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NATURKREPP
-

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

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

Drøm videre på hoie.no
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MILJØ
for alle

TA DE 
SMARTE VALGENE
Visste du at Huntonit tak og vegg med trefiber-
kjerne er eneste ferdigmalte panelplate anbefalt 
av Norges Astma- og Allergiforbund?  
Platene inneholder ingen kunstige 
tilsetningsstoffer og gir ingen avgassing. 
Kortreist og bærekraftig.
 
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
• 5 strøk maling, med vernelakk som sistestrøk
• kan brukes i våtrom (ikke våtsone)
• produseres i Norge
• tåler godt fukt og temperatursvingninger 

TID
for nytelse 

DESIGN
for øynene

NYHET! Huntonit Panelbord Rustikk Lindesnes.
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I den siste tiden har det vært mye debatt i mediene om  
maten som serveres i norske barnehager. Og det er ikke  
«bare barnemat» hvis noen skulle tro det.

For det første er det store forskjeller på maten som serveres 
i barnehagene. Mens noen får servert varm lunsj med de 
lekreste retter hver dag, får andre brødskiver av kneippbrød  
til frokost, lunsj og ettermiddagsmat hver eneste dag. 

I tillegg er det noen barnehager som kutter ut visse råvarer 
som fisk, melk eller nøtter, av hensyn til barn med alvorlig 
allergi som går i barnehagen. For noen dager siden kunne 
vi lese om artisten Chris Medina som har en datter med 
melkeallergi. Foreldrene valgte derfor en barnehage der det  
er innført totalforbud mot melk.

Bare for å gjøre det helt klart: Barn som har matallergi skal 
naturligvis kunne være helt trygge på at de ikke spiser noe  
de kan bli alvorlig syke av – også i barnehagen.

Men ved å innføre totalforbud mot en sentral 
matvaregruppe som melkeprodukter i barnehagen, vil man 
utsette også samtlige andre barn for helserisiko. 

Melk og andre meieriprodukter er nemlig den største kilden 
til jod, som er meget viktig for utviklingen av hjernen.

I stedet for å innføre forbud bør barnehagen sikre at de har 
god hygiene og rutiner som gjør at de kan servere trygg mat  
til alle barna – også de med matallergi. 

Noen tenker kanskje at det ikke er så nøye hva barna spiser  

i barnehagen, de får jo mat hjemme også. Joda, men når 
et barn spiser både frokost, lunsj og ettermiddagsmat i 
barnehagen, er det bare middagen igjen før det er leggetid.  
Og appetitten er kanskje ikke helt på topp etter en lang dag  
for de minste.

Derfor er det svært viktig at maten som serveres  
i barnehagen er både sunn og næringsrik nok til de små 
menneskene som går der. Barn skal ikke bare bli mette, de skal 
vokse og utvikle seg også. De som har matallergi bør følges opp 
av lege og ernæringsfysiolog, og om nødvendig få kosttilskudd. 

Det må ikke heller ikke være varmmat og lekre retter – 
brødmat kan være like bra. Det viktigste er at barn og voksne 
sitter ned og koser seg med måltidet – på den måten kan de 
skape matglede for resten av livet.
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MATGLEDE I BARNEHAGEN

– DET BESTE JEG VET ER
FISKEPUDDING!

Fem år gamle Iver er 
heldig som går i en 
barnehage med  
egen kokk som lager 
kjempegod og sunn  
mat til hvert eneste 
måltid.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

Kyllingwok!

Pannekaker!

Tomater!

Knekkebrød 
med skinkeost!

Kjøkkenhjelpere. Ole Malm 
Larneng, Iver Emanuel Grønseth og 
Mathea Holte-Hansen får lov til å 
være med på kjøkkenet sammen med 
barnehagelærer Steffen Bjørhusdal 
og hjelpe kokk Ina Kristine Blix- 
Dundas med å skjære opp vann- 
melon som skal serveres  
etter lunsj.



FAKTA EKEBERG  
IDRETTSBARNEHAGE
n Privat barnehage ved   
	 Ekebergsletta	i	Oslo,	med		 	
	 93	barn	fra	0	til	6	år.	
n Er en del av barnehage-  
	 kjeden	Læringsverkstedet.
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MATGLEDE I BARNEHAGEN

Jordbær!

Vi blir sterke! Grønnsaker smaker kjempegodt og så blir vi sterke, 
mener Ole, Mathea og Iver som alle går på avdeling Maximus og er 
de største i barnehagen.

Gode tomater. Da barnehagen fikk levert en hel kasse med cher-
rytomater, var barna raske med å forsyne seg.
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n La barnet spise selv, også de aller minste. Det å se, ta og føle på maten er en måte  
  å bli kjent med de ulike matvarene og en utvikling av sansene.
n Husk at barn må prøve noe mellom 10 og 15 ganger før det liker smaken.  
  Ikke gi opp selv om barnet ikke liker maten første gang du tilbyr den. 
n Lag ikke egen mat til barna, og spis sammen med dem.
n Mange spiser mer hvis du ikke blander maten, slik at de kan se de ulike bestanddelene.  
  Legg gjerne ingrediensene i egne skåler så de kan plukke selv. 
n Ha hygge og ro rundt måltidet, uten TV eller andre forstyrrende elementer.
n La barna være med og lage mat, da blir de som regel også mer interessert i å spise den.
n Ikke press barnet til å spise opp maten sin, det kan gjøre vondt verre. Men noen barn  
  kan gjerne «minnes på» at de kan spise litt til for å bli ordentlig mette. 
n Har barnet matallergi og må unngå én eller flere matvaregrupper, er det viktig at  
  disse  erstattes med næringsrike alternativer. Ernæringsfysiolog kan hjelpe med 
  å sette opp en diett. 

TIPS TIL DEG SOM HAR KRESNE BARN

– Vi er veldig opptatt av at 
måltidene skal være hyg-
gelige. Vi sitter sammen og 
spiser både barn og voksne og 
matstundene er uten tvil høy-
depunkter i løpet av dagen, 
forteller styreren.

De aller minste barna får 
også lov til å spise selv i stedet 
for å bli matet, slik mange 
kanskje gjør hjemme.

– Det er viktig for opplevel-
sen av maten at de får kjenne 
på den også. Det er ikke å 
grise, det er rett og slett å 
lære matglede gjennom alle 
sansene, mener Jan Erik.

Aktivitet hele dagen. 
Mottoet til barnehagen er 
matglede og bevegelsesglede. 
Og, navnet til tross, Idretts-
barnehagen driver ikke med 

toppidrett, barna skal ikke bli 
fremtidige idrettsutøvere.

– Det er ikke noe opptaks-
krav her, smiler Jan Erik.

Barnehagebarna er derimot 
mye i aktivitet, både utendørs 
i de fantastiske store grønt-
områdene som omkranser 
barnehagen, og inne i Eke-
berghallen. 

Takknemlige gjester. Barne-
hagekokken Ina Kristine Blix-
Dundas har tidligere jobbet på 
restaurant, og som diettkokk 
på sykehus. Hun synes det er 
en kjempeinteressant jobb 
å lage mat til så mange små 
mennesker hver eneste dag. 
Og det er ikke minst hyggelig å 
oppleve at de skryter av maten 
og forsyner seg flere ganger!

– Jeg er opptatt av at maten 
skal være næringsrik og gi 
barna alle de viktige nærings-

stoffene de trenger, i tillegg til 
at det skal smake godt. Når du 
serverer mat til barn får du en 
veldig ærlig respons, sier hun.

All mat lages fra bunnen av 
og det er varmmat til lunsj hver 
dag. Grønnsaker og frukt er en 
sentral del av barnehageme-
nyen sammen med andre sunne 
råvarer. 

Egen mat til allergikere. Også 
i Ekeberg Idrettsbarnehage har 
de noen barn som har mat-
allergi. Dette tar de naturligvis 
på alvor.

– Dersom det er barn som har 
legedokumenterte allergier får 
de egen mat. Jeg prøver som 
regel å lage den samme retten, 
men da uten for eksempel melk 
eller egg, forteller Ina, som har 
lang erfaring med å lage mat for 
allergikere gjennom sin tidligere 
jobb på sykehus. n

Dagens lunsj. En deilig omelett med skinke og paprika sklir ned på høykant for Ole, Iver og Mathea.

Ole Malm Larneng, Iver 
Emanuel Grønseth og Mathea 
Holte-Hansen har mange 
forslag til hva som er det aller 
beste de vet å spise. De er alle 
førskolebarn i Læringsverkste-
det Ekeberg Idrettsbarnehage 
i Oslo. Her serveres grønnsa-
ker og frukt hver eneste dag, 
fisk to ganger i uka og verdens 
beste grove rundstykker til 
ettermiddagsmat.

– Vi har ansatt en egen 
faglært kokk som lager maten 
til alle måltider. Barna tren-
ger ikke å ha med noe mat 
hjemmefra, forteller Jan Erik 
Marcussen, som er styrer  
i barnehagen.

Smittsom matglede. Har du 
små barn selv har du sikkert 
opplevd at de ikke alltid set-
ter pris på det du serverer til 
middag. I stedet for at 
middagen blir en kose-
lig stund, blir det en 
kamp for å få barnet 
til å spise NOE. 

Dette er sjelden  
eller aldri noe problem 
i Ekeberg Idrettsbarne-
hage. 

– Det er naturligvis noen 
barn som er mer kresne enn 
andre, men de fleste spiser 
det de får servert. Og det 
smitter fort hvis noen synes 
noe er godt, da vil de andre 
prøve å smake de også, sier 
Jan Erik.

Han tror nok det stemmer 
godt at mange barn spiser 
mer variert i barnehagen enn 
de gjør hjemme – det forteller 
i hvert fall foreldrene.
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SI NEI TIL PARFYME OG FARGESTOFFER
I mer enn 30 år har Neutral sagt nei til parfyme og fargestoffer  
som kan øke risikoen for allergi. For et nei til det du ikke behøver,  
er i virkeligheten et ja til det som betyr noe.

NEI TIL DET UNØDVENDIGE,  
JA TIL DET VIKTIGE

161899 Unilever - annonce NAAF.indd   1 11/07/2018   11.33
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Høsten kan være en inspirerende årstid. Sommeren har 
forhåpentlig gitt oss nye krefter – energi som stimulerer  
til innsats.

Hva med å bruke dette overskuddet på arbeid for 
folkehelsen? På arbeid for Norges Astma- og  
Allergiforbund? Bidra til å utgjøre en forskjell for andre?

Jeg kan love gleder i retur for innsatsen. Glede over å 
ha bidratt til fellesskapet. Glede over vennskap – kanskje 
etablere nye vennskap? Glede over å få ny kunnskap selv. 
Glede over å kunne overføre egen kunnskap eller egen 
erfaring til andre. Glede over at andre vektlegger din 
kunnskap og dine erfaringer.

Kanskje nettopp dine bidrag vil være medvirkende årsak 
til samfunnsendringer, så vel store som små. Kanskje vil det 
akkurat være din innsats som formidles av media eller som 
vekker en politikers interesse.

Når en politiker er på saken, kan veien til gode vedtak 
være kort. Det gjelder alle ledd i vårt politiske liv – i 
lokalpolitikk, på fylkesplan og i rikspolitikken.

Så er det slik at vi lett tenker at akkurat min kunnskap, 
mine erfaringer, mine innspill er beskjedne, mindre viktige. 
Ja, egentlig takler vi oppmerksomhet litt dårlig.

Slik skal ingen av oss tenke! 
Vi skal selvfølgelig hjelpe hverandre, støtte hverandre, 

diskutere sak og kanskje også korrigere hverandre.
Norges Astma- og Allergiforbunds aktive medlemmer 

ønsker seg enda større aktivitet. De ønsker seg rett og slett 
flere medlemmer på banen.

Veien til aktivitet har mange spor. Ett spor kan være å 
kontakte eget regionskontor der regionssekretær med  
glede og letthet vil veilede.

