveren.

Dermica Sensitiv får du kun hos

uten parfyme | uten parabener | uten fargestoffer

FOR SENSITIV HUD
Hudpleieserien Dermica Sensitiv er spesielt utviklet for å 

beskytte og ta vare på huden din med trygge, gode ingredienser. 

Ikke gå glipp av denne unike muligheten,  
ring eller send e-post nå!

+34 928 150222 / info@vallemarina.eu

Gjelder opphold i perioden 1.5 – 23.9 2018

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og  
eksklusivt tilbud for 2018! Nå er det superbillig å reise til Valle Marina! Bare se her:

Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 3080!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1750!

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!HALV
 PRIS!

BESTILL
NÅ!

PS:  Vi snakker  norsk!

GJELDER KUN FOR MEDLEMMER I  NAAF   -   SE PRISL ISTE PÅ VALLEMARINA.NO
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INNEKLIMA

I full sving som luftagenter  i klasserommet
Hva skjer med CO2-nivåene etter at vinduene har stått oppe i friminuttet? Og hva er det 
som lukter så vondt? Det skal elever i grunnskoler over hele landet snart finne svar på.

Tekst: Nina Brun  Foto: Tore Fjeld

Alle deltakerklasser i prosjekt 
Luftagentene har får utdelt 
apparater som måler CO2, 
temperatur og luftfuktighet. 
Ved hjelp av dataverktøy skal 
elevene løse oppgaver og 
skrive rapporter om sine funn. 
Startskuddet gikk 4. septem-
ber.

– Prosjektet vil gi både lære-
re og elever en unik mulighet 
til å øke sin kunnskap om inne-
klimaets betydning for lære og 
helse, forklarer prosjektleder 
Bente Norum i Norges Astma- 
og Allergiforbund. 

– Konseptet er laget for 
elever ved 5.–7. klassetrinn og 
baserer seg på lærerplanen 

i naturfag. Oppgavesettene 
kommer fiks ferdige og vil tro-
lig bli et nyttig undervisnings-
verktøy for lærerne, mener 
Norum.

Elevene får opplæring i 
hvordan de skal måle, lage 
statistikk og gå frem for å løse 
de ulike inneklimaoppgavene.

Ukesoppdrag. Oppgavene 
som elevene skal utføre i løpet 
høsten 2017 er basert på enkle 
tiltak, som å observere hva 
som skjer med luften i klas-
serommet ved for eksempel 
å åpne et vindu. De fleste 
skolene har ventilasjonsan-
legg, men det er ikke alltid det 

kommer frisk luft ut av det. 
Det skal elevene registrere ved 
å holde et ark foran uttaket. Er 
det null reaksjon, kan der det 
hende klassen bør ta en prat 
med vaktmesteren. Kanskje er 
det bare snakk om litt regule-
ring av anlegget. 

I en egen «luktoppgave» 
skal elevene lage sitt eget lukt-
bibliotek gjennom å putte ting 
som befinner seg i klasserom-
met på Norgesglass – det være 
seg melkeskvetter, sure sokker 
eller svamper. Etter at glas-
sene har stått godt gjenluk-
ket over tid, skal de åpnes og 
elevene registrere og beskrive 
hva som har skjedd. Til denne 

oppgaven skal elevene benytte 
egen luktesans.

– Vi regner med at noen 
kanskje får seg en liten aha-
opplevelse når de åpner lokket, 
sier Norum som understreker 
at målet med oppgaveløsningen 
er å gjøre elevene bevisste på 
hvilke faktorer som skaper dår-
lig luft i klasserommet, og lære 
dem mer om hvordan de selv 
kan påvirke til et bedre inne-
klima. Dette er kunnskap som 
elevene kan ta med seg videre.

– Også lukt er en del av inne-
klimaet, det kan skape ubehag 
og kvalme, men ofte er det ikke 
så mye som skal til for å fjerne 
vond lukt i et klasserom dersom 

FAKTA LUFTAGENTENE

l Kampanje i regi av Norges Astma- og Allergi- 
 forbund tilrettelagt for 5. – 7. klassetrinn,  
 finansiert av Bufdir. 
l	 Skal	øke	kunnskapen	om	inneklima	i	skolen.	
l	 Skal	oppfordre	elever	til	å	ta	ansvar	for	eget	 
	 inneklima.	
l	 Skal	lære	hvordan	klassene	selv	kan	påvirke	til	et	 
	 godt	inneklima

Nyttig undervisningsverktøy. 
– Klasser som deltar i prosjekt 
Luftagentene får et helt ferdig 
oppgavesett som følger lærepla-
nen, forteller prosjektleder Bente 
Norum i NAAF. 

Oppdrag lukt-
bibliotek. Thea Nilsen 
Parnevik, August  
Windel Stang og 
Emicke Motrøen synes 

det skal bli interessant  
å se hva som skjer når 

den sure kluten har  
fått godgjort seg i et 
Norgesglass en stund. 

Luftagentene. Elever over hele 
landet har meldt seg til kamp for et 
bedre inneklima. Klasse 7. c ved Grav 
skole i Bærum er allerede i full sving.

IKKE FOR  
SENT Å MELDE 

SEG PÅ SOM LUFTAGENT!
Kampanjen har fortsatt ledige målere 
igjen. Vil du at klassen din skal delta?  

Da kan du melde din interesse til  
luftagentene@naaf.no 

Deltakelse er gratis, men må  
godkjennes av øverste  

leder på skolen. 

HVA  
GJØR ELEVENE?

l Monterer luftmåler i klasserommet som  
 sender resultater på CO2, luftfuktighet og 
 temperatur til luftagent.no
l Måler, forsker og gjennomfører inneklima- 
 oppgaver basert på læreplanen.
l Skriver rapporter om sine funn for hver  
 oppgave.  Les mer under luftagent.no

man kjenner kildene til det.  
Luftagentene skal gjennom-

føre i alt åtte ukesoppdrag 
i løpet av prosjektperioden 
høsten 2017. Elevene skal no-
tere ned hvordan de har gjen-
nomført oppgavene og hvilke 
resultater de har oppnådd. 
Ved prosjektets avslutning skal 
luftagentene skrive en egen 
sluttrapport som skal presen-
teres for ledelsen ved skolen.

– Slik når vi langt flere klas-
ser enn de som deltar i selve 
prosjektet, forklarer Norum.

Stor entusiasme. Elevene i 
klasse 7C klasse ved Grav skole 
i Bærum er allerede kommet i 
siget, og har blant annet laget 
Kahoot-quiz, statistikk og kart-
lagt mulige inneklimabomber i 
klasserommet. 

Emicke Motrøen (12) og 
Thea Nilsen Parnevik (11) er 

to av elevene i 7. klassen på 
Grav skole som skal være 
luftagenter i tiden fremover. 
Begge forteller at de prøver å 
ha så god luft i klasserommet 
som mulig, og sjekker jevnlig 
måleren de har fått utdelt. Her 
skal nivåene helst ikke nærme 
seg rødt.  

– Vi har funnet ut at det 
mest effektive vi kan gjøre 
hvis vi kjenner at det varmt og 
dårlig luft i klasserommet, er å 
åpne vinduene i friminuttene, 
forteller Emicke. 

Da AstmaAllergi besøkte 
klassen sammen med pro-
sjektleder Bente Norum, var 
det stor entusiasme over å 
være gang med første del av 
luktoppgaven. Det var tilsyne-
latende ikke vanskelig å samle 
ting elevene mente ikke luktet 
så veldig godt.

– Jeg synes svampen og en 

klut ved vasken luktet vondt.  
Og gamle brødskiver, selvfølge-
lig, forteller Thea. Nå gjenstår  
å registrere hva som skjer etter 
et par ukers lagring på Norges-
glass. 

Selv om det ikke direkte inn-
går i prosjektet Luftagentene, er 
støy en viktig faktor for et godt 
inneklima. Vi spurte jentene om 
hvem som bråker mest, og  
svaret kom kontant: – Gutta! n
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PRIKKTEST      –  e n ke l t  o g  e f f e k t i v t
En prikktest er en enkel og rask allergi-
test som gjennomføres ved at ulike 
allergener prikkes ned i huden med en 
lansett. Hvis pasienten får en allergisk 
reaksjon vil huden bli rød og hovne opp.

Tekst: Sissel Fantoft  Foto: Tore Fjeld

Ved Senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) på Oslo 
Universitetssykehus blir pasienter med komplekse allergidiagnoser 
testet og behandlet. Prikktesten er et viktig verktøy.

– Testen kan ikke alene påvise allergi, men benyttes sammen 
med blodprøver og pasientens sykehistorie til å bekrefte eller 
avkrefte allergi. I noen tilfeller må man utsettes for allergenet 
gjennom provokasjoner under kontrollerte forhold for å påvise 
allergi. Dette brukes særlig innen matallergi og medikamentallergi, 
forteller sykepleier og koordinator Ingvild Gaare-Olstad ved RAAO.

«Prikkes» på armene. En prikktest på voksne pasienter utføres 
ved at konsentrerte allergenekstrakter fra luftallergener og matal-
lergener dryppes på armene. 

– Deretter prikker vi allergenene ned i huden med en lansett 
for å se om vi får en reaksjon. Vi kan også gjennomføre en såkalt 
«prikk-i-prikk»-test, hvor vi bruker naturlige matvarer i stedet 
for standardiserte ekstrakter. Svakheten med det er at vi ikke 
har den samme kontrollen på konsentrasjonen av allergenene, 
og at vi ikke vet om vi får med alle de forskjellige typer allergener 

fra matvaren, sier hun. 

Mange allergener. Det standardiserte luftpanelet består av al-
lergenene husstøvmidd, muggsopp, bjørk, timotei, burot og hår fra 
hest, hund og katt. Matpanelet inneholder reke, torsk, soyabønne, 
mandel, hasselnøtt, peanøtt og hvetemel. 

– Disse allergenene dekker det de aller fleste voksne reagerer på, 
eller ønsker avklaring på, men vi har andre ekstrakter vi benytter 
ved spesiell mistanke om andre allergier. Hos barn vil vi for eksem-
pel ofte ha behov for å teste for egg og melk.  
Prikktesting for veps/bie og for medikamenter foregår etter egen 
protokoll, sier Gaare-Olstad.

Mer presise tester. Mer enn 40 prosent av befolkningen i Norge 
vil oppleve allergiske reaksjoner i løpet av livet. De fleste får milde 
symptomer, men mellom 10 og 20 prosent får mer alvorlige al-
lergiplager. Allergi innebærer at kroppens immunforsvar reagerer 
på naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer, kalt allergener, 
og begynner å produsere antistoffet IgE. Når du så blir eksponert 
for allergenet, vil cellene i kroppen kunne frigi stoffer som gir den 
allergiske reaksjonen. 

– Det er den reaksjonen vi fremkaller lokalt i huden ved en 
prikktest, og som viser seg i form av rødhet og hevelser i huden 
der det prikkes. Svakheten med prikktesten er at du kan få 
utslag på allergener du er sensibilisert for, men ikke har  
utviklet allergisk reaksjon mot, sier Gaare-Olstad. 