Kanskje et kurs vil være tingen? Kan et rent faglig kurs, 
for eksempel innenfor matallergifeltet som er Norges 
Astma- og Allergiforbunds satsingsområde i denne 
landsmøteperioden, være midt i blinken? Vi har slike kurs.

Eller er ønsket om å hjelpe andre som er i en utfordrende 
livssituasjon med sykdom et riktigere spor for deg? NAAF 

Høst betyr ny innsats for NAAF
har likepersonkurs der man nettopp får opplæring i denne 
oppgaven.

Ønsker du fellesskap med andre i samme situasjon 
som deg? Har du barn med astma, allergi eller eksem og 
gjerne vil komme i kontakt med andre familier som har 
det likedan som din familie? Da kan familiekurs være rett 
spor. NAAFs regioner arrangerer årlig slike kurs. Disse 
strekker seg ofte over en helg og markerer for mange et 
viktig tidsskille i livet. Ja, erfaringene er så positive at svært 
mange ikke kan tenke seg et eneste år uten slikt kurs. 

Er interessen sterkere for å bidra på det organisatoriske 
plan – i styre og stell? NAAF har selvsagt også kurs for 
dette. Igjen er eget regionskontor rett sted å henvende seg.

Eller er ad hoc-innsats et bedre spor? Vi takker og bukker 
og ønsker oss atskillig flere til slikt arbeid. Det kan for 
eksempel være å stå på stand for eget lokallag eller egen 
region noen timer en gang i blant. Temaene kan være 
mange. Opplæring og god informasjon vil alltid bli gitt. 
Ingen grunn til å holde seg unna slik oppgave. Og husk: da 
treffer man virkelig publikum.

All innsats er like viktig. Har du kun noen få timer å avse 
på årsbasis, er dette verdifulle timer vi takker hjertelig for.

Jeg ønsker alle og enhver hjertelig velkommen til innsats 
for en av samfunnets viktige oppgaver - Norges Astma- og 
Allergiforbunds folkehelsearbeid.

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  

Forskning viser at barn som fødes 
med keisersnitt er en risikogruppe for 
å utvikle allergi. Men Maria Jenmalm, 
professor i eksperimentell allergologi 
ved Linköpings universitet, tror at 
disse allergiene kan unngås i fremti-
den. I høst skal teoriene utprøves.

Maria skal studere om det går an 
å tilføre bakterier fra mammaen til 
barnet ved fødselen, og se om dette 
kan påvirke barnets allergiutvikling 
gjennom å se at det påvirker deres 
bakterieflora og hvordan immunfor-
svaret utvikles.(Allergia.se)

Bakterier til babyen
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FRI FOR 
MELK OG 

SOYA

Soft Flora Spesial er den allergivennlige favoritten. Den er fri for 
melk og soya, inneholder sunne planteoljer rike på umettet fett og 
har en mild og god smak som passer for hele familien.

Enkelte  
hører bare 
sammen!

Soft Flora på brødskiven
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ERNÆRING OG HELSE

Allergidietter kan gi jodmangel
Hvis du ikke spiser fisk, egg eller melkeprodukter kan det være utfordrende  
å få i seg nok jod. Små barn og unge kvinner er mest utsatt.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld og Colourbox

Før 1950-tallet var sykdom-
men struma som gir hevelse 
på halsen et stort helsepro-
blem i Norge. Men siden 
norske kuer i dag får jodberi-
ket fôr, er ikke nordmenn på 
samme måte utsatt for denne 
mangeltilstanden lenger. 
Dersom du lever på diett kan 
du imidlertid være utsatt for 
jodmangel.

– Vi ser at spesielt små barn 
og unge kvinner er i fareso-
nen for å få i seg for lite jod, 
sier ernæringsbiolog Lise von 
Krogh i bramat.no.

Mat i barnehagen. Hun var 
tidligere i år foredragsholder 
på et seminar NAAF arran-
gerte for  barnehageansatte, 
og da var det jodmangelen 
hun fokuserte mest på. Von 
Krogh er opptatt av at maten i 
barnehagen må inneholde nok 
av de matvaregruppene som 
inneholder jod. 

– Jeg synes for eksempel 
det er en dårlig idé å kutte ut 
brunost fordi den innehol-
der sukker. Det stemmer at 
brunost er veldig søtt, men 
samtidig er det også en veldig 
god kilde til jod, påpeker 
ernæringsbiologen.

De beste kildene til jod er 
hvit fisk, skalldyr og meieri-
produkter. Det er også litt jod i 
egg, men et barn må spise fem 
egg for å få dekket dagsbeho-
vet for jod. Det er også tilsatt 
litt jod i noen typer bordsalt, 
men skal et barn dekke dags-
behovet for jod med salt, vil 
det måtte spise 2,5 teskje salt 
og det er ikke anbefalt.

Dersom du ikke kan spise 
fisk eller meieriprodukter, 
anbefaler von Krogh å ta kost-
tilskudd. 

Skadevirkninger. Verdens 
helseorganisasjon (WHO) slår 
fast at alvorlig jodmangel er 
den største årsaken til hjer-
neskade blant barn som kan 
forebygges på verdensbasis. 
I Norge har de fleste god nok 
tilgang til jodrike matvarer, 
men de som har lite fisk, melk 
og meieriprodukter i kosthol-
det kan være utsatt for mild til 
moderat jodmangel.

– Selv mild eller moderat 
jodmangel kan gi skadevirk-
ninger. Det kan for eksempel 
hemme optimal utvikling av 
hjernen slik at barnet får litt 
lavere IQ enn det ellers ville 
hatt, motorikken og språkut-
viklingen kan påvirkes. Det er 
også noe forskning som tyder 
på at det kan være en sam-
menheng mellom jodmangel 
og ADHD.

Se på kostholdet. Lise von 
Krogh sier at jodmangel ikke 
nødvendigvis er så lett å opp-
dage. Selv om du både føler 
deg frisk og ser frisk ut kan du 
likevel ha for dårlig jodstatus. 

For å vite om du eller bar-
net ditt får nok jod, må du se 
på hva dere spiser. 

– Spiser dere hvit fisk til 
middag 2-3 ganger i uken, litt 
fisk som pålegg, 3 porsjoner 
melkeprodukter, for eksempel 
ost på brødskive, et glass melk 
og en yoghurt, får dere sann-
synligvis nok jod. Fiskekaker 

og fiskepinner er også gode 
jodkilder, men husk å velge de 
fiskekakene som inneholder 
mest fisk, råder hun.

Bekymret for gravide. Ernæ-
ringsbiologen er spesielt be-
kymret for unge kvinner som 
kan bli gravide. Det er nemlig 
spesielt viktig for utviklingen 
av fosteret de første ukene av 
svangerskapet at mor får i seg 
nok jod. Også i ammeperio-
den er jodbehovet større hos 
den som ammer, da morsmelk 
er barnets kilde til jod.

Morsmelkerstatning og grø-
terstatning (også produkter til 
melkeallergiske barn) er tilsatt 
jod, så små barn som av ulike 
årsaker ikke kan ammes, får 
dekket behovet sitt ved hjelp 
av disse produktene. Vær 
oppmerksom på at mengdene 
kan variere fra produkt til 
produkt. 

– Mange velger å erstatte 
meieriprodukter med for 
eksempel soyadrikke eller 
mandeldrikke. Disse produk-
tene er ikke tilsatt jod, da det 
ikke er tillatt per i dag, men 
her er det endringer på gang 
i regelverket. Hvis du ikke 
drikker kumelk, er det derfor 
viktig at du får jod fra mager 
fisk og skalldyr. Spiser du hel-
ler ikke fisk er du veldig utsatt 
for jodmangel. Veganere er 
en spesielt utsatt grupper her, 
sier Lise von Krogh.

Ifølge undersøkelser utført 
av Nasjonalt råd for ernæring, 
har så mye som 50 prosent 
av gravide et for lavt inntak 
av jod gjennom kosten. Og 

nær halvparten av unge, nor-
ske kvinner ser ut til å få i seg 
for lite jod, viser en ny norsk 
undersøkelse blant norske stu-
denter i alderen 18 til 30 år.

Tang og tare. Som nevnt 
innledningsvis bør du ta kost-
tilskudd dersom du på grunn av 
allergi eller andre årsaker må 
kutte ut meieriprodukter og/
eller fisk fra kosten.

Sjøplanter som tang og tare 
inneholder mye jod. Men det er 
ikke noe du bør spise for mye 
av, da det også kan være skade-
lig å få i seg for mye jod. Hvis du 
er gravid, planlegger graviditet 
eller ammer er det tryggest å ta 
et kosttilskudd med jod.

Så lite som en knivspiss tang-
mel er nok til å dekke dagsbe-
hovet for jod. n

Ernæringsbiolog. Lise von 
Krogh advarer mot jodmangel.
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FAKTA JOD OG JODMANGEL

n	 Jod	er	et	essensielt	sporstoff	som	er	nødvendig	 
	 for	at	skjoldkjertelen	(tyreoidea)	skal	kunne	 
	 lage	livsviktige	hormoner	(tyreoideahormoner).
n	 Dersom	kroppen	får	for	lite	jod,	vil	den	 
	 forsøke	å	beholde	mest	mulig	jod	i	skjoldkjerte- 
	 len.	Dersom	underskuddet	vedvarer	vil	det	gå 
	 ut	over	produksjonen	av	skjoldkjertelhormoner,	 
	 og	stoffskiftet	blir	lavt.	Hvis	dette	skjer	hos 
	 en	gravid	kvinne,	vil	fosteret	kunne	få	alvor- 
	 lige,	permanente	utviklingsforstyrrelser	 
	 i	hjernen	og	resten	av	nervesystemet.	Hos	eldre 
	 	barn	og	voksne,	vil	kronisk	jodmangel	føre	til 
	 	apati	og	lavt	stoffskifte.

Kilde: Norsk Helseinformatikk
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Eksem-risiko. Frisør er en av yrkesgruppene som er mest utsatt for  
å utvikle håndeksem. Foto: Colourbox

Skifter jobb på grunn av håndeksem
Halvparten av de som har fått påvist  
håndeksem, har sluttet i sitt opprinne-
lige yrke, viser en ny dansk doktorgrads-
studie. 
Hvert år får cirka 1500 dan-
sker håndeksem som følge 
av jobb. Dette gjør det til den 
største gruppen av yrkesrela-
tert sykdom i Danmark.

De yrkesgruppene som er 
mest utsatt for å få håndek-
sem er frisører, renholdere, 
kokker og helsepersonell. 
Gjennomsnittsalderen for å 
få håndeksem er 35-36 år og 
sykdommen blir ofte kronisk. 

Flest kvinner rammes. En 
tredjedel av de 1500 som har 
svart på undersøkelsen har 
måttet forlate arbeidslivet 
helt. Med andre ord er det en 
ganske liten andel som klarer 
å fortsette i sin opprinne-
lige jobb etter at de har fått 
håndeksem.

Ikke bedre livskvalitet. De 
fleste opplevde å bli bedre av 
eksemet etter å ha forlatt sitt 
opprinnelige yrke, men ikke 
bedret hudrelatert livskvalitet. 

– Vi hadde forventet at den 

hudrelaterte livskvaliteten 
ville bedres når håndeksemet 
ble bedre for de som skif-
tet jobb, men dette er ikke 
tilfelle. Vi kan ikke svare på 
hvorfor det er sånn, men vi 
kan anta at det er har store 
personlige konsekvenser for 
den enkelte å forlate sitt yrke, 
sier lege Tanja Korfitsen Carøe 
fra Arbeids- og Miljømedisinsk 
avdeling ved Bispebjerg Hos-
pital, som står bak doktor-
gradsavhandlingen.

De som fortsatte i jobben, 
men med endrede arbeids-
rutiner, forteller derimot om 
både bedring i håndeksem og 
livskvaliteten.

– Det understreker enda 
mer tydelig hvor viktig det er 
å undersøke grundig om det 
er mulig å endre arbeidsru-
tiner og iverksette forebyg-
gende tiltak, Tanja Korfitsen 
Carøe.

Mindre håndvask. Selv små 
endringer kan ha betydning 

for de eksemrammede. En  
delanalyse i undersøkelse viser 
at ved å redusere antall dag-
lige håndvasker fra 11 til 15 til 
6 til 10 er sjansen for å bli fri 
eksemet økt med 20 prosent. 
Det samme gjelder å redusere 
tiden med vått arbeid.

Ifølge Tanja Korfitsen Carøe 
understreker avhandlingens 

resultater at det er viktig å 
teste medarbeidere for allergi 
på et tidlig stadium, slik at man 
kan gripe inn før tilstanden blir 
kronisk.

– Det bør også informe-
res om at et jobbskifte ikke 
nødvendigvis vil gi deg bedre 
livskvalitet, sier legen. n

SØKNADSFRIST FOR BEHANDLINGSREISER FOR BARN
Neste søknadsfrist for Statens Behandlingsreiser er 15. november 2018. Behandlingsreise er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper 
om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker. 
Barneprogrammet ved Valle Marina på Gran Canaria er et tilbud til barn og unge med diagnosene kronisk lungesykdom og  
atopisk eksem.

Ved neste søknadsfrist 15. november 2018 tas det ut:
l Søknader til gruppe med hoveddiagnose «Kronisk lungesykdom» i mars 2019
l Søknader til 2 grupper med hoveddiagnose «Atopisk eksem» i april og mai 2019
l Søknader til ungdomsgruppe 16-19 år sommer 2019
For alle søknader er det viktig at legen skriver en utfyllende søknad som gir et bilde av situasjonen til barnet/ungdommen  
og familien på søknadstidspunktet. Det er ikke tilstrekkelig å bare skrive diagnose.
Du finner mer info på NAAFs nettsider www.naaf.no.
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Bedre inneklima
Ren og frisk luft i alle rom, hele året
Luften i en bolig skal oppleves som ren, frisk og behagelig og ikke forårsake helseplager. For å sikre 
dette kreves smarte og energieff ektive ventilasjonsløsninger. 
Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og sentralstøvsuger og har levert ren og frisk luft til 
boliger i Norge siden 1974. Flexit er et norskeid fi rma og alle produkter er utviklet og testet spesielt 
for nordisk klima. Det gir trygghet for deg!

Balansert ventilasjon
Balansert ventilasjon gir deg filtrert og temperert tilluft i alle 
rom, mens den fuktige og forurensede luften trekkes ut. 
Flexit ventilasjonsanlegg er stillegående, gjenvinner over 
85% av varmen i inneluften og har moderne styring. Uansett 
hvor du er kan du enkelt styre inneklima i din bolig med app 
på mobiltelefon eller nettbrett. Dette gir deg høy komfort, 
energisparing og trygghet for et sunt inneklima. 
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Når hele barnehager 
lever på diett
Det er problematisk at hele barnehageavdelinger velger 
å eliminere basismatvarer, som egg, melk, kornsorter, 
fisk eller frukt på grunn av allergi hos ett eller få barn.

Tid for mat. Måltidene er viktige i barnehagen, både 
av ernærings- og sosiale årsaker. Foto: Colourbox

Av Vibeke Østberg 
Landaas klinisk ernærings-
fysiolog, Oslo univer-
sitetssykehus, 

Ingvild Gaare-Olstad , 
koordinator/sykepleier 
ved Regionalt senter for 
astma, allergi og over-
følsomhet, Oslo univer-
sitetssykehus
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DEBATTINNLEGG

I disse dager har flere tusen 
barn innkjøring i norske  
barnehager. Rundt 5 prosent 
av disse har matallergier.

Med ønske om å skape 
en trygg hverdag for barna, 
velger stadig flere å tilby 
såkalte «allergenfrie barne-
hager», der en eller flere 
matvarer strengt forbys for 
alle i barnehagen.

Unødvendig. Dette kan 
medføre store innsnevringer 
av barns kosthold, oftest helt 
unødvendig.

Oslo universitetssykehus 
får mange henvendelser fra 
foreldre som er bekymret for 
å sende sine allergiske barn  
i barnehage grunnet frykt for 
reaksjoner. Den siste tiden 
har det imidlertid vært flere 
som har tatt kontakt grunnet 
motsatt problem – at hele 
barnehager velger å utelate 
allergener fordi ett eller flere 
barn har matallergi.

Helsedirektoratet anbefaler 
som hovedregel at man ikke 
innfører forbud mot nøtter 
eller andre matvarer i skoler 
og barnehager. Tvert imot 
fremhever direktoratet hvor 
viktig et variert kosthold er 
gjennom egne retningslinjer 
for mat og måltider i barne-
hagen. Selv om allergenforbud 
gjøres i beste mening, er 
gjennomføring og samfunns-
konsekvensen av slike tiltak 
utfordrende.

Hensynet til det allergiske 
barnet settes opp mot hen-
synet til de øvrige barna.

De fleste småbarn tilbringer 
mesteparten av sin våkne 
tid i barnehagen. Mange 
spiser både frokost, lunsj og 
ettermiddagsmåltid der. Hva 
som spises i barnehagetiden 

har derfor stor betydning for 
barnets totale kosthold.

Eliminasjon av nøtter har 
liten betydning for småbarn, 
men når hele avdelinger vel-
ger å eliminere basismatvarer, 
som egg, melk, kornsorter, 
fisk eller frukt blir dette pro-
blematisk.

Melkefri diett alene inne-
bærer for eksempel at man 
ikke kan bruke oster, mange 
typer kjøttpålegg, smør, bak-
verk, sauser med mer.

Ved eliminasjon av fisk for-
svinner kaviaren, makrell  
i tomat og fisken i varmretter.

Risiko for feilernæring. Barn 
med denne type matallergier 
skal følges opp av ernærings-
fysiolog for å sikre adekvat 
ernæring. Barn uten matal-
lergi, som blir pålagt samme 
diett, får ingen slik veiledning, 
men løper samme risiko for 
feilernæring.

Foruten det ernæringsmes-
sige, er måltidene en viktig 
læringsarena for spising. 
Svært mange foreldre erfarer 
at barna utvider sitt mat- 
varespekter fordi de spiser  
i en sosial setting sammen 
med andre barn. 

Det er viktig at man klarer 
å ivareta dette slik at barn får 
mest mulig bredde i kosten  
og et positivt forhold til mat.

Falsk trygghet. Selv om de 
barnehageansatte og foreldre 
som sender med matpakker 
gjør sitt beste for å unngå  
allergenene de har fått 
beskjed om, vil det erfarings-
messig skje uhell og utilsikte-
de inntak også i «allergenfrie» 
barnehager. Tiltakene kan 
derfor skape falsk trygghet 
hvis barnehagen tenker at de 

kan lempe på krav om  
allergihygiene og beredskap 
ved allergiske reaksjoner. 

Det skapes samtidig en 
utrygghet når barnet beve-
ger seg utenfor «forbuds-
sonen». Vi hører om barn 
som ikke får delta i organisert 
idrett og sosiale arenaer, som 
kino og bursdager, eller reise 
med fly og kollektivtransport 
grunnet angst for å reagere i 
miljøer som ikke kan kontrol-
leres. Å lære å omgås allerge-
ner på en trygg måte er viktig 
helt fra starten av livet.

Diett på feil grunnlag. Det 
er også slik at opplevelsen av 
fare ikke alltid har sammen-
heng med alvorlighetsgraden 
av allergien. Her har helse-
vesenet en viktig oppgave  
i å sørge for god utredning  
og veiledning om hvilke sane-
ringsbehov som er nødven-
dige. 

Allergidiagnostikken har 
sine utfordringer, da utslag på 
allergiprøver ikke automatisk 
betyr en allergidiagnose. Det 
er dessverre mange som lever 
med en streng diett på feil 
grunnlag.

Selv hos dem med alvorlige 
matallergier kreves det en 
direkte eksponering og mer 
enn bare spormengder av 
allergenet før man reagerer 
alvorlig. Det er derfor lite som 
tilsier at det skal være nød-
vendig å sette hele barnets 
nettverk på diett for å unngå 
allergisk reaksjon.

Allergiråd i endring. Det er 
mange myter om allergi, og 
kunnskapen er i stadig utvik-
ling. Der vi tidligere skrev ut 
erklæringer på nødvendighet 
av nøttefrie soner, arbeider 

vi nå i stedet med opplæring 
av barn og pårørende til å 
ta forholdsregler de selv har 
kontroll på. 

I tillegg er ansvaret for kor-
rekt allergenmerking av mat 
plassert hos produsenter og 
utsalgssteder, og skoler og 
barnehager læres opp til  
å forebygge og håndtere  
allergiske reaksjoner.

Kun i helt spesielle tilfeller.
En tilnærming der barnehagen 
tar forholdsregler med god 
merking av mat, gode rutiner 
for håndtering av matallerge-
ner, gode planmessige løsninger 
for å skille matsøl fra leke-
områder, godt renhold etter 
måltidene etc, medfører trygge 
forhold også for barn med 
alvorlig allergi. 

Kun i helt spesielle tilfeller vil 
vi anbefale å unngå enkeltaller-
gener rundt barnet, og da etter 
god utredning og begrunnelse 
gjennom legeerklæring. For-
budet skal da holdes i et minst 
mulig område, for eksempel 
barnets avdeling, og bør revur-
deres årlig, da mange vokser av 
seg allergien. 

Ikke på bekostning av andre 
barns mattilbud. Vårt ønske 
er altså at barnehagene må bli 
bedre rustet til å ivareta barn 
med matallergier uten at det 
går på bekostning av andre 
barns mattilbud. 

Dette krever både god 
utredning i helsevesenet, med 
legeerklæring for alle barn som 
settes på diett, men også bedre 
innsikt blant barnehageper-
sonell om allergihåndtering.  
Å tilby allergenfrie barnehager 
er sjelden en god løsning på 
denne utfordringen. n
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Ikke bagatelliser allergi!
Vi frykter en slags stillingskrig der allergikere ikke lenger blir tatt på alvor.

Av Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund

I forbindelse med skolestart 
er debatten rundt generelle 
forbud mot diverse allergener 
i barnehager og skoler reist på 
nytt i mediene. 

Det fremstilles gjerne som 
om fagmiljøet står på én side 
og foreldregrupper på den an-
dre. Som pasientorganisasjon 
vet vi at materien ikke er fullt 
så tabloid. Vi frykter at utfallet 
av denne fremstillingen blir en 
slags stillingskrig der allergike-
re ikke lenger blir tatt på alvor, 
og at man velger å ignorere 
rutiner og/eller forbud som 
eksisterer av en grunn.

Samlet fagmiljø. Mye av 
diskusjonen bunner i medie-
oppslag fra fageksperter som 
sier at generelle forbud mot 
diverse allergener i barnehage 
og skole frarådes, med mindre 
det er høyst nødvendig. 

Disse uttalelsene bygger 
på Helsedirektoratets godt 
funderte anbefaling angå-

ende håndtering av nøtter i 
barnehage og skole. Et samlet 
fagmiljø står bak, inkludert 
Norges Astma- og Allergifor-
bund (NAAF).

Barna skal ivaretas. Hen-
sikten med dokumentet er 
å ivareta barna og sikre at 
tiltakene som blir iverksatt 
i skole og barnehage, ikke 
bare er forsvarlige, men også 
hensiktsmessige. Dessuten til-
passet hvert enkelt barn etter 
utredning og på anbefaling fra 
spesialist. Ny kunnskap viser 
nemlig at et forbud ikke alltid 
er det beste tiltaket.

Kronikken «Når hele barne-
hager lever på diett» publisert 
i Aftenposten 21. august gir 
en god innføring i tematikken. 
(Red. anm. Kronikken kan leses 
på side 16 og 17 i dette num-
meret av AstmaAllergi.)