Det er også vanlig at kryss-sensibilisering gir positiv test  
uten at det foreligger allergi. Du kan for eksempel være  
allergisk mot peanøtter og få utslag på soya, fordi proteinene fra 
naturens side ligner, uten at de er helt identiske. 

De som jobber på RAAO opplever ofte at spesielt unge voksne 
som hele livet har holdt seg unna visse matvarer faktisk ikke er 
allergiske mot dem.

– Vi vet mer om allergi nå enn for 20 år siden, og har i tillegg 
bedre testmuligheter. Det er mange barn som etter hvert ut-
vikler toleranse for mat de har vært allergiske for – de «vokser 
av seg» matallergier. Derfor kan det være nødvendig å gjenta 
prikktester, og sammen med blodprøver og pasientens eventu-
elle erfaringer med å ved uhell få i seg maten, vil vi vurdere om 
pasienten bør eksponeres for maten gjennom en kostprovoka-
sjon, forklarer hun.

Prikktesten gir svar. Ole Henry Bøe har vært plaget av astma og 
allergier siden han var barn. Han har kommet til RAAO for å få 
gjennomført en standardisert prikktest.

For å diagnostisere  
astma, allergi, eksem og kols, 
brukes en rekke ulike tester.  

I de neste utgavene av AstmaAllergi 
vil du få et nærmere innblikk i 
noen av disse testene. Denne  
gang skriver vi om prikktest,  

i neste utgave kan du  
lese om spirometri.

TESTER 

Klar til testing. Ole Henry Bøe har ikke tatt antihistaminer på en uke, og er klar for å la sykepleier Inger Johanne Furuberg utføre en ny prikktest.

Allergenekstrakter. En standard prikktest består av to paneler:  
En med luftallergener og en med matallergener.

– Jeg fikk min første allergiske reaksjon i 6-7-årsalderen da 
vi fikk katt. Da fikk jeg typiske symptomer som rennende nese 
og kløende øyne. Senere utviklet jeg også astma og høysnue. 
I voksen alder begynte jeg også å reagere på mat, blant annet 
egg, forteller han.

Sykepleier Inger Johanne Furuberg drypper allergenekstrak-
tene fra matpanelet på Bøes ene arm, og de fra luftpanelet på 
den andre, og prikker dem ned i huden. Etter 15 minutter er 
konklusjonen klar: Den ene armen er rød og full av små  
hevelser, mens den andre ikke har fått noen reaksjoner.

– I luftrekka har du fått reaksjoner på husstøvmidd, bjørk, 
timotei og husdyr (hest, hund, katt). Men du får ingen reaksjon i 
huden på noen av de matvarene vi har testet, forteller hun.

Tester for allergi.  
Sykepleier Inger Johanne Furuberg 

og sykepleier og koordinator Ingvild 
Gaare-Olstad ved Raao utfører aller-

gitester og gir behandling til pasienter 
med komplekse allergidiagnoser.

NY SERIE 
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Allergenekstraktene dryppes  
på huden.

Deretter prikkes de ned i huden  
med en lansett.

Etter 15 minutter vil huden blir rød  
og hovne opp på stedene hvor de aller-
genene man reagerer på har kommet  

i kontakt med huden.

Allergisk siden barndommen. Ole Henry Bøe fikk sin første  
allergiske reaksjon tidlig i barneårene. Som voksen har han også  
utviklet flere matallergier.

– Jeg har tatt prikktest kanskje fire ganger i mitt liv og det er 
mange år siden sist. Jeg syntes det var slitsomt med astmaen 
og allergiene da jeg var barn, men som voksen går det greit, 
sier Bøe.

Legger opp kostholdsplan. Ved RAAO brukes alltid en positiv 
kontroll som referanse ved bedømmelse av resultat, og en 
negativ kontroll anvendes ved bedømmelse av uspesifikke 
reaksjoner.

 – Før en prikktest er det også viktig å unngå visse medika-
menter, og vi sier generelt at for eksempel allergitabletter må 
unngås i 7 dager før prikktest. De som bruker nerve- eller sove-
tabletter, må konferere med legen sin om de kan gjennomføre 
testen. Armene skal ikke smøres med fuktighetskrem samme 
dag, da blir testen vanskelig å gjennomføre. Prikktest kan ikke 
tas på tatoveringer, som kanskje er en problemstilling vi møter 
oftere enn tidligere. Ved utbredt atopisk eksem, kan det også 
være vanskelig å gjennomføre, sier Gaare-Olstad.

Kombinert med blodprøver og pasientenes egne erfaringer 
kan prikktesten være en god indikator på hva man tåler eller 
ikke tåler.

– Man kan være allergisk mot fisk og tåle skalldyr, eller til 
og med være allergisk mot torsk og tåle laks. Det er viktig for 
pasientene å få ryddet opp i dette. Her på RAAO har vi vår egen 
ernæringsfysiolog som er gull verdt – hun hjelper pasientene 
med å legge opp en kostholdsplan basert på resultatet av  
testene, sier Ingvild Gaare-Olstad. n

Trinn  

1

Trinn  

2

Trinn  

3
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” 

15409_Neutral_advertorial_210x297_NO.indd   1 07/03/2017   09.51
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Løpe-Filip ble anbefalt  
å slutte med idrett
13. august løp 24-åringen Filip Ingebrigtsen fra Sandnes inn til en sensasjonell 
bronsemedalje på 1500 meter i VM i London. For noen år siden ble han anbefalt  
å slutte med toppidrett på grunn av store allergiplager.
Tekst: Bjørnhild Fjeld

De siste årene har familien 
Ingebrigtsen satt friidretts-
Norge på kartet med flotte 
prestasjoner av løper-brø-
drene Jakob, Henrik og Filip. 
I årets VM var det mellomste 
bror Filip som lyktes best, med 
3. plass på 1500 meter.

Det har imidlertid ikke vært 
noen enkel vei frem for Filip. 
Helt siden barndommen har 
han nemlig slitt med store 
allergiplager. Han er allergisk 
mot gress, bjørk, husstøvmidd 
og husdyr.

Langt unna toppen. Som 
17-åring deltok Filip i Ung-
domsmesterskapet i friidrett, 
og var langt unna noen topp- 
plassering. På 3000-meteren 
kom han ikke engang til mål. 

Etter kollapsen ble han 
sendt til utredning på Hau-
keland sykehus i Bergen, og 
beskjeden han fikk var klar: 
«Du er ikke skapt til å drive 
toppidrett.» 

Men som de som har fulgt 
med på TV-programmet 
«Team Ingebrigtsen» har sett: 

l Bruk forebyggende  
 allergimedisin slik at du  
 er forberedt før  
 pollensesongen starter.
l Dropp trening hvis du 
 er syk, det gjør bare   
 vondt verre.
l Følg med på pollen- 
 varselet, og tren når  
 pollenspredningen er   
 liten.
l Tren i regnet, da er det  
 lite pollen i luften.  
 Unngå trening utendørs  
 når det er sol og vind,   
 da er pollenspredningen  
 alltid størst.
l Tren innendørs i tre- 
 ningssenter eller svøm- 
 mebasseng. Pass på å  
 skifte klær slik at du ikke  
 drar med deg store  
 mengder pollen utenfra,  
 og unngå lufting gjennom  
 åpne vinduer uten  
 pollenfilter.
l Ha alltid med deg allergi medisiner på trening.
l Få treningsråd av fastlegen din. Fysisk aktivitet  
 er viktig for alle – også de med allergi.

Kilde: Kai Håkon Carlsen

OL i Rio. Filip Ingebrigtsen 
lyktes ikke helt under OL i 
Rio, men det skyldtes hel-
digvis ikke allergiproblemer. 
Foto: Wikimedia Commons.

FAKTA FILIP INGEBRIGTSEN

l Født 20. april 1993.
l Norsk friidrettsutøver som representerer   
 Sandnes Idrettslag i Rogaland.
l Sammen med brødrene Jakob og Henrik  
 trenes han av faren Gjert i Team  
 Ingebrigtsen.
l Vant 1500 meter under EM i 2016 og tok  
 bronse i VM i London 2017. 
l Personlige rekord på favorittdistansen 
 1500 meter er 3.32,43.

TIPS OM IDRETT OG ALLERGI

Løperbrødre. Sammen med brødrene Jakob og Henrik, satser Filip Ingebrigtsen (i midten) alt på en karriere som internasjonal friidrettsstjerne. 
Foto: Skofteland Film.

Familien Ingebrigtsen gir seg 
ikke med det første. 

– Det har vært en lang kamp 
bare til det stadiet hvor Filip 
tålte å trene nok til å være 
konkurransedyktig. Filip var 
syk hvert år fra april til sep-
tember på grunn av allergien, 
og vi var hos alle spesialister. 
Til slutt måtte han på en tre 
år lang allergikur og operere 
mandlene i 2014, sier far og 
trener Gjert Ingebrigtsen til 
Dagbladet.

Kontroll på plagene. I 2016 
fikk Filip omsider kontroll 
på allergiproblemene, og 
resultatene begynte for alvor 
å komme. EM-gullet i Am-
sterdam var en stor seier for 
løperen som var på nippet til 
å gi opp da allergiplagene var 
som verst.

– Jeg sa at 2016 var mitt 
siste år hvis jeg ikke ble bedre. 
Alle som er litt oppegående 
skjønner at jeg ikke kan holde 
på og satse på friidrett uten 
å ha resultater i det hele tatt, 

uttalte Filip til Dagbladet etter 
VM-bronsen.

Han er fortsatt ikke «kurert» 
for allergiplagene, men de 
siste par årene har han klart 
å holde sykdom unna i den 
tøffeste konkurranseperioden. 
Et av tiltakene er at han trener 

mye innendørs når det er mye 
pollenspredning, for å unngå al-
lergiske reaksjoner. Før stevner 
i pollensesongen varmer han 
opp innendørs på bane eller 
tredemølle, som før Bislett 
Games i juni. n

Anbefalt av

Sengetøy, dyner og puter 
anbefalt av NAAF.
Se mer på hoie.no.

Foto: Erik A
lm

ås
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FORSKNING

Svangerskapsforgiftning øker  astmarisiko
Ny dansk forskning viser at hvis moren har svangerskapsforgiftning under 
graviditeten, stiger barnets risiko for å utvikle astma. 

Tekst: Ingrid Stephensen

– Studien viser at astma 
starter svært tidlig i livet og 
skyldes blant annet miljøet 
i morens mage. Astma er 
en kompleks sykdom som 
utvikles i samspillet mellom 
morens og barnets immunfor-
svar. Svangerskapsforgiftning 
er en betennelsessykdom i lik-
het med astma og allergi. Det 
er en meget alvorlig tilstand 
som i verste fall kan føre til 
at fosteret dør. Derfor bør 

FAKTA

FAKTA

STUDIEN

SVANGERSKAPSFORGIFTNING

736	gravide	og	700	barn	er	blitt	fulgt	opp	i	7	år.		
Studien	er	en	del	av	kohorten	COPSAC2010.	Her	
blir	kvinnene	og	deres	barn	fulgt	opp	løpende	for	
å	finne	mulige	årsaker	til	og	forebygging	mot	
astma	og	andre	sykdommer.

l Rundt	fem	prosent	av	alle	gravide	utvikler	 
	 svangerskapsforgiftning.
l Svangerskapsforgiftning	er	en	kombinasjon	av 
	 	blant	annet	for	høyt	blodtrykk	og	utskillelse	 
	 av	eggehvitestoff	i	urinen	etter	20.	graviditetsuke.	
l De	fleste	har	ingen	symptomer	og	får	stilt	diag-		
	 nosen	hos	lege	eller	jordmor.		

gravide følges nøye opp for 
å se om de utvikler svanger-
skapsforgiftning, fastslår Hans 
Bisgaard, professor og over-
lege ved Dansk BørneAstma 
Center på Herlev og Gentofte 
Hospital samt Universitetet  
i København. 