At generelle forbud i ut-
gangspunktet frarådes, betyr 
ikke at allergi skal bagatel-

liseres, heller tvert imot. Det 
betyr at skoler og barnehager 
må sikre at personalet har 
kunnskap om allergi og både 
kan forebygge og håndtere 
allergiske reaksjoner. Det 
betyr at de må ha svært gode 
rutiner for håndtering av mat 
og spisesituasjoner og at de 
må gjøre nødvendige tiltak 
for at alle barn skal føle seg 
trygge.

Forbud kan være nødvendig. 
Vi skal ikke glemme at det 
finnes mange barn med alvor-
lig allergi. De skal med den 
største selvfølgelighet få den 
tilretteleggingen de har behov 
for. I noen tilfeller betyr det 
at et forbud faktisk kan være 
nødvendig. Dette er det opp 
til spesialist å bedømme. I 
de tilfellene forbud forelig-
ger, skal det respekteres og 
overholdes.

NAAF blir kontaktet av 
svært mange fortvilte foreldre 

som opplever at teppet blir 
trukket bort under dem ved 
at forbud oppheves på dagen, 
uten dialog. Forbud kan, og 
skal, revurderes årlig, da en-
kelte vokser allergien av seg, 
men det skal i så fall foregå 
i samråd med foresatte, helse-
stasjon/skolehelsetjeneste og 
spesialist.

Dersom forbud oppheves, 
er det viktig at det fases ut 
gradvis for å ivareta barnet.  
Å leve med alvorlig allergi kan 
for mange være svært be-
grensende, det påvirker livs-
utfoldelse og livskvalitet. Det 
er viktig at andre rundt det 
allergiske barnet viser hensyn 
og tar det på alvor, selv om 
man ikke alltid forstår. Ikke 
bagatelliser allergi. n
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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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Siste pollenvarsel
Årets siste pollenvarsel fra NAAF ble sendt ut fredag 
24. august.

Årets pollensesong fikk en 
uvanlig sen start. En kald 
vinter medførte at sprednin-
gen av or- og hasselpollen, 
særlig på Østlandet, fikk en 
forsinkelse på cirka tre uker i 
forhold til siste tiårs-gjennom-
snitt. 

– Tidspunkt for start og for-
løp av pollenspredning er ge-
nerelt svært væravhengig.  En 
lang og kald vinter etterfulgt 
av en rekordvarm sommer er 
bakgrunnen for den uvanlige 
sesongen vi har hatt i år, sier 
Hallvard Ramfjord, seniorfor-
sker i Pollenvarslingen.

Bjørkepollensesongen 
for Oslo-området startet 
imidlertid 29. april, bare fire 
døgn etter gjennomsnittet. 

Sen start. Bjørkepollensesongen 
startet litt senere enn normalt i år, 
men spredningen var svært kraftig 
mens det sto på. Foto: Colourbox
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POLLENVARSEL

Sure bær kan gi reaksjoner
Har du spist multe sammen yoghurt, og opplevd  
å bli dårlig etterpå? Dette kan komme av at  
benzosyre og salisylsyre finnes naturlig i mange  
bær og i syrnede melkeprodukter, og kan gi  
overfølsomhetsreaksjoner. Multe, tyttebær  
og tranebær er de bærene som har  
høyest innhold av benzosyre.  
Det skal som regel en viss mengde til før  
man reagerer, slik at du vil oppleve at detkan  
gå bra noen ganger, mens andre ganger blir du  
skikkelig dårlig etter å spist en stor porsjon dessert.  
Overfølsomhetsreaksjonene ligner  
på allergiske reaksjoner,  
men inkluderer  
ikke immunforsvaret.

Sesongen ble uvanlig 
kort med bare to uker, 
men tettheten nådde 
kraftig nivå de fleste 
døgnene.

Kraftig spredning. 
Et stabilt høytrykk 
over det meste av 
sommeren ga den 
nest kraftigste 
spredningen av gresspollen 
målt siden 2014.

– Sommervarmen drev 
blomstringen fram så uvanlig 
fort at alt pollenet ble spredt 
allerede før midten av juli, 
mens gjennomsnittlig slutt-
dato for siste tiårsperiode er  
3. august, for-klarer Ramfjord.

– Bladverket hos gress 
frigjør likevel lett allergener 
til luft særlig ved klipping, så 
noen kan ha opplevd symp-
tomeri etterkant av pollen-
spredningen også.

En fullstendig rapport 
over registreringen av pollen 
2018 for alle regioner vil som 
vanlig komme i pdf-format på 
NAAFs hjemmeside i novem-
ber.

Starter i januar. Registre-
ringene for 2019 vil starte i 
januar for de sørligste stasjo-
nene, og varslingstjenesten  
vil begynne når ore- og  
hasselsesongen nærmer seg  
i de forskjellige regionene. n
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EFFEKTIV KREM
• MOT ATOPISK EKSEM
• VED HUDIRRITASJONER
• LINDRER KLØE
• DOKUMENTERT

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 klassifi sert som medisinsk utstyr 
i hele EU-området. Z Skin Repair Intensive Cream er fremstilt 
uten parabener, fargesto�  og parfyme.

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.

Z Skin Repair får du kjøpt hos Vita, 
i helsekostforretninger eller direkte fra
www.arcon-norway.no

Arcon Norway AS, Postboks 6, 4801 Arendal
Tel. 37 00 35 35 
salg@arcon-norway.no
www.arcon-norway.no

Ble kvitt atopisk eksem med Z Skin Repair
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POLLENVARSEL

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 7. november 2018
Alle søkere får brev om tildeling/avslag når søknaden er 
behandlet.
Les mer og last ned søknadsskjema fra internett på oslo.kom-
mune.no (velg tilskudd, legater og stipend og klikk på legat)
Du kan også få tilsendt søknadsskjema ved å ringe oss på tele-
fon 23 00 80 00, eller ved å sende oss en e-post gjennom vårt 
kontaktskjema www.oslo.kommune.no/kem (velg legater som 
kategori for hva henvendelsen gjelder).
Søknadsskjema kan også hentes i vårt kundemottak  
i Nydalsveien 24.
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Tekst og foto: Morten Øverbye

Høst de gode
smakene

RABARBRASAFT
2 1/2 kg rabarbra
2 1/2 l vann 
1 kg sukker 
1 sitron i skiver 
1 vaniljestang, skrapet

l Del rabarbraen i biter og legg dem i vann. Kok opp og  
 la det putre i cirka 10 minutter. Skum av underveis. Skru  
 av varmen og la dem ligge og trekke i en halvtimes tid. 
l Sil av avskjæret og ha saften tilbake i en ren kjele. Tilsett  
 sukker, sitron og en skrapt vaniljestang. Her kan du  
 gjerne benytte deg av både frø og stang. 
l Varm opp og la det trekke og koke forsiktig. Målet nå er  
 å fortsette å skumme av til saften er klar og ren. I løpet av  
 ca. ti minutter vil du se at det ikke lenger er så mye som  
 kommer til overflaten. Da begynner det å nærme seg slutten. 
l Sil eventuelt gjennom et sileklede.
l Kok eller varm flaskene i ovnen på 100 grader i 20 minutter.  
 Vær ekstremt nøye med hygienen her! 
l Hell saften på flaskene med en gullende ren trakt. La saften  
 være så varm som mulig når den helles på, sett på korken,  
 vend flasken på hodet slik at den varme saften også kverker  
 eventuelle organismer som skulle ha sneket seg inn. Det  
 varme innholdet vil nå sørge for at den overskytende luften 
  inne i flasken vil presse seg ut gjennom korken. 
l Saften blandes ut 1:5 eller i den styrken som er ønskelig.

Sommersesongen er ikke over, for nå 
handler det om å ta vare på smakene 
utover vinteren. Det sies at rabarbra er 
best på forsommeren, men om planten 
har fortsatt å vokse hele sesongen, så 
er det perfekt å koke saft på stengene. 

Dessuten er snart rødbetene klare i 
jorda, og eplesesongen er på hell. 

En smakfull gelé vil gi deg hint av 
sommeren i ukevis fremover. 



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 4 2018     23  

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.

SYLTEDE RØDBETER

RABARBRASAFT

EPLEGELÉ
3 kg epler 
1 l vann 
900 g sukker
3/4 pk Certo pektinpulver
evt. akevitt 

l Skyll og del eplene opp i grove biter. Ha dem over i en kjele  
 med vann og la det trekke til eplene er møre. 

l Sil eplene i et sileklede. Hell saften tilbake i kjelen, kok opp  
 og ha i pektinpulveret. La det koke videre og ha i sukkeret.  
 Hold det gående til alt sukkeret er løst opp. Nå kan du ha  
 i en skvett akevitt om du vil! Den gir en krydret og deilig  
 smak til de søte eplene. 

l Kok opp glass slik at de blir helt rene, og ha nå den  
 rennende væsken over på glassene. Skru på lokk og sett 
  glassene på hodet. Det vil nå dannes vakuum.  
 La det avkjøles.

l Etter noen timer har du deilig eplegelé som passer både  
 på skiva og til søndagssteken. 

1 kg rødbeter 
3 dl eddik 7%
3 dl vann 
350 g sukker 
Karve etter ønske 
Salt 

l Sørg for at rødbetene er helt fri for jord. Børst og skyll,  
 men la gjerne stilken være på. Om dette snittes bort først  
 vil også mye av fargen sive ut i kokevannet. 

l Legg betene i en kjele og dekk med vann. Ha i litt salt og  
 kok opp. La det koke til betene er møre. Mye er gjort på  
 30-40 minutter, avhengig av størrelsen. 

l Hell av vannet og avkjøl betene raskt i kaldt vann. 
l Fjern skallet av betene og del dem i passende biter. 
l Legg dem på rene og varme glass. 
l Kok opp vann, eddik og sukker og hell over rødbetene  

 sammen med litt karve. 
l Skru på lokk og snu glassene på hodet sik at det oppstår  

 vakuum. 
l Serveres gjerne som tilbehør, men aller best smaker  

 rødbetene om du tør å behandle dem som en selvstendig 
  rett. Sammen med frisk rødløk, timian, olje og salt så  
 har du et fantastisk lite måltid i seg selv. 

NAAF-KOKKEN
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RØYKFRITT MILJØ

NAAF mottar stadig flere hen-
vendelser angående røyking i 
tett bebyggelse. Dette er noe 
som ofte skaper utfordringer, 
særlig utendørs på terrasser 
og balkonger. Henvendelsene 
kommer fra både privatperso-
ner og styremedlemmer  
i borettslag og sameier.

– Vi ser at mange er svært 
usikre på regelverket, også 
blant styremedlemmene. 
Beboere som henvender seg 
til styret blir ofte henvist til 
å selv måtte gå i dialog med 
naboen i håp om å finne min-
nelige løsninger, sier Hogne 
Skogesal, rådgiver jus og 
politikk i NAAF.

Regnes som fellesareal. Dis-
se sakene kan oppleves svært 
personlige for de involverte. 
Uten bistand kan det derfor 
være vanskelig å få til en god 
dialog. Det er styret som 
bør ta ansvar for at beboere 
opptrer i tråd med vedtekter 
og lovverk.

NAAF mener derfor det er 
særlig viktig at de som sitter 
i styret er kjent med lover og 
regler på dette området, og 
etterspør en tydeligere hånd-
hevelse av gjeldende rett. 

– Styret bør for det første 
være klar over at balkonger 
og terrasser som hovedregel 
er regulert som fellesareal. 
Det finnes unntak, men det er 
definitivt den mest utbredte 
løsningen. Mange tenker nok 
at dette er privat eiendom, 
men i de aller fleste tilfeller 

– Borettslaget kan forby  
deg å røyke på balkongen
Røyking på balkonger og terrasser skaper stadig oftere nabokonflikter. NAAF 
mener borettslag har full anledning til å innføre restriksjoner.

Brennbart tema. Har naboen virkelig noe med om jeg røyker på min 
egen balkong? Ja, mener NAAF. Foto: Colourbox

har man bare en eksklusiv 
bruksrett til utearealet, fortel-
ler Skogesal.

Borettslag og sameier skiller 
seg vesentlig fra selvstående 
boliger. I et borettslag eier 
man formelt sett ikke selve 
leiligheten, men en andel i 
hele eiendomsmassen og en 
eksklusiv råderett over en an-
gitt leilighet. Man bor tett på 
hverandre, og er i større grad 
underlagt et felles regelverk.

Innskrenket handlingsfrihet. 
Sammenlignet med frittstå-
ende boliger medfører det 
å bo i borettslag selvsagt at 
man må akseptere noe mer 
støy, lukt og øvrig potensiell 
sjenanse fra andre beboere, 
men det medfører utvilsomt 

også en viss innskrenkning 
i handlingsfriheten til den 
enkelte beboer.

– Det mange legger til grunn 
er at røyking i eget hjem 
tilhører den private sfære, 
og at det derfor er utenfor 
det sameier og borettslag har 
anledning til å forby. Hittil 
har mange også ansett dette 
for å gjelde på balkonger og 
terrasser, selv om disse altså 
hovedsakelig er å anse som en 
del av det utvendige fellesa-
realet. Det er nok mange som 
har blandet sammen kortene, 
og henvist til tobakkskadelo-
ven, forklarer Skogesal.

– Denne kan ikke brukes for 
å begrense røyking i private 
hjem, bortsett fra som rent 
normgivende for barns rett 

til et røykfritt miljø. Men, bo-
rettslag og sameier reguleres 
også av andre lover, i hoved-
sak borettslagsloven og eier-
seksjonsloven, sier rådgiveren 
i NAAF.

Dersom balkongene er 
fellesareal, har man anled-
ning til å innføre regler som 
forbyr røyking på disse, men 
styret vil uansett ha anledning 
til å følge opp enkelttilfeller 
hvor tobakksbruk er til reell 
sjenanse for øvrige bebo-
ere. Begge de nevnte lovene 
har nemlig bestemmelser 
som sier at ingen beboer skal 
bruke hverken boligen eller 
fellesarealene slik at de på 
urimelig eller unødvendig vis 
er til skade eller ulempe for 
andre beboere.

– Her er det viktig at styret 
gjør en riktig vurdering. 
Bygningene er gjerne konstru-
ert på en måte som gjør at 
for eksempel sigarettrøyk, 
matos og lignende lett siver 
inn på naboens areal, eller ut 
i fellesarealene, og beboere 
må nok faktisk tåle at det for 
eksempel kan merkes tobakk-
slukt i oppgangen, forklarer 
Skogesal.

– Det finnes helt klart tilfel-
ler hvor sjenansen blir over-
drevet, men dersom tobakks-
røyken er en reell sjenanse for 
andre, så er dette noe styret 
både kan, og skal, angripe 
som brudd på både lovverk og 
eventuelle ordensregler, sier 
han. n
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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 
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AVSLØRER  ANSTRENGELSESASTMA

For å diagnostisere  
astma, allergi, eksem og  

kols brukes en rekke ulike tester.  
I en serie AstmaAllergi ser vi  

nærmere på noen av disse testene.  
Tidligere omtalt: Prikktest (4/2017), 

spirometri (5/2017), kostprovo- 
kasjon (1/2018), blodprøver  

(2/2018) og lappetest  
(3/2018).

TESTER 
SERIE 

Spirometri. Både før og etter 
løpingen på tredemølla tar Peter 
spirometri, en pustetest som  
måler lungefunksjon. Sykepleier 
Kari Assved i bakgrunnen.
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DIAGNOSTISERING

Peter Billingstad (16) har hatt ulike allergier og astma siden han var 
barn. Intensiv løping på tredemølla hos Bærum Barnelegeklinikk vil 
avsløre om astmaen hans er anstrengelsesutløst.

Tekst: Sissel Fantoft  Foto: Tore Fjeld

AVSLØRER  ANSTRENGELSESASTMA



28     ASTMA ALLERGI 4 2018  n  WWW.NAAF.NO

DIAGNOSTISERING

Den kontrollerte anstrengel-
sestesten går ut på at Peter 
løper i høy fart på ei trede-
mølle i 6-8 minutter med et 
pulsbelte festet rundt magen. 
Før og etter testen utfører 
helsesekretær Kari Assved 
spirometri (blåsetest) for å 
sjekke om Peter har fall i lun-
gefunksjonen etter belastnin-
gen. Både før, under og etter 
testen måler hun også Peters 
O2-metning.

Opp i makspuls. – Jeg jus-
terer farten på tredemølla 

underveis, for det er veldig 
avhengig av hvilken fysisk 
form pasienten er i. Målet 
er at Peter skal nesten opp 
i maksimalpuls for hans 
aldergruppe. Mølla er innstilt 
på 5,5 prosent gradering slik 
at pasienten løper i oppover-
bakke. Det gjør at pulsen 
stiger raskt så de ikke må løpe 
så lenge, forklarer hun.

På veggen ved siden av 
tredemølla er det festet et 
ark med Borg-skalaen, en 
nummerert tabell som går fra 
«ingen anstrengelse» til «mak-
simal anstrengelse».

– Underveis spør jeg pasi-
enten hvor på skalaen han 
befinner seg, og så justerer 
jeg tempoet på tredemølla 
ut fra det for å oppnå ønsket 
effekt, sier hun.

Bærum Barnelegeklinikk 
drives av lege Anne Wasenius 
Søyland, som er spesialist i 
både pediatri, lungemedisin, 
indremedisin og allergologi. 

– Anstrengelsestesten er 
viktig for å finne ut hva slags 
astma Peter har. Det finnes 
flere typer astma, den kan 
for eksempel være anstren-

gelsesutløst, infeksjonsutløst 
eller kuldeutløst. Testen 
avslører også om pasienten 
ikke lider av astma i det hele 
tatt. Enkelte pasienter kan 
for eksempel ha såkalt VCD 
(Vocal Cord Dysfunction), og 
disse skal ikke behandles med 
astmamedisiner. Det er ikke 
astma alt som piper, under-
streker Søyland.

Gressallergi. Peter har to 
eldre søsken, men er den 
eneste i familien som har 
astma og allergier.

– Det begynte med gress-
allergi da han var liten, og 
etter hvert fant vi ut at han 
også var allergisk mot midd og 
støv. Dette satte seg i lungene 
slik at han med tiden utviklet 
astma, forteller mamma Jea-
nette Billingstad.

Peter har brukt en rekke 
ulike medisiner og inhalatorer 
opp gjennom årene.

– Første gangen vi kom hit 
til Bærum Barnelegeklinikk 
hadde vi med en hel pose med 
inhalatorer – det har vært et 
evig strev å finne riktig medi-
sin. Hos Anne Søyland fikk vi 

endelig den utredningen Peter 
trengte, og siden har han fått 
riktige medisiner slik at han 
har fungert godt, sier hun.

Spiller ishockey. Peter har 
vært en aktiv ishockeyspiller 
på høyt nivå i Frisk Asker i 
mange år.

– Tidligere måtte han gå av 
isen flere ganger fordi han ble 
for tungpustet, men det ble 
mye bedre etter at han fikk 
riktig medisin, legger hun til.

– For astmapasienter føles 
det som å puste gjennom et 
sugerør når de blir slitne. Det 
flere til at musklene ikke får 
nok oksygen, slik at de får 
melkesyre og stivner i tillegg, 
forklarer Assved.

Hun fester pulsbeltet rundt 
Peters liv, og så går han i gang 
med å løpe på tredemølla.

Etter et par minutter nær-
mer pulsen seg 200.

– Det er slitsomt, men går 
greit. Jeg kjenner at pusten 
tetter seg – jeg har ikke tatt 
medisin den siste uka før tes-
ten, og det merker jeg litt, sier 
en andpusten Peter.

– Kom igjen nå, bare ett 
minutt igjen, dette klarer du! 
sier Assved oppmuntrende 
mens hun følger nøye med på 
Peters puls.

Endelig senker hun farten 
på tredemølla så Peter kan gå 
av. Umiddelbart etterpå blåser 
han det han klarer i spirome-
tritesten.

– Jeg har jo nesten ikke pust 
igjen, sier han og puster ut det 
han makter.

Fall i lungefunksjon. Konklu-
sjonen etter testen er at Peter 
definitivt har anstrengelsesut-
løst astma.

– Testen var positiv: Peter 
hadde et fall i lungefunksjon 
på 18 prosent. Dermed kan 
han få behandling og medi-
siner som er riktige for ham, 
sier Anne Wasenius Søyland.

– Det er veldig godt å vite 
at Peter får riktig behandling. 

Topp innsats. Peter gir alt han har på tredemølla. Målet er at pulsen skal nærme seg maksimalen for 
hans aldersgruppe.

Lege Anne Wasenius Søyland er 
spesialist inne både indremedisin, 
lungemedisin, pediatri og allergo-
logi, så Peter er i de beste hender. 
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Kari Assved fester et pulsbelte rundt 
Peters liv, slik at hun kan følge med  
på pulsstigningen mens han løper.

Tredemølla er stilt inn på 5,5 prosent 
stigning og etter et par minutter er 

Peter oppe i 200 i puls.

Etter testen får Peter Ventolin via en inhala-
tor. Etter noen minutter tas en ny spirometri 

for å måle effekten av medisinen.

Trinn  

1

Trinn  

2

Trinn  

3

Har gitt alt. Etter seks minutter er Peter tydelig sliten og andpusten.

Vi har hatt mange opplevelser opp 
gjennom årene som har vært både 
skumle og slitsomme, blant annet 
har vi måttet kjøre og hente ham 
fra hytteturer når han har blitt 
dårlig, sier Jeanette Billingstad.

Peter begynte på bygg- og 
anleggslinja på Nesbru videregå-
ende skole  høst, og har planer om 
å satse på en tømrerkarriere.

– Det er jo en fysisk jobb, men 
jeg tror det skal gå fint. Så lenge 
jeg tar medisinene mine fungerer 
jeg helt fint, sier han.

Bedre medisiner. Astma er en 
alvorlig sykdom, men i dag finnes 
det heldigvis god behandling. Det 
går et tydelig skille etter at korti-
sonpreparatene kom – tidligere 
var det mye vanligere at astma-

pasienter måtte behandles på 
sykehus. I dag er målet at de som 
har astma skal kunne leve på lik 
linje med andre, sier Søyland.

Mange med barneastma vokser 
av seg sykdommen etter hvert 
som de blir eldre.

– Det gjelder spesielt de som 
ikke har allergier i tillegg, sier hun.

Peter og mamma Jeanette er 
glade for at Peter kan følges opp 
av Bærum barnelegeklinikk til 
han er 21 år gammel.

– Det er en trygghet å vite at 
Peter er i de beste hender og får 
riktig medisin. Vi merket godt 
forskjellen den siste uka før 
testen hvor han ikke tok medi-
sinen, og det bekrefter at den 
behandlingen han får fungerer, 
sier Jeanette Billingstad. n

Måler oksygennivået. Sykepleier Kari Assved måler Peters oksygenmetning 
før, under og etter anstrengelsestesten.
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AKTUELT

Mens det er færre 
ungdommer og voksne 
som begynner å røyke 
tobakk i dag sammen-
lignet med på 1980- 
tallet, er trenden 
motsatt for de under 
15 år. Dette viser en ny 
europeisk undersøkelse 
som har samlet data 
fra nesten 120.000 
mennesker i 17 ulike 
land, inkludert Norge. 
Siden 1990-tallet har 
antall barn mellom 11 
og 15 år som begynner 
å røyke, steget i alle 
deler av Europa. Det 
eneste unntaket er gut-
ter i Nord-Europa.

Selv om dette i 
utgangspunktet er en 
relativt liten gruppe, er 
det urovekkende, fordi de yngste er spesielt sårbare  
for avhengighet og skadeeffekter av røyken.