De nye forskningsresulta-
tene viser at risikoen for å  
utvikle astma kan spores 
tilbake til tiden hvor barnet  
lå i morens mage. 

Rammer fem prosent.  
– Rundt fem prosent av gravi-
de kvinner blir syke. De som er 
mest utsatt for å utvikle svan-
gerskapsforgiftning, er kvinner 
som allerede har astma. Barna 
deres har meget stor risiko for 
å utvikle astma. Forsknings-
resultatene viser at jo lengre 
tid moren har hatt astma, dess 
større er barnets risiko for å få 
astma, opplyser Bisgaard, som 
mener at forskning på astma 
bør fokusere på de tidligste 
stadier i livet. 

– Det er som om når huset 
brenner. Istedenfor å se på 
huset når det brenner, må 
man finne årsaken til at bran-
nen har oppstått. Det samme 
gjelder utviklingen av astma. 
Før forsket vi på barn, så sped-
barn, mens vi i dag forsker på 
fosteret.  

Jeg tror at grunnen til at 
flere og flere får astma, finnes 
i mors mage. Hvordan fosteret 
har det, spiller en stor rolle. 
Derfor er det svært viktig 
å forebygge utviklingen av 
astma, understreker Bisgaard.

Forvarsel på sykdom. Han 
sier at han tror at astma er et 
tidlig varsel om at noe er galt. 
Astma er det første tegnet på 
at andre kroniske sykdommer 
kommer. Antallet folk med 
andre kroniske sykdommer 
stiger, og kommer til å stige i 
fremtiden. 

– Hvis astma kun er en for-
løper til hva som kommer, bør 
vi fokusere mer på fostersta-
diet og hva som skjer der som 
disponerer for astma og andre 
sykdommer, sier Bisgaard som 

er overbevist om at svaret til 
astma ligger i mors mage.

Klar sammenheng. – Vår 
forskning viser at det er en 
klar sammenheng mellom 
svangerskapsforgiftning og 
astma hos barna. Barna hadde 
økt risiko for å utvikle astma. 
Økt risiko for å ha påvirket 
lungefunksjonen ved syv års 
alder. Hadde også forhøyet ri-
siko for allergi i barndommen, 
forteller Bisgaard som i mange 
år har forsket på barneastma. 

En ny stor studie viser også 
at fiskeolje til gravide forebyg-
ger astma hos barn. Barnets 
risiko for å få astma, redu-
seres med 30 prosent hvis 
moren har spist fiskeolje i den 
siste tredjedel av graviditeten. 

– Vi undersøkte om fiskeolje 
hadde noe å si for å utvikle 
astma. Halvparten av kvin-
nene fikk fiskeolje, mens 

– Trenger flere jordmødre
Den danske studien er interessant og 
bør følges opp med videre forskning, 
mener Kirsten Jørgensen, jordmor og 
leder i Den norsk jordmorforening.

Svangerskapsforgiftning er 
en av de alvorligste kompli-
kasjoner i svangerskapet. Ved 
kontinuerlig oppfølging av 
jordmor vil symptomer som 
forhøyet blodtrykk, eggehvi-
testoff i urinen eller hevelser 
i kroppen kunne oppdages 

Leder for Jordmorforeningen. 
Kirsten Jørgensen.

på et tidlig tidspunkt og tiltak 
settes i gang for å hindre at 
det utvikler seg til å bli svært 
alvorlig.  Det er viktig at barna 
også blir fulgt opp tidlig for å 
se om de utvikler astma. 

– Denne forskningen 
viser at kommunene må ha 
nok jordmødre. Dessverre 
prioriteres ikke jordmødre når 
budsjettene legges og altfor 
mange kommuner har ikke 
jordmor i det hele tatt. Gene-
relt er jordmordekningen på 
landsbasis under 50 prosent, 
sier Jørgensen.

I Oslo må gravide vente 8 
– 12 uker før de får time hos 
jordmor. Noen får ikke tilbud 
om jordmor i det hele tatt. 

– Det er bedre å forebygge 
enn å behandle. Dette gjerder 
både mor og barn. Vi trenger 
flere jordmødre, sier hun. n

Opptatt av graviditeten. Hans 
Bisgaard mener at forskningen bør 
fokusere på fosterstadiet og hva 
som skjer der for å forebygge ast-
ma hos barn. Foto: Lars Svankjær

den andre halvparten fikk 
olivenolje. Det var kun fiske-
oljen som viste gunstig effekt. 
Dette er oppsiktsvekkende 
og har vekket internasjonal 
oppmerksomhet. Blant annet 

slo New York Times opp saken 
på forsiden. Dette gledet oss 
forskere, sier Hans Bisgaard 
som håper på snart å løse 
gåten med astma. n

Viktig stadium. Årsaken til astma kan ligge i foster-
stadiet, mener dansk forsker. Foto: Colourbox.

Utåndningsventil.
Åpner på utpust, 
lett å telle åndedrag.

Egnet for  
generell pMDI.

Munnstykke som gjør det  
lettere for barn å tilpasse  
fra maske til munnstykke.

Inhalasjonskammer  
for alle som benytter spray

OptiChamber Diamond er liten,  
antistatisk og inneholder ikke lateks.

Nigaard Pharma AS – Postboks 373, 2001 Lillestrøm. Tel +47 815 30030, 
contact@zambongroup.com, www.nigaard.com

Liten og  
lett å bruke!

Kan også benyttes med  
maske. Tilgjengelig i tre  
forskjellige størrelser.

A subsidiary of Zambon Spa

N
02

 2
01

7

OptiChamber_105x297-2.indd   1 2017-05-16   13:35



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 4 2017     41  40     ASTMA ALLERGI 4 2017  n  WWW.NAAF.NO

ANNONSERANNONSER

... for et bedre inneklima

trysil.kommune.no Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

tysver.kommune.no

Larvik
kommune

larvik.kommune.no

Bokn
kommune

bokn.kommune.no

royken.kommune.no

gjovik.kommune.no

stange.kommune.no hoyanger.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Namsskogan
kommune

namsskogan.kommune.no

Aurskog-Høland
 kommune

aurskog-holand.kommune.no

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30  -  www.mtf.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

post@energisentret.no
www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

Bromsveine 23, 3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

www.knutlangaas.no

Hensmoveien 31, 3504 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 22 00

www.smurfitkappa.com

Betong - Mur - Flisarbeid

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

Enjo Norge AS
Åsveien 5, 3475 SÆTRE

Tlf. 31 29 59 80

Eggen Gartneri
1850 MYSEN

Tlf. 922 05 082
Kjøp direkte fra produsent - det lønner seg!

0401 OSLO - Tlf. 22 02 40 00 - www.rockwool.no

Økonomitjenester Innlandet AS
Audheimgården, 2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

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

Fygleveien 53, 8370 LEKNES - Tlf. 76 08 05 50

Stavåsen, 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf. 948 34 929

Geilo, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå, Fagernes,
Heggenes og Beitostølen   -   Tlf. 03 202

Trimakk ANS
Skreppestadveien 46

3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

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

Strandgata 58
8445 MELBU

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

alle typer pumper, også vannbårene pumper.

Karl Karlshammer Bratlie
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Trond Hovland AS
 3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 86 64

2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

Tele-Tur AS
3750 DRANGEDAL

Tlf. 35 99 81 25

Golsfjellet
Alpinsenter

3550 GOL
Tlf. 901 00 287

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 05 30

Laa
Gjestestugu

3570 ÅL
Tlf. 32 08 12 12

Fiskum
Bygg A/S

3322 FISKUM
Tlf. 32 75 04 00

Vollan
Tak og Vegg
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

7650 VERDAL
Tlf. 74 02 88 40

Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Kiwi Nannestad
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 72 50

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

Dagali VVS AS
3588 DAGALI

Tlf. 32 09 37 86

Tur og Taxi
Julius Grøtjorden

 3630 RØDBERG
Tlf. 900 20 725

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 05 51 10

ANONYM
STØTTE
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Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Toten
Dekksenter

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Trysil
Septikservice AS
 2429 TØRBERGET

Tlf. 917 74 097

Hemsedal
Begravelsesbyrå DA

 3560 HEMSEDAL
Tlf. 974 14 100

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

HTR Elektro AS
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Salong
Arnhild AK Larsen
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 10 02

Lillehammer
Elektro

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

Voksentoppen
skole

0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

Hitrafisk
v/ Arild Furuvik

 7310 GJØLME
Tlf. 911 31 578

Norefjell
Hytteservice
3535 KRØDEREN
Tlf. 32 14 85 14

Bygger’n Lofot
Entreprenør
8370 LEKNES

Tlf. 76 05 41 00

Rørlegger
Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Stjørdal Taxi A/S
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

OL Senteret AS
Industriveien 6

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Myhres Bygg
& Kalkulasjon

1658 TORP
Tlf. 905 57 987

Bryne Rør AS
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Optikk Hønefoss
 3510 HØNEFOSS

Tlf. 32 12 21 85

Nils Ivar
Braathen AS
3300 HOKKSUND

Tlf. 913 94 618

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Byggningssnekker
Rasmussen Erik

 1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

Bekom AS
Borgenvegen 311

1923 SØRUM
Tlf. 934 03 414

3031 DRAMMEN
Tlf. 906 99 987

Knut Farestveit
Rør og Sveis
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Bardølaveien 33
3580 GEILO

Tlf. 32 09 41 00
www.bardola.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

www.arbor.no

 6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

Molde
folkehøgskole

6410 MOLDE
Tlf. 71 25 94 70

Flanderborg
Rammer og Kunst

 7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Copra AS
 6393 TOMREFJORD

Tlf. 974 30 173

El Service
3960 STATHELLE

Tlf. 915 59 475

Fimreite
Bergboring AS

6856 SOGNDAL
Tlf. 465 81 000

Car Craft
Bilverksted AS

7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Reidar Beck
& Sønn AS
2848 SKREIA

Tlf. 61 16 34 18

9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

Rosfjord
Strandhotell
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 01 00

Elcom AS
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 39 33

Hornmoen
Bruk AS

2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Asplan Viak AS
3570 ÅL

Tlf. 417 99 417

Lund
Regnskap AS
1816 SKIPTVET
Tlf. 413 29 193

Margit’s Interiør
Tekstil AS

6509 KRISTIANSUND N
Tlf. 905 44 079

6633 GJEMNES
Tlf. 971 77 219

Mjelde Sveis og
Montasje AS

3480 FILTVET
Tlf. 906 04 254

Mur- og Skjær-
gårdstjenester AS

 4912 GJEVING
Tlf. 976 49 861

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Midt-
Tromshallen AS

9306 FINNSNES
Tlf. 77 87 10 18

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

Myken
Skipsekspedisjon ANS

8181 MYKEN
Tlf. 993 49 117

Namdal
Maritime AS
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 17 80

J B Consult AS
1764 HALDEN
Tlf. 911 48 917

Nettec AS
 1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

Autosalg
Jessheim AS
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 94 77 80

Maskinentreprenør
Trygve Knutslid

3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

Rørleggerfirmaet
Lien & Co

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Sarpsborg Snekker
Service AS

 1708 SARPSBORG
Tlf. 970 71 990

Kiwi Vik
3530 RØYSE

Tlf. 32 15 92 00

Jotron AS
 Østbyveien 1

3280 TJODALYNG
Tlf. 33 13 97 00

Konturklinikken
1530 MOSS

Tlf. 997 43 078

1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

9326 BARDUFOSS
Tlf. 480 63 792

Apotek 1 Nittedal
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 06 77 00

Tvemo
Transport DA

2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Haarcompagniet AS
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 68 40

TS Bygg
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 05 28 48

Mirawa
Restaurant

 3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

1363 HØVIK
Tlf. 67 59 10 09

Husebybadet
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

2344 ILSENG
Tlf. 62 58 00 00

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Helje Medalen
- Eiendom

3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Eiker Tak &
Membran AS

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 918 65 715

Matkroken
Angelosen Eftf
8198 NORDNESØY

Tlf. 75 09 67 13

Røros E-verk
7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

Borgheim
3140 NØTTERØY

Tlf. 995 73 000

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

Høibakk
Konditori AS

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 54

3019 DRAMMEN
Tlf. 32 83 56 50

Kiwi Baneveien
3612 KONGSBERG

Tlf. 32 73 48 90

Meny Lietorvet
3717 SKIEN

Tlf. 35 91 56 60

2067 LILLESTRØM
Tlf. 08 899
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Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

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

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

ANBEFALT AV

ANBEFALT AV

Kjemikaliefritt hjem
 helt rent, helt naturlig

Vi har produkter til alle typer  
rengjøringsoppgaver i huset,  

til bilen og til båten.
ENJO har også en egen hudpleieserie.

Vil du  
vite mer, se  

www.enjo.no

ANBEFALT AV

-

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

» 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

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

SENS - Trygg fra første strøk! 

Lune farger i trygge omgivelser 
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som 
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon 
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd 

 

til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.  

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 8302 LAURBÆR

LAURBÆR

2856  
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Lune farger i trygge omgivelser 
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SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 8302 LAURBÆR

LAURBÆR

2856  

SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. 
Malt med produkter som setter familiens helse i fokus. 
SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon  
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, 
og få personlige tips og råd til hvordan du kan innrede 
ditt hjem på sens.jotun.no.

Lune farger i trygge omgivelser

SENS - Trygg fra første strøk

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

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.

 

 3 TRINNS MATTESYSTEMER
ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND

Besøk gjerne vår hjemmeside for  
å se ytterligere produkter

www.fagprofil.no

 

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo

tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no

Oslo kommune
Kemnerkontoret

Ingeborg Paulsen, født Rønne, og 
rådmann Halvor Paulsens legat 
for astmalidende i Oslo

Legatet gir støtte til hjelp under sykdom og 
rekonvalesens til økonomisk vanskeligstilte:

1. astmalidende 
2. med allergiske lidelser
3. med nervøse lidelser 

Søkeren må være folkeregistrert som bosatt 
i Oslo de siste tre år.

Søknadsfrist 08. november 2017

Alle søkere får brev om tildeling/avslag når 
søknaden er behandlet.

Les mer og last ned søknadsskjema fra  
internett på oslo.kommune.no (velg tilskudd, 
legater og stipend og klikk på legat)

Du kan også få tilsendt søknadsskjema ved å 
ringe oss på telefon 02 536, eller ved å sende 
oss en e-post gjennom vårt kontaktskjema 
på oslo.kommune.no/kem (velg legater som 
kategori for hva henvendelsen gjelder). 

Søknadsskjema kan også hentes i vårt 
kundemottak i Pilestredet 33.
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SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Guro Waage
Helsefaglig rådgiver
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KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Mandag, tirsdag og torsdag betjenes 
telefonen av sykepleier.  
Fredag av eksperter på inneklima/uteluft.

Åpent:
09.00–11.00  
12.00–14.00

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35 
www.naaf.no

Jeg har melkeproteinallergi og såkalt IBS (irritabel tarm 
syndrom), spiser lav FODMAP og unngår laktosefrie 
produkter. Jeg har lest om probiotika og at en person 
med melkeallergi ikke bør bruke slike produkter. Finnes 
det noe annet jeg kan prøve for å styrke tarmfloraen? 
Og produkter som reduserer oppblåsthet og irritabel 
mage? Bør jeg ta noen tilskudd eller er det enkelte 
matvarer jeg må passe på å få nok i meg siden jeg ikke 
får i meg noen melkeprodukter?

J 

Svar:
Det stemmer at hvis du har påvist melkeproteinallergi 
må du styre unna alle melk- og meieriprodukter (samt 
alle matvarer som inneholder melkeproteiner), også de 
som inneholder laktose og probiotika. Det er altså på 
grunn av melkeproteinene det frarådes bruk av probio-
tiske produkter, ikke på grunn av probiotikaen i seg selv. 

Den aller beste måten å styrke tarmfloraen på er 
å spise sunt, variert og regelmessig. Fokuser på å få i 
deg masse frukt og grønt (velg de som er forenlig med 
FODMAP-dietten, slik som tomat, agurk, banan, spinat 
osv.), samt grove kornprodukter. Grove kornprodukter 
inneholder en del fiber som fungerer som prebiotika 
(ikke probiotika) i tarmen, og kan også ha god effekt på 
magen. Havre kan være et fint alternativ for deg. I til-
legg finnes det probiotika i pilleform på apoteket som du 
kan prøve. Vær oppmerksom på at probiotika ikke har 
noen endelig dokumentert effekt, selv om mye tyder på 
at det kan være gunstig. 

Melk og meieriprodukter er den største kilden vi har 
til kalsium og jod i kostholdet vårt. Du kan derfor fort 
risikere å få for lite av disse næringsstoffene når du ikke 
kan bruke melkeprodukter. Noen av de vegetabilske 
drikkene slik som havre-, soya-, og mandeldrikk er ofte 
tilsatt kalsium og kan brukes som erstatning for melk. 
Bare pass på at det står på pakningen at det er tilsatt 
kalsium. Andre kilder til kalsium er sesamfrø, spinat, 
brokkoli og sardiner. Problemet her er at vi ofte ikke  
spiser nok av disse matvarene til at de alene klarer  
å dekke behovet vårt.  

I tillegg til melkeprodukter er hvit fisk den største 
kilden vi har til jod, samt at du finner noe jod i egg.  
Men også her kan det være vanskelig å få i seg nok.  
Hvis du er redd for at du ikke klarer å dekke behovet ditt 
av disse næringsstoffene, kan det være lurt å diskutere 
med legen din om det kan være nødvendig med kost-
tilskudd. 

     Guro

Forskjell	på	rå	og	 
kokte	grønnsaker?

Jeg tåler ikke rå jordbær, men 
kan spise noe kokt syltetøy. Har 
lest at det er tilfelle for mange at 
de kan spise kokte bær, men ikke 
rå. Mister bær også allergener 
hvis de fryses?

BT 

Svar:
Ved allergi er det proteinene 
i matvaren man reagerer på. 
Under oppvarming denatureres 
(endres) proteinene, noe som er 
grunnen til at du kan spise litt 
kokt syltetøy. Denne endringen i 
proteinstrukturen skjer ikke i like 
stor grad under frysing, og du 
vil derfor sannsynligvis reagere 
på fryste bær. Hvis du ikke er 
hyperallergisk kan du eventuelt 
teste det forsiktig ut hjemme, 
om du får en reaksjon kan være 
avhengig av toleransenivået ditt 
også, samt mengdene du spiser.

Guro

Fristende. Jordbær er kanskje noe av 
det mest irriterende å være allergisk 
mot. Det er jo så godt! Foto: Colourbox

Hundeallergi	eller	pollen?

For en ukes tid siden anskaffet vi oss en hundevalp. Nå har 
min sønn på ni år begynt å klø i øyne, har rennende nese og 
nyser. 

Jeg har ikke mye kunnskap om dette da jeg ikke er allergisk 
mot noe selv. Ser også at det er kraftig spredning av gress- 
pollen i det området vi bor i, så jeg er usikker om det er 
hunden, pollen, eller begge deler han reagerer på. Kan en 
allmennlege hjelpe med å diagnostisere en eventuell allergi, 
eller må jeg til spesialist? Kan han vaksineres mot allergier?

LP

Svar:
I forhold til diagnose kan dette stilles hos de fleste fastleger. 
Da foretas det en prikktest og/eller blodprøve, og så vurderes 
svarene fra disse testene opp mot symptomer. Det er veldig 
forskjellig hvor stor kunnskap de ulike fastlegene har. For å 
kunne skille mellom om det er gress eller hunden han reagerer 
på, kan det å holde han borte fra en av delene en periode gi en 
indikasjon på hva det er han reagerer på.

Allergivaksinering (immunsensibilisering) ved pollenallergi  
kan gjøres fra 5 års alder. Dette vurderes kun om du ikke får 
god nok effekt av vanlig allergimedisinering (antihistamin  
tabletter, øyendråper og nesespray.) Det foretas lungefunk-
sjonsvurdering hos spesialist før en starter et slikt program.

Allergivaksinasjon ved hundeallergi kan ha gunstig effekt  
på sikt, men jeg tror det da er forutsatt at dyret som er  
allergifremkallende er fjernet fra hjemmemiljøet. 

Anna

Søtnos. Det kan være veldig trist å 
måtte kvitte seg med et etterlengtet 
kjæledyr på grunn av allergi.  
Foto: Colourbox

Når	kan	barnerommet	brukes	 
etter	det	er	malt?
Vi venter snart barn, og jeg har malt barnerommet med  
«Butinox all inn 1». Hvor lenge bør vi vente før vi setter inn 
møbler på rommet?  

WM

Svar:
Jeg må si det så enkelt som at vi kjenner ikke innholdet i Butinox 
sine malinger, så det å gi deg et råd vedrørende barnerommet er 
vanskelig. Generelt sett så bør følsomme grupper (for eksempel 
gravide) holde seg unna nymalte områder minst et par uker til 
det meste har dampet av. Det er ingen som konkret kan si at 
det er skadelig for det ufødte liv å bli utsatt for malingsdamp fra 
moderne vanntynnet maling, men det er heller ingen data som 
understøtter at det er ufarlig. Du bør på generell basis søke å 
redusere den totale mengden avgassing du utsetter deg for.