(Forskning.no)

Nye nettsider for frivillige i NAAF
Norges Astma- og Allergifor-
bund er avhengige av frivillige 
som står på for organisa-
sjonen. Nå har vi samlet all 
informasjon om det å være 
frivillig i NAAF på ett sted 
under adressen www.naaf.no/
frivillig.

På denne nettsiden kan du 
lese om hva det vil si å være 
frivillig, dersom du kan tenke 
deg å dele noe av din tid med 
NAAF. Du kan for eksempel 
lese intervjuer med frivillige 
som forteller om hvorfor de 
velger å bidra.

Nettsiden er også nyttig for 
deg som allerede er frivillig 

Luftforurensning kan endre hjernen
Etter en stor kinesisk under-
søkelse konkluderer forskere 
med at luftforurensning en-
drer hjernen.

Det er tidligere godt kjent 
at forurensning av luft fra tra-
fikk og industri forandrer vær 
og klima, og også er svært 
helseskadelig. En rapport fra 
2013 viste at forurenset luft 
var direkte årsak til 2,5 mil-
lioner dødsfall i året.

Men det kan være verre 
enn som så: Xin Zhang fra 
Beijing Normal University og 
kollegaene hennes publiserer 
nå resultatene fra en studie 
som viser at forurensning ser 
ut til å svekke menneskers 

Farlig hektisk. Folk som bor i tett trafikkerte områder som her  
i Ho Chi Minh-byen i Vietnam er trolig mest opptatt av akuttfaren  
med trafikken. Foto: Colourbox

Flere europeiske barn  
begynner å røyke

(tillitsvalgt, brukerrepresen-
tant, likeperson eller har 
andre oppgaver). Regioner, 
storlag og lokallag kan legge 
ut oppgaver og oppdrag som 
de trenger frivillige til.

Å være frivillig er en flott 
måte å bidra til samfunnet, 
lære nye ting og få nye ven-
ner. Det er mange måter å 
bidra – du kan for eksempel 
ta styreverv, være hjelper 
under arrangementer, være 
likeperson og så videre.

Utarbeidelsen av de nye 
nettsidene er støttet av 
Extrastiftelsen.

evne til å løse oppgaver i språk 
og matematikk.

Effekten ser spesielt ut til 
å ramme eldre og menn uten 
utdanning.

Forskerne kan ikke si noe 
sikkert om hvordan luftforu-
rensning kan svekke tenkeev-
nen. Man kan for eksempel 
tenke seg at ubehaget ved å 
puste i dårlig luft gjorde delta-
gerne irritable eller ukonsen-
trerte. Men i beskrivelsene fra 
testene fantes det ingen tegn 
på noen slik virkning.

Zhang og co tror effekten 
skyldes at forurensningen rett 
og slett endrer hjernen.

(Forskning.no)
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Utåndningsventil.
Åpner på utpust, 
lett å telle åndedrag.

Egnet for  
generell pMDI.

Munnstykke som gjør det lettere for barn  
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for alle som benytter spray
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Liten og  
lett å bruke!

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

N
04

 2
01

7

OptiChamber_210x297-2.indd   1 2017-05-16   13:34



32     ASTMA ALLERGI 4 2018  n  WWW.NAAF.NO

NAAF-NYTT

VELLYKKET  AKTIVITETSLEIR

Haraldvangen ligger i naturskjønne 
omgivelser ved Hurdalsvannet, 
cirka 30 minutter fra Gardemoen. 
Stedet dannet en fin ramme for 
det som skulle bli en helg fylt 
med glede, aktivitet og moro. 21 
ungdommer fra hele landet deltok, 
sammen med seks ansatte i NAAF.

Fra yoga til vannski. Samarbeid og 
mestring var en viktig del av helgen. 
Blant noen av aktivitetene som ble 

gjennomført var mesternes mester, 
kanopadling og vannski. I tillegg til 
mye frilek, bading, ballspill, yoga, 
dansing og brettspill.

Organisasjonskonsulent og 
prosjektleder Dace Kaleja er svært 
fornøyd.

– Det var så gøy å se hvordan 
ungdommen fant sammen, inklu-
derte og løftet hverandre frem 
gjennom hele helgen. De var en 
veldig fin gjeng, sier Dace.

Samarbeid. De 21 deltakerne kom fra hele landet, og 
ble godt kjent ved å samarbeide om ulike prosjekter.

Helgen 22.-25 juni arrangerte Norges Astma-  
og Allergiforbund aktivitetsleir for ungdommer 
mellom 10 og 14 år på Haraldvangen i Hurdal. 
Det ble en veldig fin helg, fylt av sol, aktivitet, 
samspill og mestring. 

Smil! Det gjorde absolutt ingen ting å bli 
våt i det nydelige sommerværet.
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Vannski. Med god hjelp fra Ullensaker vannskiklubb fikk alle delta-
kerne prøve seg på vannski.

En av helgens høydepunkter 
var vannskiaktiviteten søndag 
formiddag. Både barn og 
voksne var litt spente, og ikke 
alle var sikre på om de turte å 
prøve.

Men når gjengen fra Ul-
lensaker Vannskiklubb ankom 
leiren i Hurdal, var det ikke 
lenger tvil, alle barna ville prø-
ve. Gjengen fra Ullensaker var 
svært profesjonelle, trygge og 
oppmuntrende, og de leverte 
til og med, med garanti på at 
alle ville klare å gjennomføre. 
Og jammen innfridde de. 

– Vi var så imponerte over 
ungdommene! Her var det 
mange grenser som ble tøyd, 
sier Dace.

Barna ventet fint på tur, 
heiet og muntret hver andre 

opp. Og samtlige kom tilbake 
med et stort smil om munnen. 
Det er ingen tvil om at man 
vokser på å mestre, og mestre 
det gjorde de alle.

Festmiddag og dans. Leiren 
ble avsluttet med en storstilt 
festmiddag på plattingen ved 
sjøen, etterfulgt av dans og 
lek.

– Helgen gikk på skinner! 
Dette var moro for både unge 
og voksne, og jeg tror alle syns 
det var litt vemodig da leiren 
var over.

NAAF håper å kunne arran-
gere en ny leir i 2019.

– Vi håper å kunne gjenta 
denne suksessen til neste år, 
og da kanskje med enda flere 
ungdommer, avslutter Dace. n

Yoga. Kroppsbeherskelse er viktig for 
å mestre sykdom. Yoga kan være en fin 
måte å lære seg kontroll over pusten.
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Karina fikk livet forandret  over natten
Helt uten forvarsel begynte Karina 
Trondsen (21) fra Kristiansand å  
hovne opp i ansiktet og fikk pro- 
blemer med å puste. – Det var  
skikkelig skummelt, jeg fikk  
panikk, forteller hun.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Privat

Den svært ubehagelige 
hendelsen Karina forteller 
om, skjedde i november 2017. 
Frem til dette skjedde hadde 
hun vært helt frisk, uten noen 
allergi eller andre kroniske 
sykdommer.

Hun våknet midt på natten 
av at hun følte at hun ikke 
fikk puste. Da hun kom inn på 
badet og så seg i speilet fikk 
hun bokstavelig talt sjokk. 

– Jeg var hoven i halve 
ansiktet og leppa var dobbelt 
så stor som normalt, forteller 
hun.

Hun hadde tilfeldigvis en 
adrenalinpenn tilgjengelig, 
men denne hadde ingen  
særlig effekt.

Seks uker på sykehus. Karina 
ringte derfor legevakten, som 
sendte en ambulanse. Hun ble 
bedt om å vekke samboeren 
slik at han kunne ta imot am-
bulansen mens hun selv skulle 
være helt i ro. Tilstanden ble 
stadig verre og Karina følte at 
hun nesten ikke klarte å puste.

– Da jeg kom inn på sykehu-
set fikk jeg masse medisiner, 
og jeg ble ganske raskt bra 
igjen. Men jeg fikk stadig nye 
anfall og måtte ligge på syke-
huset i hele seks uker, forteller 
Karina.

Dessverre viste det seg også 
at sykdommen høyst trolig er 

noe hun må leve med i lang 
tid fremover.

– Siden den første gangen 
har jeg vært inne på syke-
huset omtrent annenhver 
uke. Anfallene kommer helt 
plutselig, men som regel på 
kvelden. Men ingen har hittil 
klart å finne ut hva det kom-
mer av.

Anfallene starter gjerne 

med at hun får utslett på 
kroppen, og så går det et par 
timer før hun får pustepro-
blemer. Én gang har hun også 
fått reaksjoner i tarmkanalen, 
noe som også er vanlig ved 
angioødem.

– Jeg har åpen retur til syke-
huset, forteller hun.

Deler sin  
historie.  
Karina Trondsen 
fra Kristian-
sand har 
kronisk his-
taminutløst 
angioødem.

Sykdommen til Karina er 
også så sjelden at selv ikke 
legene har mye kunnskap om 
den.

– Jeg fikk beskjed om å goo-
gle den, det er jo litt spesielt.

Så vidt hun vet er det én 
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Karina fikk livet forandret  over natten

Ofte på sykehus. Det siste året har Karina vært innlagt på sykehus 
mange ganger.

Teresa Løvold Berents, 
spesialist i hudsykdom-
mer ved Oslo Universi-
tetssykehus og medlem 
av NAAFs legeråd, sier at 
histaminutløst angi-
oødem regnes som en 
kronisk tilstand hvis det 
varer over 6 uker. 

Angioødem er en sjel-
den tilstand. Det finnes 
flere forskjellige typer 
angioødem, histaminut-
løst angioødem er en av 
disse. Histaminutløst an-
gioødem opptrer ofte med 
utslett av typen elveblest. 
Det å ha isolert histamin-
utløst angioødem er sjelden. 

– 1 til 5 prosent av befolkningen opplever å få kronisk 
elveblest med eller uten angioødem. Ved histaminutløst 
angioødem er det en aktivering av celler i hud og slim-
hinner. Cellene sender ut signalstoffer som stimulerer til 
hevelse, kløe og rødhet. Ved elveblest kommer reaksjonen 
i form av et kløende utslett som ligner det man får når 
man brenner seg på brennesle, mens ved angioødem sit-
ter reaksjonene dypere i huden, slik at pasienten opplever 
en hevelse uten mye rødhet eller kløe, sier hun. 

Ved angioødem vil man kunne oppleve hevelser  
i dypereliggende vev rundt øyne, munn, slimhinner. Det  
vil variere hvor store disse hevelsene blir. De fleste som 
får histaminutløst angioødem og/eller elveblest vil bli 
redde og søke hjelp hos helsetjenesten. 

– Første trinn i behandlingen av elveblest og histamin-
utløst angioødem er å ta antihistamin-tabletter, forklarer 
Berents. For noen kan det ta lang tid før man kommer 
frem til diagnose og optimal behandling.

Det er ikke alltid mulig å finne den konkrete årsaken til 
at noen mennesker får histaminutløst angioødem. Noen 
kan ha såkalt fysikalsk urtikaria, det betyr at et anfall kan 
for eksempel utløses av temperatur, fukt, vibrasjoner eller 
trykk. Der man ikke finne en ekstern årsak kalles tilstan-
den for en spontan kronisk urtikaria.

– Plagene kan vare i alt fra noen timer til flere dager, og 
det er naturligvis veldig plagsomt. Det meste vanlige er at 
noen får angioødem som et engangstilfelle.

For noen blir som sagt angioødem kronisk, ved at perso-
nen får flere anfall over en periode på over seks uker. Men 
for de fleste brenner sykdommen som regel ut etterhvert, 
beroliger Teresa Løvold Berents. n

Hudspesialist. Teresa Løvold 
Berents er medlem av NAAFs 
legeråd.

DETTE ER HISTAMIN-
UTLØST ANGIOØDEM

til i Kristiansand som har det 
samme.