Jotun Sens og Gjøco Bliss kjenner vi innholdet til, og ikke minst 
hva avgassingene består av da det er med i vår produktmer-
keordning. I tråd med råd fra Folkehelseinstituttet anbefaler vi 
imidlertid ikke gravide å pusse opp. Dersom du likevel må gjøre 
det, vil en av de malingene vi har anbefalt være blant de tryg-
geste valg å ta.

Nå har du allerede malt rommet, så mitt råd vil være å vente 
i noen uker til det meste har dampet av før du begynner å inn-
rede/benytte deg av rommet. 

Kent

La far male. Det anbefales ikke at gravide svinger malerpenselen. 
Foto: Colourbox

Melkeproteinallergi
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Sommerens siste pollenplage
Det sies at det som kommer sent, kommer godt, men det gjelder ikke burot.  
Trolig er rundt 200.000 nordmenn allergiske mot dette vanlige ugresset.
Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

Kjent ugress. Du har helt sikkert sett denne planten i veikanten, 
men ikke tenkt over at den skaper allergiproblemer for flere  
hundre tusen nordmenn.

Allergi mot gress- og bjørke-
pollen er godt kjent, men det 
er faktisk også ganske mange 
som er allergiske mot burot. 

Burot er et vanlig ugress i 
Norge som begynner å blom-
stre fra midten av juli. Hvis 
den får stå i fred, blomstrer 
buroten til slutten av august, 
og den produserer voldsomt 
med pollen og opptil 700.000 
frø pr plante.

Ugresset vokser overalt i 
lavlandet i Sør- og Midt-Norge, 
og er i ferd med å bli noe 
vanligere også i Nord-Norge. 
På Vestlandet er det lite burot, 
kanskje fordi den trives best 
der det er tørt. 

Samme symptomer. Burotal-
lergi gir samme symptomer 
som annen pollenallergi – 

slimhinner i øyne og nese 
hovner opp og gir rennende 
nese og øyne. I tillegg er det 
ofte hodepine, og mange 
forveksler allergien med en 
sommerforkjølelse.

Hvis den samme forkjølel-
sen kommer hvert år i juli-
august, er det smart å gå til 
legen og ta en test på om du 
er allergisk mot burot.

Vokser i veikanten. Ikke alle 
vet hvordan buroten ser ut, 
den har et ganske anonymt 
utseende. Plantene kan bli 
opptil 170 cm høye og vokser 
langs veikanter og på tørre 
steder i byer og tettsteder.

Bladene er flikete og litt 
sølvaktige på undersiden. 
Stengelen er rødaktig og har 
en sterk lukt. Blomstene på 

buroten er ganske uanselige.
Selv om burot vokser 

mange steder, er det mye som 
kan gjøres for å redusere pol-
lenspredning og medfølgende 
allergiplager. Pollenet spres 
nemlig bare maks 100-200 
meter med vinden. Til sam-
menligning kan bjørkepollen 
spres flere mil. 

Luk vekk problemet. Dersom 
du luker vekk burot fra det 
området du oppholder deg i, 
vil du derfor kunne unngå å bli 
eksponert for pollen – eller i 
hvert fall redusere ekspone-
ringen.

Luking ved skoler og bar-
nehager er et godt tiltak for 
å sikre et pollenfritt miljø når 
hverdagen starter igjen hver 
høst. 

For å unngå spredning av 
planten, bør du luke buroten 
før den begynner å blomstre, 
frem til begynnelsen av juli. 
Da er den også lettere å rive 
opp med rota. Husk å bruke 
hansker når du luker!

Legg buroten som er luket 
i sekker – legger du den i 
komposten risikerer du at 
den sprer seg videre til nye 
områder.

Hvis det er store mengder 
burot og det er vanskelig å 
luke, kan de også slås. Bruk 
for eksempel en kantklipper 
og slå så nær bakken som 
mulig. Slå før blomstring og 
når etterveksten har startet, 
i august, for å hindre frøset-
ting. n

BUROTALLERGI

IKKE DET  
SAMME SOM RAGWEED 
I USA og Canada er over 15 millioner mennesker  

rammet av allergi mot ragweed, eller beiskambrosia som  
den heter på norsk. Ragweed kan ligne litt på burot, men har ikke 

samme gråtone på undersiden av bladene. 
Beiskambrosia har spredd seg til Europa gjennom import 

 av fuglefrø, og er observert i Sør-Sverige og sørøst i Norge. 
Mens pollen fra burot spres kun lokalt, kan ragweed- 

pollen spres over lengre avstander og dessuten  
gi hudplager i tillegg til luftveisplager.

Har du observert beiskambrosia i Norge, er  
det fint om du melder fra til NAAFs  

pollenforsker Hallvard Ramfjord,  
hallvard.ramfjord@bio.ntnu.no.



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 4 2017     49  48     ASTMA ALLERGI 4 2017  n  WWW.NAAF.NO

BUROTALLERGI

I Telemark, Vestfold og Bus-
kerud vokser det mye burot, 
og Norges Astma- og Allergi-
forbund region Østafjells har 
i flere år hatt en aksjon i juni 
for å utrydde plantene rundt 
skoler og barnehager.

Verdensmesteren mot-
taksskole i Larvik i Vestfold 
var en av deltakerne i årets 
burotaksjon, til tross for at 
ingen av elevene hadde sett 
burot før. Skolen er for elever 
fra 1. til 10. klasse som nylig 
er kommet til Norge. Her er 
hovedfokuset å lære om norsk 

språk og kultur før de starter 
på nærskolen.

«Verdensmesterne» fikk 
luket masse burot rundt 
skolen, både i skolegården 
og i området rundt. Elevene 
lærte også om burot, og hva 
de burde gjøre når de ser den 
på fritiden. 

Lukeaksjon har virket. Aksjo-
nen som NAAF har hatt de siste 
årene har hatt merkbar effekt 
på forekomsten av burot, for-
teller regionssekretærene Ellen 
Sørbye og Mona Larsen. 

Verdensmesteren mottaksskole. Elevene har ikke bodd så lenge  
i Norge, men nå har de lært hvordan burot ser ut og hvorfor dette 
ugresset bør lukes vekk. Foto: Privat

Gjerpen skole. Miljøutvalget på skolen arrangerte dugnaden, og  
elevene rev opp burot til å fylle tre fulle sekker i en 200 meter radius  
fra skolen. Foto: Privat

Vestsiden barnehage. Flere av de ansatte i barnehagen er allergiske 
mot burot, og derfor glade for at ivrige barnehender har luket vekk 
mye burot i flere år. Foto: Privat

Klyve skole. Klasse 2D gjorde en 
stor innsats og luket vekk burot 
med røttene. Foto: Privat

FLOTT INNSATS I AKSJON BUROT 2017
Elevene ved Verdensmesteren mottaksskole i Larvik hadde aldri sett burot før.  
Nå er de med i trekningen av flotte premier fra NAAF Region Østafjells for 
innsatsen med å luke rundt skolen og i nærområdet.

– Mange som har vært med 
i flere år, merker markant ned-
gang i forekomsten av planter, 
og noen fant ikke burotplanter 
ved skolen og barnehagen i år!

Dette gjelder for eksem-
pel Vestsiden barnehage i 
Porsgrunn, der fant de bare 15 
planter innenfor gjerdet. Men 
på den andre siden av barne-
hageporten fant de to fulle 
trillebårlass.

Ei lita jente hadde også 
misforstått litt hva slags planter 
det var de skulle lete etter: Hun 
trodde det var gulrot og ikke 
burot… Hun var naturlig nok litt 
skuffet.

Statens Vegvesen og kom-
munene har blitt oppfordret 
til å slå veikantene i slutten av 
juni og før skolestart.  Dette 
har hjulpet veldig mot pol-
lenspredningen i de områdene 
der plantene har blir slått til 
riktig tid.

Pengepremier fra NAAF. 
NAAF Region Østafjells deler 
ut fem pengepremier på fra 
1000 til 4000 kroner, truk-
ket ut blant de skolene og 
barnehagene som har deltatt 

i aksjonen og gitt oss beskjed 
om det.  

– Vi takker alle som har 
luket i år. Og så oppfordrer vi 
alle skoler og barnehager til å 
legge inn luking av burotplan-
ter i årskalenderen sin for juni 
2018, for å unngå burotpol-
len i juli og august, sier Ellen 
Sørbye og Mona Larsen. n

ENJOs moppesystem anbefales 
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

Our woven vinyl flooring is recommended by  
The Norwegian Asthma and Allergy Association 
More info on bolon.com

Bolon_Ad_Naaf_v2.indd   1 2017-08-25   13:14
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POLLENMASKER

Pollenmaske med partikkelfilter

Partikkelfilter (2 pk.)

Kjemikalie-/partikkelfilter (2 pk.)

Medlemspris 450 Ordinær pris 550

Medlemspris 220 Ordinær pris 290

Medlemspris 250 Ordinær pris 320

Masken finnes i hvit og blå i følgende størrelser: S-M-L-XL

Masken beskytter deg mot pollen og andre partikler i luften, for eksempel når du 
sykler til jobb, klipper gresset, går tur eller bare nyter livet utendørs. Pollenmasken 
kan brukes med to ulike typer filter: Partikkelfilter og kjemikalie-/partikkelfilter
 
PARTIKKELFILTER
Filtrerer bort pollen og annet partikkelstøv ned til 0,3 micron.  
Det følger med ett partikkelfilter med masken.  
 
KJEMIKALIE- /PARTIKKELFILTER
Filtrerer i tillegg bort forurensning i gassform. Må bestilles separat.

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no

SLITER DU MED POLLENALLERGI? DA KAN VÅRE 
POLLENMASKER VÆRE REDNINGEN FOR DEG! 

MILJØ
for alle

TA DE 
SMARTE VALGENE
Visste du at Huntonit malte panelplater  
og panelbord med trefiberkjerne er eneste 
ferdigmalte panelplate anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund?  
Platene inneholder ingen kunstige 
tilsetningsstoffer og gir ingen avgassing. 
 
Se utvalget hos nærmeste  
byggevareforhandler eller huntonit.no
Velg Huntonit for de lekreste interiørvegger. 
Alle andre fordeler får du på kjøpet.
www.huntonit.no
 
• rent naturprodukt
• anbefalt av NAAF
• innehar Inneklimamerket
• patentert kostemalt overflate
• 5 strøk maling, med vernelakk som sistestrøk
• kan brukes i våtrom (ikke våtsone)
• produseres i Norge
• enkel montering og renhold

TID
for nytelse 

DESIGN
for øynene

Huntonit ferdigmalte veggplate Skygge i farge 
Soft Methol og Wood Panelbord i tak.

Kjære alle sammen!
Sommeren er over, og vi går en høst i møte. For mange  

av dere er det en god ting at pollensesongen er på hell.
I forbundsstyret er vi godt i gang med arbeidet. Det er 

ingen tvil om at vi går en aktiv høst i møte, hvor det nå  
i første omgang skal være samling med regionlederne på 
Scandic i Asker i slutten av oktober. Dette er en samling  
som vi i forbundsstyret virkelig ser fram til!  

Det er svært viktig for NAAF at det er god kontakt mellom 
forbundsstyret og de regionale og lokale leddene i organisa-
sjonen. Det er tross alt i lokallagene/storlagene og regio-
nene at grasrotarbeidet skjer, noe som er helt avgjørende 
for NAAF som organisasjon.

Når dette er sagt, vil jeg benytte anledningen til å be-
rømme regionene og lokallagene/storlagene for det arbeid 
som gjøres. Ut fra den informasjonen som er blitt meg til  
del bare i løpet av det siste året, skjer det svært mye bra 
arbeid rundt omkring i vårt ganske land. 

Prosjektet «Luftagentene» ser ut til å få fin oppslutning 
flere steder i landet, og er med på å synliggjøre NAAF som 
organisasjon på en god og spennende måte. Selve ideen  

Godt arbeid i regioner og lokallag

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder 

i et slikt prosjekt går slik jeg ser det, rett inn i kjernen på  
de problemstillinger vi som organisasjon særlig skal  
beskjeftige oss med.

Geilomo barnesykehus fyller 80 år i år, som mange 
sikkert vet. Det er med stolthet jeg på vegne av forbunds-
styret kan opplyse om at prosjektet med rehabilitering av 
bygningene og senere foreldreboligene på Danebo nå er  
i god rute. Det er fortsatt å håpe at det kan komme inn mer 
økonomiske midler til Geilomo, slik at den gode utviklingen 
med rehabilitering av bygningene kan fortsette.

 Med ønsker om en god høst til dere alle!

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE
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NAAF-NYTTNAAF-NYTT

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

Ny likepersonstjeneste i NAAF
Norges Astma- og Allergifor-
bund har nylig etablert en 
likepersonstelefon hvor du 
kan få snakke med andre som 
har astma, allergi, eksem, kols 
eller overfølsomhetssykdom-
mer, eller er pårørende til 
personer med disse diagno-
sene. På vår likepersonstele-
fon møter du mennesker som 
har sykdommen selv eller er 
pårørende. 

Våre likepersoner på telefon: 
Geir – far til barn med mat-
allergier. 
Veronica – egen erfaring med 
astma, dyreallergi, pollenal-
lergi, kryssreaksjoner på mat 
og eksem. Mor til barn med 
astma, alvorlig matallergi, 
pollenallergi, middallergi, 
dyreallergi og eksem. 
Laila – egen erfaring med 
astma, pollen og matallergier. 
Siv – mor til barn med astma, 
eksem, matallergier og pol-
lenallergi. Har god kunnskap  
om opphold på Valle Marina. 
Gunnhild – kols.

Ring 99 09 08 08 
På nettsiden naaf.no/like-

personstelefon finner du info 
om når tjenesten er beman-
net. 

Deler erfaringer. Siv er en av 
likepersonene som svarer på 
NAAFs nye telefontjeneste.

Inviterer til klatredag på Rypetoppen
Norges Astma- og Allergifor-
bund Nord-Trøndelag storlag 
inviterer til klatredag ved 
Rypetoppen Adventurepark 
i Meråker søndag 8. oktober 
2017. De som ønsker det 
kan komme dagen før og 
overnatte i lavvo. For de som 
overnatter blir det anledning 
til å grille lørdag ettermiddag/
kveld (vi stiller med mat). 
På søndag vil det bli servert 
grillmat til lunsj.

Lavvoene er plassert oppe 
på plattinger av tre, så man 
må ha med både liggeunder-
lag og sovepose selv. Det er 
også muligheter for å gå inn i 
et oppholdsbygg med benker, 
og toaletter finnes i nærhe-
ten.

Inkludert i overnattingen er 
bruk av kano og SUP-padle-
brett på kveldstid, flytevester 

finnes i parken. Dette er et 
lavterskeltilbud og krever in-
gen forkunnskaper. Opplæring 
blir gitt på stedet.

Du kan lese mer om parken 
på nettsiden  
www.rypetoppen.no

Påmelding på epost til 
gina.strom@naaf.no 
innen 30. september.

Egenandel pr familie er 
kr 150, som betales til 
konto 4202.36.21031. 

NB! Ved påmelding må høyde 
på barnet oppgis.

Arrangementet er fritt for 
parfyme og røyk – takk for at 
du tar hensyn.

MERÅKER

Yogakurs for barn 8 – 13 år
Sør-Trøndelag storlag har 
vært så heldig å få tildelt 
midler fra Extrastiftelsens Ex-
traExpress, og skal i løpet av 
høsten 2017 ha en serie med 
yogatimer for barn i alderen 
8 – 13 år.

Det ser ut til at stadig flere 
har godt utbytte av yoga. For 
barn og unge som har astma, 
atopisk eksem og ulike allergi-
er kan idretter som håndball, 
fotball eller langrenn være 
en utfordring. Yoga derimot 
er en aktivitet som passer de 
aller fleste. Du behøver ikke 
være supermyk for å være 
med, og en yogatime kan gi 
god mestringsfølelse. Pust 
er viktig i yoga, og dette kan 
være noe som hjelper barn og 
unge med kronisk sykdom å få 
bedre kontakt med kroppen 
sin, lytte til den, slik at yoga 
kan brukes som helende red-
skap. 

Instruktør på kurset er Kari-
Anne Bains, som har under-
vist i yoga siden 2003.

Første yogatime starter 
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En likeperson er en person 
som selv har erfart hva det 
vil si å være syk eller som er 
pårørende av en med sykdom. 
Det er en person som har 
bearbeidet sine egne erfarin-
ger med sykdom, slik at de er 
i stand til å være til stede for 
andre i samme situasjon. 

Prosjektet er finansiert 
av ExtraStiftelsen, og er et 
tillegg til NAAFs ordinære 
rådgivningstjeneste.

21. september klokken 18 i 
Yogaens hus i Mellomila 91A 
i Trondheim. Egenandelen er 
250 kroner for hele høsten (8 
torsdager), og betales til kon-
to nr 4358 15 13 888. Det er 
plass til maks 15 personer på 
kurset, så ta kontakt snarest 
med NAAFs regionssekretær 
Gina Strøm på epost:  
gina.strom@naaf.no eller 
telefon 92 28 71 46.

TRONDHEIM

Spennende klatredag
27. mai arrangerte NAAF 
Region Østfold klatredag 
i klatreparken Klatring på 
grensen i Halden. Her fikk 
i overkant 20 barn fra 4 til 
16 år svingt seg i trærne, 
utfordret seg selv i høyden 
og opplevd klatreparken 
på sitt beste.

I klatreparken er det 
over 230 elementer i 16 
spennende løyper, og 
blant annet tarzan-hopp 
og zip-lines. Her fikk alle 
utfordringer, i tillegg til mer jordnære aktiviteter på  
bakkeplan.

Region Østfold hadde med lungesykepleier og  
aktivitetsleder, i tillegg til frivillige som stilte opp  
så det ble en flott dag.

HALDEN

Aktivitetsdag ved Mjøsa
Rett før skoleferien arran-
gerte Region Oppland 
spennende aktivitetsdag for 
sine medlemmer på og ved 
Mjøsa. Deltakerne fikk kjøre 
RIB fra Gjøvik over til Helg-
øya for aktivitet i klatrepar-
ken. Det ble en utfordrende 
og artig dag, med mange 
fornøyde deltakere.

RINGSAKER
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Vinn!
Pakke med 

produkter fra 
Neutral

Elvefestivalen i Drammen 
ble arrangert siste helgen i 
august, og NAAF Drammen 
var tilstede med stor stand 
med aktiviteter. Her kunne 
publikum blant annet få prøve 
spinningsykkel, såpeboble-

sykkel for barn, lykkehjul og 
ringspill. Vinnerne fikk flotte 
premier. I tillegg ble det gitt 
informasjon om NAAF og de 
tilbudene vi har, med mulig-
het for å melde seg inne.

NAAF Sandefjord på tur til Østfold

Ut på tur. En fornøyd gjeng fra Sandefjord fikk se flotte steder i Østfold.

ØSTFOLD

DRAMMEN

26. august arrangerte NAAF 
Sandefjord en flott busstur 
til den koselige Gamlebyen 
i Fredrikstad og Rød Herre-
gård i Halden. Omvisning og 

litt mat begge stedene ga en 
god opplevelse for deltaker-
ne. Alle koste seg og hadde 
en hyggelig dag sammen. 
Likeperson var med på turen, 

og utover høsten vil flere av 
deltakerne møte hverandre 
på kafétreffene på Kafka 
på Hvaltorget i Sandefjord 
sammen med likepersoner. 

Første treff er 27. september 
kl. 11.00, der alle er velkom-
men.

NAAF Drammen med stand  
på Elvefestivalen

Stor stand. Mange interesserte var innom for å prøve aktivitetene,  
og for å få informasjon om NAAF.

Årets pollensesong startet 
rekordtidlig med spredning 
av or og hassel på Vestlandet 
allerede i slutten av januar. 
Det er det tidligste tidspunktet 
som er registrert siden Astma- 
og Allergiforbundets pollen-
varsling startet for over 40 år 
siden. Målingen ble avsluttet 
fredag 25. august.

Det har ellers vært en gjen-
nomsnittlig og ganske normal 
pollensesong.

– Utslag opp 
eller ned i forhold 
til gjennomsnitt 
fra sesong til 
sesong vil det 
alltid være, men 
det kom ingen 
rekordhøye 
mengder for noe 
område i år. «Re-
kordsesong» kan 

imidlertid forsvares i forhold til 
tidlig start i vest og sen i nord, 
sier Hallvard Ramfjord, senior-
forsker i Pollenvarslingen.

Bjørkepollensesongen star-
tet først lengst i sør og øst, 21. 
april for Sørlandet og 24. april 
for Østlandet med Oslo. Fra 
Trøndelag og videre nordover 
startet imidlertid bjørkepol-
lensesongen uvanlig sent, først 
13. mai i Trøndelag, halvannen 
uke etter tiårsgjennomsnittet, 

og i Nord-Norge også 
tilsvarende, senest i 
Finnmark der bjørke-
pollenspredningen 
først kom i gang 14. 
juni.

– Den sene starten 
i nord skyldes kjølig 
og fuktig vær i mai og 
juni, sier Ramfjord.