Tør ikke reise bort. Karina tar 
flere medisiner som skal virke 
forebyggende, men legene 
kan ikke love at hun blir helt 
frisk noen gang. Men håpet 
er i hvert fall at anfallene skal 
komme så sjelden at hun kan 
leve et normalt liv. 

– Sånn som det er nå tør 
jeg ikke å reise med fly for 
eksempel. Jeg vil helst være  
i nærheten av et sykehus. Det 
føles veldig skummelt å ikke 
ha kontroll over hva som skjer 
med meg, forteller hun.

Dersom Karina ikke får 
hjelp tidsnok, kan luftveiene 
tettes fullstendig på grunn av 
de kraftige hevelsene. 

– Håpet mitt er at det skal 
komme en medisin som jeg 
kan bruke hjemme, slik at jeg 
ikke er avhengig av å måtte 
dra på sykehuset hver gang 
jeg får anfall.

Karina var under utdanning 
for å bli helsefagarbeider da 
det første anfallet kom. På 
grunn av helsesituasjonen 
måtte hun avbryte læretiden. 

– Det er veldig kjedelig å 
ikke kunne planlegge sin egen 
fremtid.

Ved å fortelle sin historie 
håper hun at sykdommen skal 
bli mer kjent, og det hadde 
også vært fint å komme i 
kontakt med andre som har 
histaminutløst angioødem. 

Karina har forøvrig sin egen 
blogg som du kan lese på 
adressen http://karinatron-
sen.blogg.no. n

Hoven leppe. Anfallene med 
angioødem arter seg slik at 
Karina blant annet hovner opp 
rundt munnen.
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FAKTA NAAF ALTA STORLAG

Hvem:	Omfatter	de	sju	kommu-
nene	Alta,	Kvalsund,	Hammer-
fest,	Hasvik,	Loppa,	Kautokeino	
og	Kvænangen.	
Antall:	300	medlemmer	
Medlemstilbud:	Rabatter	i	
alpinbakke,	golf,	helsebad	samt	
flere	årlige	aktiviteter	fra	fjell-
turer	til	bowling.	Gjelder	for	 
alle	medlemmer	i	storlaget,	
uansett	kommune	de	bor	i.	



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 4 2018     37  

AKTIVITETSDAG

Krevende og kult
med klatring

Alta storlag har ofte aktiviteter som gjør at barna blir litt andpustne og slitne. 
Leder Nelly Halvorsen mener det er viktig at de utfordrer seg selv, for alle klarer 
mer enn de tror. 

Tekst: Ann-Mari Gregersen  Foto: Alf Ove Hansen

– Når kan vi begynne å kla-
tre?!

– Fra klokken 12.
– Kjekt, jeg gleder meg. Jeg 

har klatret flere ganger før!
Julie Thorkildsen er klar som 

et egg. 12-åringen fyller kjapt 
ut sikkerhetsskjemaet, og  
stiller seg i kø for å få  
hjelm og utstyr. 

Skal tøye grenser. Alta Stor-
lags leder Nelly Halvorsen er 
storfornøyd med et oppmøte 
på nesten 50 barn og voksne i 
Sarves Alta Klatrepark en kort 
kjøretur fra sentrum. Det er 
tredje gang de skal svinge seg 
i furuskogen. To av løypene 
er for barn over 120 cm. De 
andre fire mer krevende. Så 
klatreparken er ikke bare for 
de minste, selv om dagens 
gratis-arrangement er rettet 
mot dem.

– Det er viktig å få barn 
og unge i aktivitet. Noen blir 
kanskje litt redde. De som har 

astma kan bli tungpustet og 
tenke: «Kan jeg gjøre dette?» 
De aller fleste klarer mer enn 
de tror, og mange lærer seg 
å tøye grenser. Når dagen er 
over, ser de muligheter mer 
enn begrensninger. Trening er 
undervurdert, både for helse, 
humør og mestringsfølelsen 
det gir. 

Nelly Halvorsen har selv en 

lungekapasitet på 40 prosent 
og en kranglete benprotese, 
så hun holder seg på bak-
kenivå. Der har hun derimot 
full kontroll, og krysser ut på 
lista si etter hvert som famili-
ene ankommer. 59-åringen 
har vært med i NAAF siden 
1980-tallet, de siste 17 årene 
som leder i Alta Storlag med 
300 medlemmer.

Må ha noe å lokke med.  
– Vi konkurrerer om med-
lemmer med kulturskole, 
idrettslag og korps. Har vi ikke 
noe spennende å lokke med, 
hvorfor skal de orke å betale 
kontingenten til oss? Senere 
i høst skal vi gå en liten 
fjelltur til en populær foss, 
og bowlingkveld med mat 
inkludert er også planlagt. 
Helårlige medlemstilbud for 
alle uansett bokommune er 
for eksempel rabatter på hel-
sebad, på sesong- og dagskort 
i alpinbakken samt golfbanen 
i Alta. Noen tåler ikke gress, 
andre reagerer på klor, så 
vi tenker bredt, sier Nelly 
Halvorsen. 

Sikker middag-suksess. Alta 
Storlag har også en annen 
tanke bak å samle medlem-
mene.

– Likemannsarbeidet blir 
kanskje ikke sett på som like 
viktig som før. Nå kan jo alle 
finne alt på nett. Vi tror likevel 
det er viktig å møtes for å 
utveksle erfaringer ansikt til 
ansikt. Det er undervurdert 
å møtes over en middag eller 
en aktivitet. Slik når vi frem til 

Likemannsarbeid. Selv om internett gir mange svar, er erfaringsut-
veksling ansikt til ansikt fremdeles viktig, mener leder Nelly Halvorsen i 
Alta Storlag.

Klatrer seg svett. Julie 
Thorkildsen (12) har klatret 
to ganger før, og har bare én 
kommentar til hvordan det er: 
Kjempegøy!
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både voksne og unge.
Å servere mat til medlem-

mene har krevd litt tanke-
kraft. Alta Storlag har kommet 
frem til to retter som alltid 
blir en suksess. De er uten 
egg, melk, hvetemel, krydder 
og tilsetningsstoffer. 

– De aller fleste tåler kjøtt, 
gulrøtter, potet, purre og 
kålrabi. Så vi serverer derfor 
alltid lapskaus eller bidos, en 
tradisjonell samisk kjøttsuppe 
med reinsdyrkjøtt. 

Mestring i familien. Før det 
blir mat, skal klatringen ute i 
løypene avsluttes. Det viser 
seg å være utfordrende for 
flere enn barna. De voksne 
plundret like mye med ba-
lansen, kryping, klatring og 
plassering av karabinkroker 
som de små, noen kanskje 
mer. Og så var det dette med 
høydeskrekk. 

– Hvordan går det, er mest-
ringsfølelsen på plass?

– Nja, ikke helt, sier Olga 
Thorkildsen

– Kom mamma, vi har ikke 
tid til å prate. Vi har masse 
igjen av løypa! sier Julia og 
drar familien med seg mot  
nye høyder. n

Krevende løype. I en klatrepark 
gjelder det å være god til både 
kryping, sveving og koordinering. 
Øyvind Hansen (8) begynner å få 
det til skikkelig bra.

Mamma klatrer også. Klatreparker er ikke bare for barn og 
unge. Olga Thorkildsen var ikke dårligere enn barna sine. Hun 
tok sats, og utfordret seg selv både høyt og lavt.

Mestring i høyden. Matheus Pet-
tersen (10) går med stødige skritt på 
et ustødig underlag. Mestringsfølelse 
både på høyde og balanse.

Kjekk dag. Øyvind Hansen (8) var 
ikke alltid glad i høyden, og det tok 
litt tid å få styr på dette med kroker 
og sikkerhetsseler. Når det først 
løsnet, var det desto kjekkere. 
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Nytt tilbud til 
barnehager
Også små allergikere har rett til næringsrik og trygg mat 
i barnehagen. Ved hjelp av nett-tjenesten MinMat blir 
dette enklere å få til i en travel hverdag.

Ernæringsverktøyet MinMat har nå 
lansert en egen tjeneste for barnehager, 
med flere hundre oppskrifter tilpasset 
matreaksjoner som allergi, intoleranse 
og cøliaki.

Du krysser enkelt og greit av for hvilke 
matvarer barnet/barna ikke kan ha, og 
alle oppskriftene skreddersys. Du kan 
velge porsjoner fra 1 til 16.

Alle oppskriftene gir en tydelig oversikt 
over næringsstoffer og næringsbalansen.

Innholdet i MinMat er kvalitetssikret 
av Norges Astma- og Allergiforbund.

I tillegg til tjenesten for barnehager, 
finnes MinMat for helsepersonell og 
privatpersoner. Det er også på trappene 
å utvide tjenesten til å gjelde kantiner og 
storkjøkken, samt hotell og restaurant.

Norges Astma- og Allergiforbund 
ønsker å øke kompetansen rundt mat-
reaksjoner i barnehagene og sponser  
alle barnehager som bestiller med  
kroner 500. 

Mer info på nettsiden www.minmat.
no/barnehage
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Gjelder opphold i perioden 1.5 – 30.6 og 1.8 – 10.9 2019

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og  
eksklusivt tilbud for 2019! 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!
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PS:  Vi snakker  norsk!
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– Randi Jacobsen Bertelsen 
har utmerket seg som en ung 
og nyskapende forsker som 
allerede har bidratt betydelig 
men forskning innenfor astma 
og allergiske sykdommer, og 
har på en særskilt innsiktsfull 
måte benyttet sin kunnskap 
om kjemiske eksponeringer til 
å reise nye forskningsspørs-
mål, sa Britt Ann K. Høiskar, 
nestleder i Forskningsfondet 
for astma og allergi. Fondet 
er stiftet av Norges Astma- og 
Allergiforbund (NAAF).  

Fikk kronprins Haakons forskningspris
Kronprins Haakons forskningspris for astma 
og allergi 2018 gikk til forsker Randi 
Jacobsen Bertelsen. Prisen på 50 000 
kroner ble delt ut under fagkonferansen 
Allergifrisk Helsedirektoratet 5. september.

Randi Jacobsen Bertelsen 
forsvarte sin doktorgradsav-
handling om innemiljø og  
barn ved Universitetet i Oslo  
i 2010. Doktorgradsarbeidet la 
spesiell vekt på allergener og 
mikrobiologiske komponen-
ter som årsaksfaktorer. Fra 
2013 har hun vært ansatt ved 
Universitetet i Bergen og Hau-
keland universitetssykehus. 

Kronprins Haakons forsk-
ningspris for astma og allergi 
ble første gang utdelt i 2016.

– Det betyr utrolig mye at 

forskningen blir sett og verd-
satt. Det er inspirerende og 
jeg kan love mye spennende 
og viktig forskning fremover. 
Jeg håper arbeidet vil få stor 
betydning, ikke minst når det 
gjelder å forebygge astma og 

allergisykdommer, sa Bertel-
sen. Hun rettet en spesiell 
takk til alle studiedeltakere og 
gode arbeidskolleger som har 
bidratt så verdifullt i forsk-
ningsarbeidet. n

Prisutdeling. Utdeling av Kronprins Haakons forskningspris for astma 
og allergi 2018. Britt Ann K. Høiskar, nestleder i Forskningsfondet (t.v.) 
med prisvinner Randi Jacobsen Bertelsen flankert av tidligere prisvin-
nere Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke (t.h.) 
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Gratis seminar  
om atopisk eksem
Norges Astma- og Allergiforbund arrangerer gratis  
ettermiddagsseminar for medlemmer og andre interes-
serte om atopisk eksem i Oslo tirsdag 23. oktober 2018  
kl 17 til 19.

Tema for seminaret er hvordan behandle atopisk  
eksem? Hva karakteriserer den atopiske huden og hvor-
dan mestre hverdagen med alvorlig atopisk eksem? 