Rekordpollensesongen  
avsluttet
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NAAFS LOKALKALENDER NAAFS LOKALKALENDER

▪ REGION AGDER
Telefon: 94 87 21 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 9-15
Regionsekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: region.agder@naaf.no
Nettside: naaf.no/agder 

▪ REGION HEDMARK
Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15
Regionsekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad, 2405, Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3, 
Borgheim 2, 2405 Elverum
Epost: region.hedmark@naaf.no
Nettside: 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
Regionsekretær: Monica Dalseth
Epost: monica.dalseth@naaf.no
Nettside: naaf.no/midt

▪ REGION MIDT, SØR-TRØNDELAG
Telefon: 92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu. 
Besøksadresse: Amunddalsveien 303, 
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
Regionsekretær: Gina Strøm
Epost: gina.strom@naaf.no 
Nettside: naaf.no/midt 

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

▪ REGION NORD: 
Telefon: 91 91 64 10. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
Adresse: Markveien 14, PB 1165, 9504 Alta
Regionsekretær: Anne-Kari Isaksen. 
Epost: region.nord@naaf.no.  
Nettside: naaf.no/nord

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

▪ REGION OPPLAND
Telefon: 95 84 51 43
Kontortid: De fleste ukedager, kl. 9–15
Regionsekretær: Tove Kristin Løkken
Adresse: Sørskogbygdveien 930, 2412 
Sørskogbygda 
Epost: region.oppland@naaf.no
Nettside: naaf.no/oppland

▪ REGION OSLO OG AKERSHUS
Telefon: : 23 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
Regionsekretær: Aase M. Kolstø Sætrang
Epost: aase@naaf.no
Nettside: naaf.no/osloogakershus

▪ REGION VEST
Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
Regionsekretær: Hildur Østbø. 
Epost: region.vest@naaf.no. 
Nettside: 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.
Regionsekretær: Mona H. Larsen,  
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
Epost: mona.larsen@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien
Kontortid: Torsdager 
Epost: region.ostafjells@naaf.no. 
Nettside: 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
Regionsekretær: Ellen Sørby
Epost: ellen.sorby@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells

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

KONTAKT DITT REGIONKONTOR

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: naaf.no

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

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/grasrotandelen. 

Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og registrere ditt 

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

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. 

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!

REGION HEDMARK
facebook.com/naafhedmark

INFORMASJON
TRYSIL Elverum og omegn lokallag har 
informasjonsstand på Apotek 1 i Trysil 
21. september. Her har du mulighet til 
å ta spirometri, og få informasjon om 
astma, kols, eksem og allergi.

GLÅMDAL Berørte og pårørende til vår 
gruppe ønskes velkommen til å besøke 
Brukerkontoret på Sykehuset, Kongs-
vinger. Tillitsvalgte/likeperson er å treffe 
5. oktober og 2. november fra kl. 17.00 
– 19.00. Her har du/dere mulighet til å 
få informasjon, brosjyrer og til å få treffe 
noen som forstår det du snakker om. 

HAMAR Ringsaker storlag har informa-
sjonsstand i forbindelse med kols-dagen 
16. november på Ditt Apotek, Storha-
mar. Her har du mulighet til å prøve 
spirometri, og få informasjon om astma, 
kols, eksem og allergi.

FRITIDSAKTIVITETER
GLÅMDAL Vi inviterer til «Halloween 
og bading» for barn og ungdom med 
foresatte 28. og 29. oktober. Her blir det 
bading og felles samling med informasjon 
om astma. Felles transport. Påmelding til 
Irene Svendsrud, tlf: 91 60 39 28.

REGION MIDT
facebook.com/naafmidt

FRITIDSAKTIVITETER 
TRONDHEIM Klatrekveld i Utehallen på 
Lade fredag 29. september kl. 18.00 – 
20.00. Egenandel kr 150 pr familie, som 
betales til konto 4358 15 13888.  
Påmelding til gina.strom@naaf.no  
Påmelding innen 22. september. For mer 
informasjon:  naaf.no/klatredager_midt

ORKANGER Klatrekveld i klatrehallen 
på Orkanger fredag 6. oktober kl. 18.00 – 
20.00. Egenandel kr 150 pr familie, som 
betales til konto  4358 15 13888.  
Påmelding sendes til  gina.strom@naaf.no  
Påmeldingsfrist  29. september.  
For mer informasjon:  
naaf.no/klatredager_midt

LEVANGER Klatrekveld på Røstad, Levan-
ger fredag 20. oktober kl. 18.00 – 20.00. 
Egenandel kr 150 pr familie, som betales til 

KÅFJORD Svømmetrening i Birtavarre 
Røde kors bassenget starter opp i oktober. 
Følg med på Facebook: Nord-Troms Storlag 
av NAAF. 

PORSANGER Varmebasseng for medlem-
mer på søndager fra oktober 2017 til mars 
2018. Kr 20 pr person, familie kr 50. Følg 
med på Facebook: Norges Astma- og Al-
lergiforbund Midt-Finnmark Storlag.

SØR-VARANGER Medlemmer kan 
benytte kort i Barentsbadet (gratis), Mer 
info: Toril Synøve Millehaugen, tlf:  
40 87 94 17 / naafsv@hotmail.com.  
Følg oss på Facebook: Norges Astma- og 
Allergiforbund Sør-Varanger Lokallag.

TROMSØ Medlemmer får 50 % rabatt på 
timer i bassenget ved St. Elisabeth Hotell 
og Helsehus. Medlemskort med kvittering 
må fremvises. Facebook: Norges Astma- og 
Allergiforbund Tromsø Storlag.

FRITIDSAKTIVITETER
ALTA Sarves Alta Alpinsenter, medlemmer 
får 10% rabatt på dagskort og 25% rabatt 
på sesongkort. Medlemmer får også 25% 
på sesongkort i klatreparken.

HARSTAD Gjennomfører faste aktiviteter 
som klatring, bowling samt bading i 
Grottebadet. Facebook: Norges Astma- og 
Allergiforbund Sør-Troms Storlag.

TRIM
PORSANGER Sommerløyper til Porsvanns- 
toppen, Langporsvannshøyden, Hambukt, 
Hambuktfjellet og Handelsbuktfjellet. 
Vinteråpne løyper: Porsvannstoppen og 
Langporsvannshøyden.

ALTA Turgruppe i samarbeid med Kreftfo-
reningen tirsdager kl. 18.00. Har du staver 
så ta dem med. Vi har også noen til utlån. 
Start fra Stål og Gummi AS i Alta.

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

SVØMMING
BODØ Badeland 12. oktober og 7. novem-
ber kl. 17.00. Gratis for medlemmer.  

konto 4202 36 21031. Påmelding sendes til 
gina.strom@naaf.no  Påmelding innen  
13. oktober. For mer informasjon: 
naaf.no/klatredager_midt

TRONDHEIM Det blir arrangert badedag 
i Pirbadet lørdag 28. oktober fra kl. 10.30. 
Deltakerne kan være i badet til det stenger. 
Egenandel kr 150 pr familie, som betales til 
konto 4358 15 13888. Påmelding  til  
gina.strom@naaf.no  Påmelding innen  
20. oktober. For mer informasjon: 
naaf.no/badedager_midt

ÅLESUND Det blir arrangert allergivennlig 
kino på Moa Kino søndag 5. november kl. 
13.00. Filmen som vises er «Askeladden» 
(familiefilm). Egenandel medlemmer kr 
50 pr person eller kr 150 pr familie. Ikke-
medlemmer kr 100 pr pers. Egenandel 
betales til konto 3910 39 09256.  
Merk innbetalingen med navn på 
deltakere. Påmelding sendes til monica.
dalseth@naaf.no  
 
Gi beskjed om antall voksne og antall barn 
+ alder på barna. Påmeldingsfrist fredag 3. 
november. For mer informasjon: 
www.naaf.no/kino_midt

KURS
LEVANGER Matkurs ved Nesheim 
skole, Levanger tirsdag 31. oktober kl. 
14.00 – 17.00. Dette er et kurs først 
og fremst for lærere i mat og helse 
samt ansatte i SFO og barnehager. 
Kurset ledes av Svein Magnus Gjønvik, 
som vil undervise om matallergi/
intoleranse, alternative råvarer og 
teknikker for å lage god mat «for 
alle». Egenandel kr 250 pr person, 
som betales til konto 4202 36 21031. 
Påmelding sendes til gina.strom@
naaf.no  Påmelding innen 24. oktober.  
naaf.no/matkurs_midt
 

REGION NORD 
facebook.com/naafnord

SVØMMING 
ALTA Medlemmer får 50 % rabatt på timer 
i Alta Helsebad. Medlemskort med  
kvittering må fremvises. Kontakt Nelly 
Halvorsen, tlf: 91 72 66 28.

HAMMERFEST Medlemmer får 50 % 
rabatt på klippekort som kan benyttes i 
Sanitetsbadet, Isbjørnhallen og Breidalikk- 
hallen. Kortene kjøpes i Sanitetsbadet.

SANDNESSJØEN Svømming hver første 
søndag i måneden i Kulturbadet kl. 16.30 – 
18.00 Gratis for medlemmer.

MATKURS
TROLLVAR I VEFSN 26. september holdes 
kurs for de som har eller jobber med barn 
som har matallergi. Invitasjon kommer. 
Følg Helgeland Storlag på Facebook.

TRIM
BODØ Kumlokkvandring 19. september, 
oppmøte klokken 12.00 på Hovedpost- 
kontoret. Turen varer ca 1 time.

BODØ Ett steg av gangen, 17. oktober: 
Bakkeløp kl. 12.00 – 13.00 i Rensåsparken.

FRITIDSAKTIVITETER
BODØ Dagens møteplass 21. september, 
19. oktober og 20. november kl. 12.00 på 
City Nord COOP kafe. 

BODØ 27. september, 26. oktober og 8. 
november: «En rett og to vrang» strik-
kekurs. Lærings- og mestringssenteret kl. 
18.00 – 20.00. Vi stiller med noe garn og 
pinner og strikkekyndige. Alle er  
velkommen uansett strikkekunnskap

FAUSKE 11. oktober: «En rett og to vrang» 
strikkekurs. Tema: grytekluter. Følg med på 
Facebook for tidspunkt og sted. 

REGION OPPLAND
facebook.com/naafoppland

INFORMASJON
GAUSDAL Informasjonsmøte og stand på 
Granheim Lungesykehus, kl. 16.30 - 17.30 
den første mandagen hver måned -  
2. oktober, 6. november og 4. desember.

LILLEHAMMER Du treffer oss på Bruker-
kontoret på Lillehammer Sykehus (vis-a-vis 
Narvesen) den første mandagen hver 
måned kl. 12.00 – 15.00 – 2. oktober, 6. 
november og 4. desember.
 
KURS
GJØVIK Vi har gleden av å invitere til kurset 
«Kan det være maten?» om diagnostise-
ring og behandling av matallergi. 

Faglig ansvar: Ingvild Gaare-Olstad 
Regionalt senter for astma, allergi og 
overfølsomhet, Oslo Universitetssykehus. 
Målgruppe: Helsepersonell, sykepleiere, 
helsesøstre og studenter innen helsefag. 
Alle som har matallergi eller er pårørende 
vil også ha utbytte av kurset. Sted: NTNU 
Gjøvik 21. september fra klokken 09.00. 
Ta kontakt med regionskontoret for flere 
opplysninger. 
 

REGION OSLO 
OG AKERSHUS
facebook.com/naafosloogakershus

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. Ring Solveig på 
tlf: 41 69 14 90. 

SVØMMING
ØVRE ROMERIKE Svømming hver lørdag 
kl. 12.00–13.00 i svømmehallen på Gjestad 
for barn og barnefamilier (ikke i skolens 
jule- påske- og sommerferie).  
Påmelding via SMS på tlf. 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

FRITIDSAKTIVITETER
GRORUDDALEN Bånn gass! Søndag 16.  
oktober: Gokart med fri adgang for 
barn og unge 5 til 26 år (begrenset antall 
plasser). 

MEDLEMSMØTE
GRORUDDALEN Formiddagstreff 
18.09, 16.10 og 20.11 i «Steinbrud-
det» Doktor Londons vei 5 kl 12.00. 
Kontakt GAAF på tlf: 92 82 50 01 eller 
info@gaaf.no, Magnhild Oppegård: 
92 83 47 77 eller Hedvik Laberg:  
91 12 62 62.  
 
 

REGION VEST
facebook.com/naafvest

SVØMMING
BERGEN Medlemmer kan søke om 
inntil 50 % dekning av årskort. Ordningen 
gjelder i svømmehallene: Åstveit, Stem-
memyren, Askøy, Askøy terapibasseng og 
Slåtthaug.  
 
Kvittering og kopi av årskortet sendes: 
naafbergen@gmail.com. Har du spørsmål, 
kontakt regionssekretær:  
tlf 99 12 28 95. 

EGERSUND Gratis bading/trening for 
medlemmer. Onsdager fra kl. 17.00–18.00 
i varmtvannsbassenget på Slettebø. 

STORD Onsdager kl. 20.30–21.00. Kontakt-
person: Laila Stensletten, tlf: 992 30 101, 
epost: laila.stensletten@sklbb.no

VOSS  Extraprosjektet «Plask, tur og 
trivsel».   Kontakt regionssekretær: region.
vest@naaf.no. 
 
NORHEIMSUND Trening i varmt basseng 
mandager fra oktober til april. Fysiotera-
peut tilpasser programmet til deltakerne.  
 
Mer info og påmelding: Marit Heidi Seim, 
91 59 85 82 eller maritheidi@gmail.com.

TRIM
REGION VEST Trim/turgrupper Stord, 
Kvinnherad; Voss, Stavanger, Sandnes. 
Kontakt: regionsekretær, epost:  
region.vest@naaf.no

MEDLEMSTUR
GRAN CANARIA Valle Marina,  
5. september – 19. september 2018. 
 Åpent for medlemmer fra hele landet.
 
TYSVÆR Medlemshelg, Stemnestaden 
leirsted 10.–12. november.  

EGERSUND Ungdoms- og familietur i 
skolens høstferie – Evje – Troll Aktiv. Lyst å 
bli med? Kontakt regionsekretær tlf: 
 99 12 28 95.
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Er du opptatt av godt 
inneklima, og har fokus 

på helse? Nå  trenger du 
ikke lenger å bekymre 
deg for  helseskadelig 

avdamping og lukt 
når du maler. Bliss er 
spesielt  utviklet med 

de beste råvarene for å 
kunne gi deg et trygt og 

helsevennlig produkt.

Ingen 
skadelig 

avdamping 
Anbefalt av 

NAAF!

www.gjoco.no

Opptatt av inneklima? 
-bruk vår helsevennlige maling

NYHET 

Nå også i 

glansgrad 

30

Gjøco_NAAF Medlemsblad_210x297_2017.indd   1 23.01.17   12.56

Her	finner	du	de	
riktige	ordene	fra	
kryssordet	i	forrige	

AstmaAllergi.

Vinner av kryssord AA2 2017: 
Silje Houge, Kristiansand
Gratulerer,	premien	kommer	i	posten!

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA3

 
REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

INFORMASJON
REGION ØSTFOLD Har du lyst til å bli 
helsevert for NAAF region Østfold i regi av 
læring- og mestringssenteret, sykehuset 
Østfold Kalnes? Som helsevert skal du be-
tjene helsetorget. Du behøver ikke å være 
likeperson. Det vil bli gitt opplæring som er 
gratis og inneholder praktisk informasjon 
om helsetorget, kommunikasjon og etikk, 
samt gjennomgang av en opplæringsmap-
pe som deles ut. Du bestemmer selv hvor 
ofte du ønsker å ta slike frivillige vakter. Ta 
kontakt med regionssekretær, Mona L. 
Marthinussen. 

FRITIDSAKTIVITETER
REGION ØSTFOLD Extraprosjektet «Dette 
er jeg sikkert god til». Har du astma eller 
allergi og er i alderen 8 til 12 år, og har lyst 
til å delta på mange spennende og mor-
somme aktiviteter høsten 2017, ta kontakt 
med regionssekretær Mona L. Marthinus-
sen. Alle aktivitetene vil bli annonsert på 
Facebook under NAAF region Østfold.

KURS
REGION ØSTFOLD Brukerrepresen- 
tantkurs/innføring i modulbasert 
opplæring for brukerrepresentanter. 
Regionen skal arrangere brukerrepre-
sentantkurs i 2017. For informasjon 
ta kontakt med regionssekretær, 
Mona L. Marthinussen. Invitasjon blir 
sendt ut til alle medlemmer, samt 
annonsert på Facebook under NAAF 
region Østfold.
 
REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

MEDLEMSMØTER
DRAMMEN Første tirsdag i måneden er 
det kafétreff kl. 12.00 på La Baguette på 
Gulskogen. En representant fra styret er 
med på disse treffene. Henvendelse til 
Wenche Stustad, tlf: 90 53 64 68.

TØNSBERG 21. september og 19. oktober, 
kafétreff på Midtløkken kl. 12.00.  Se 
annonse i Tønsbergs Blad. Alle interesserte 
velkommen. Kontakt Noomi, tlf: 92 83 
02 24.
 
SANDEFJORD 27. september kl. 11.00, 
kafétreff på Kafka på Hvaltorget. Kontakt 
leder Eldbjørg Steensma, tlf: 33 47 29 29.

FRITIDSAKTIVITETER
DRAMMEN OG OMEGN Foreldre-/barn 
samlinger for gruppen 0 – 5 år på Ytter-
kollen Grendehus siste lørdag i måneden 
kl. 12.00 – 15.00. For mer informasjon, 
kontakt Nazifa Nazari, tlf: 40 16 24 17 og 
følg astmaallergidrammen.no og face-
book.com/drammenogomegn

KURS
LANGESUND Kurshelg om astma, allergi, 
eksem, kols og rettigheter på Skjærgården 
Hotell og Badepark 13. – 15. oktober 2017. 
Mens gode foredrag pågår for voksne, blir 
barna og ungdommene aktivisert med 
bading, fisking fra brygga, klatring i 18 m 
vegg, og nytt i år: Painball på bane! Egen-
andel for hotell, mat, foredrag, aktiviteter 
voksne hele helgen kr 1500 + enerom 250. 
Barn gratis. Henvendelse til regionkontoret 
om eventuelle avbestilte plasser.

TØNSBERG Kurs om kols på Lungereha-
biliteringen, Tønsberg sykehus. Kurset går 
over 6 uker, 2 dager i uka kl 12.00 – 15.00. 
Det er løpende påmelding, og sykehuset 
ønsker at du skal få starte opp på reha-
bilitering så kort tid som mulig etter at 
henvisning er sendt fra fastlegen. Ring tlf: 
33 34 27 00 for mer info. 

TØNSBERG Eksemskole 26. sept. 8.30 
– 15.30, Tønsberg sykehus, Lærings- og 
mestringssenteret. Gode foredragshol-
dere og flott informasjon for foreldre og 
omsorgspersoner om eksem hos barn. 
Gratis kurs v/henvisning fra barnets lege.  
Opplæringspenger kan gis. Henvendelse, 
tlf: 33 30 82 31. 

HØNEFOSS Kurs om kols 3. og 5. oktober 
kl 09.45 – 16.00, Ringerike sykehus. For 
pasienter og pårørende. Info, tlf: 32 11 60 
06/97 64 29 26.

TRIM
DRAMMEN Det er inngått firmaavtale 
med Akropolis treningssenter om trening 
for medlemmer. Må vise medlemskort fra 
NAAF. Pris kr. 399 pr. måned, egentrening. 
 
DRAMMEN Trening med kols og astma. 
Trening med egen instruktør for NAAF 
medlemmer, med astma og kols fortsetter 
på Akropolis mandag og torsdag kl. 12.00 – 
14.00. Egenandel kr. 499 pr måned. 

DRAMMEN Ny gruppe for trening med 
kols og astma. Denne gruppen går paral-
lelt, men vi trener litt mer forsiktig. Gruppa 

har egen instruktør på spinningsykkel, og  
styrketrening i gymsal.  Pris som over. 
Kontakt Helge A. Andersen, tlf: 95 10 45 32.

HORTEN Treningsgruppe for voksne med 
astma eller kols ved Borre Treningssenter 
fra januar. Har du rekvisisjon fra lege koster 
tilbudet kr 130 pr. måned. Kontakt Anna M. 
Lysvoll, tlf: 95 89 97 55.

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

TØNSBERG Treningsgruppe for voksne 
med kols og astma på Velotel trenings-
senter mandag og torsdag kl. 12.00 – 
14.00.  Vi legger inn tid for matpakke og en 
hyggelig prat fra kl. 11.00 og en pause med 
kaffe underveis.  Vi har egen treningsveile-
der som følger oss. Det er sykling/spinning 
og sirkeltrening som gir bevegelighet, 
styrke og balanse uten bruk av apparater. 
Det er god parkering utenfor senteret. 
Kontakt Margrethe Usterud-Svendsen, tlf: 
91 68 64 01, eller leder av lokallaget Britt 
Wennerød, tlf: 454 12 152, eller region-
kontoret, tlf: 481 91 462. 

SANDEFJORD Treningsgrupper for lunge-
syke på Hvidtgården v/fysioterapeut Stig 
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Eidhamar. Torsdager kl. 10.00 – 11.00 og kl. 
11.00 – 12.00. Tirsdager kl. 12.00 – 13.00. 
Henvendelser til Stig, tlf: 97 08 03 91. 
Gratis når du oppnår frikort 2.
 
SANDEFJORD Medlemmer av SAAF får 
rabatt på trening i Helseparken.

SVØMMING
LANGESUND Bading på Quality Resort  
Skjærgården, Langesund for alle NAAF-
medlemmer i Norge, 3,5 time pr gang. 
Barn 3 – 15 år kr 85, voksne kr 105. Det 
holder at én i familien er medlem, så blir 
det rabatt for alle.

STAVERN Svømming i varmtvannsbas-
senget på Kysthospitalet i Stavern hver 
onsdag kl 19.00 – 20.00.  Voksne medlem-
mer kr 50, ikke-medlemmer på prøvetime 
kr 70.  Barn gratis.  Følger skolens ferier. 
Kontakt Tone Hope Andreassen,  
tlf: 93 20 21 20.

DRAMMEN Trening i basseng i Dram-
mensbadet for medlemmer på tirsdag, 
onsdag og fredag i samarbeid med 
Drammen og omegn revmatikerforening. 
Kontakt Wenche Stustad, tlf: 90 53 64 68.



Se hele fargepaletten med naturlige fargetoner på sens.jotun.no

SENS - Trygg fra første strøk! 

Lune farger i trygge omgivelser 
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som 
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon 
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd  
til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no. 

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 8302 LAURBÆR
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VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 8302 LAURBÆR VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
2856 WARM BLUSH

VEGG ØVERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
10580 SOFT SKIN

NEDERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
2024 SENSES