Mange barn vokser av seg atopisk eksem, andre må 
leve med alvorlige eksemplager hele livet. NAAF får 
mange henvendelser fra unge voksne som søker råd om 
behandlingsalternativer og ønsker derfor å invitere til 
ettermiddagsseminar i Oslo hvor legeeksperter vil holde 
innlegg om temaet. I tillegg vil en bruker dele av sine 
erfaringer. Seminaret er åpent for alle interesserte. Antall 
plasser er begrenset, så meld deg gjerne på i god tid. 
Seminaret arrangeres i samarbeid med Sanofi Genzyme.

Seminaret i Litteraturhuset er snart fulltegnet, men det 
vil også bli live-streamet. Gå inn på NAAFs nettside og 
meld deg på dersom du ønsker å følge live-stream, så  
vil du få tilsendt lenke.
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• Dokumentert effektiv fra 20⁰C
• Helt uten parfyme

Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Unik Sensitiv Color flytende tøyvask

NYHET! 
NYHET!

Unik Sensitiv Color flytende tøyvask

Dokumentert effektiv fra 200C

Helt uten parfyme
Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Tilgjen
gelig p

å A
p

o
tek 1 o

g A
llian

ce B
o

o
ts

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

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

FOR SENSITIV HUD
Hudpleieserien Dermica Sensitiv  

er spesielt utviklet for å beskytte og  
ta vare på huden din med trygge,  

gode ingredienser.

uten parfyme I uten parabener 
uten fargestoffer

Dermica Sensitiv får du kun hos

Anbefalt av Astma- 
og Allergiforbundet

Tror du at hendene
blir tørre av Antibac?

Antibac hånddesinfeksjon
inneholder mykgjørende midler  

som sørger for at hendene bevares 
myke og smidige.

Faktisk blir man mindre tørr av 
Antibac enn av såpe og vann.

Les mer på  
antibac.no

Da tar du feil!

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noSkreppestadveien 46

3261 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noSkreppestadveien 46

3261 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noSkreppestadveien 46

3261 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noSkreppestadveien 46

3261 Larvik

l UNIKT STØVOPPTAK

l UNIK FILTRERING

l EKSTREM LAV VEKT

l LANG LEVETID

l BØRSTELØS MOTOR

l MODERNE DESIGN

XPRESSION

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Fri for PVC, mykgørere, phthalater og halogener.

ZERO

www.ehrenborg.se

XPRESSION

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Fri for PVC, mykgørere, phthalater og halogener.

ZERO

www.ehrenborg.se

XPRESSION

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Fri for PVC, mykgørere, phthalater og halogener.

ZERO

www.ehrenborg.se

XPRESSION

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Fri for PVC, mykgørere, phthalater og halogener.

ZERO

www.ehrenborg.se

XPRESSION

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Fri for PVC, mykgørere, phthalater og halogener.

ZERO

www.ehrenborg.se

Oppdag den nye generation av miljø-
smarte gulv fra Upofloor. Fri for PVC, 

mykgørere. phthalater  
og halogener.

Smartere. Grønnere. Sterkere.
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Anbefalt av

 
såpe uten  
parfyme

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper deg å  
bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som 

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at din 
hud holder seg i perfekt balanse, selv om du dusjer 
eller vasker deg hver dag. Det er ikke avansert, vi 
har bare gjort det samme som naturen.

Anbefalt av

 
såpe uten  
parfyme

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper deg å  
bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som 

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at din 
hud holder seg i perfekt balanse, selv om du dusjer 
eller vasker deg hver dag. Det er ikke avansert, vi 
har bare gjort det samme som naturen.

Anbefalt av

 
såpe uten  
parfyme

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper deg å  
bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som 

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at din 
hud holder seg i perfekt balanse, selv om du dusjer 
eller vasker deg hver dag. Det er ikke avansert, vi 
har bare gjort det samme som naturen.

Anbefalt av

 
såpe uten  
parfyme

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper deg å  
bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som 

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at din 
hud holder seg i perfekt balanse, selv om du dusjer 
eller vasker deg hver dag. Det er ikke avansert, vi 
har bare gjort det samme som naturen.

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper 

deg å bevare hudens og underlivets naturlige 
pH-verdi, som igjen opprettholder den 

naturlige bakteriefloraen.
Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg 
slik at din hud holder seg i perfekt balanse, 

selv om du dusjer eller vasker deg hver dag. 
Det er ikke avansert, vi har bare gjort det 

samme som naturen.

TRYGT FOR DEG,
TRYGT FOR MILJØET!

ANBEFALT AVNORSKPRODUSERTSV
ANE

MERKET

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  

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 
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2856  
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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  

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  

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
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PEANØTTALLERGI

Skal teste 1200 barn
Er det mulig å reagere allergisk på lukten av peanøtter? Dette undersøkes nå i en 
stor norsk studie ledet av barnelege Bente K. Kvenshagen.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox og privat

Hvor farlig er det for personer 
med alvorlig peanøttallergi 
å være i samme rom som en 
åpen pose med peanøtter? 
Dette ønsker en norsk forsker-
gruppe nå å finne ut av.

– Mange familier lever 
med en konstant angst for å 
komme i nærheten av peanøt-
ter, de frykter at det vil være 
livsfarlig. Dette skaper store 
begrensninger for dem, de 
tør ikke å reise med fly, gå på 
restaurant eller på kino i frykt 
for at det kan være peanøtter 
der, sier Bente Krane Kvens-
hagen, som er barnelege ved 
Best Helse på Nordstrand 
i Oslo og initiativtaker til 
studien. Hun har doktorgrad i 
matallergi og har jobbet med 
peanøttallergikere i 25 år.

Trengs større studie. Fagfolk 
har lenge vært i tvil om det 
virkelig kan være farlig å bli 
utsatt for peanøttstøv eller 
lukten av peanøtter, men 
hittil er det gjort få studier 
som underbygger dette. En 
mindre studie i USA med 30 
deltakere konkluderte med at 
det ikke er farlig for en med 
peanøttallergi å bli utsatt for 
peanøttlukt eller hudkontakt 
med peanøtter.

– 30 personer er for lite til å 
kunne komme til en konklu-
sjon. Vårt mål er derfor å 
teste 1200 barn med alvorlig 
peanøttallergi, da vil vi ha et 
godt grunnlag for å kunne si 
om det er farlig eller ikke, sier 
Kvenshagen.

Deltakerne i studien er barn 
og ungdommer i alderen 5 til 
18 år som tidligere har hatt 
alvorlig reaksjon på peanøt-
ter, eller som er blitt fortalt av 
sin lege at de har en alvorlig 
peanøttallergi. 

Barna som deltar gjennom-
går først en undersøkelse av 
blant annet hud, lunger og det 
blir tatt en lungefunksjonstest. 
Deretter skal de sitte på en 
stol med en åpnet pose pea-
nøtter i fanget i 10 minutter, 
mens de observeres av lege 
eller sykepleier for å se om 
lukten av peanøtter fører til 
allergisk reaksjon.

Ingen reaksjoner hittil. Hittil 
er cirka 200 deltakere testet 
av Kvenshagen og hennes 
forskerkolleger rundt omkring 
i landet, og ingen har fått  
allergiske reaksjoner.

– Noen har sagt at de har 

blitt kvalme, men det er nok 
oftest fordi de finner lukten 
svært ubehagelig og assosi-
erer med alvorlig reaksjon.

Kvenshagen tror studien 
er utrolig viktig for å berolige 
familier, pårørende og de som 
jobber i skoler og barnehager.

– I motsetning til andre nøt-
ter, lukter peanøtter ganske 
mye. Det tror jeg kan være 
en av årsakene til at det er 
rapportert så mye reaksjoner 
på peanøtter. Jeg tror folk 
reagerer på lukten, og blir be-
kymret, sier Kvenshagen. Hun 
forteller at peanøttpartikler er 
bundet opp i selve nøtten, og 
de flakser ikke rundt.

God håndhygiene. Hypote-
sen om at ekstremt allergiske 
barn kan reagere på støv fra 
peanøtter, er noe av årsaken 
til at barnehager og skoler har 
innført totalforbud mot nøt-
ter. NAAF støtter for øvrig ikke 
denne praksisen.

Norske flyselskaper har fort-
satt som standard prosedyre 
at de ikke serverer peanøtter 
om bord på fly dersom noen 

av passasjerene har oppgitt at 
de har peanøttallergi. 

– Det som er viktig for å 
unngå allergiske reaksjoner 
mot peanøtter for eksempel 
på fly, er at du har god hånd-
hygiene. Dersom det er blitt 
spist peanøtter på flyet tidli-
gere, vil det trolig sitte igjen 
allergener på bordet, håndtak, 
etc. Dersom du tar på dette, 
og så etterpå på din egen 
mat, kan du få i deg rester 
av peanøtter, og få allergiske 
reaksjoner. En enkel måte å 
unngå dette på, er at du alltid 
har med våtservietter slik at 
du kan vaske hendene før du 
spiser, sier Kvenshagen.

De foreløpige funnene fra 
studien ble presentert på 
konferansen Allergifrisk  
i regi av Helsedirektoratet  
5. september.

– Mange har takket meg 
etter å ha vært gjennom 
studien. De kan leve et vanlig 
liv, og omgi seg med hvilke 
mennesker de vil, når de 
 vil, uten å være redde, sier 
Kvenshagen. n

FAKTA OM STUDIEN

1200	barn	og	unge	i	alderen	5	til	18	år	skal	teste	
om	de	reagerer	på	lukt	av	peanøtter,	overvåket	av	
helsepersonell.
Prosjektet	er	et	samarbeid	mellom	leger	ved	14	
sykehus	og	legesentre	rundt	om	i	landet.
Ønsker	du	å	delta?	Ta	kontakt	med	Bente	Krane	
Kvenshagen,	bkk@bestnordstrand.no

Erfaren barnelege. Bente Krane 
Kvenshagen har jobbet med pea-
nøttallergikere i 25 år.



Peanøttallergi. Mange kan være allergiske 
mot peanøtter uten at de reagerer på andre 

typer nøtter.
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Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Østerkløftveien 249
8215 VALNESFJORD

Tlf. 75 60 21 00 - www.vhss.no

Todenskjoldsg 65
4614 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 07 45 00 - www.vaf.no

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

post@energisentret.no
www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

Fossegrenda 30 C, 7038 TRONDHEIM
- Daikin - Panasonic - Mitsubishi

www.gronn-energi.no

Tverrveien 32 B, 6020 ÅLESUND
Tlf. 70 17 48 80 - www.nvm.no

Kiwi Hovinveien
Hovinveien 45

0576 OSLO
Tlf. 22 71 45 01

Trimakk ANS
Skreppestadveien 46

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

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

www.jatak.no

Takst
Se www.ols-takst.no

Olav Sørensen
8516 NARVIK

olavsor@online.no
Tlf. 909 26 380

Bogøy
Dagligvare
- Bunnpris

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Stiftelsen
Våler Bo og servicesenter
Vålertunet 1, 2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 908 24 512

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 90 00

Fiskum Plate &
Sveiseverksted AS

 3322 FISKUM
Tlf. 32 75 06 77

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Meny Fevik
4870 FEVIK

Tlf. 37 29 42 00

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

2205 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 05 00

6050 VALDERØYA
Tlf. 976 91 959

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Graveservice
Kragerø AS
3766 SANNIDAL
Tlf. 909 68 987

Hallingeventyr AS
 3539 FLÅ

Tlf. 970 89 549

Hurum
Avfallsminimering AS

 3482 TOFTE
Tlf. 32 79 41 25

Lillehammer
Elektro AS

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

3031 DRAMMEN
Tlf. 906 99 987

3947 LANGANGEN
Tlf. 35 56 84 02

Jostein Lobben
Kran og Transport

3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Hemsedal
Begravelsesbyrå DA

 3560 HEMSEDAL
Tlf. 974 14 100

Kiwi Slemdal
0775 OSLO

Tlf. 22 13 77 00

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

 3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Aurdal
Fjordcamping

og Hytter
Tlf. 61 36 52 12

Kåre Lokreim
Mekanisk

3551 GOL
Tlf. 970 74 450

Kiwi Vestby
1540 VESTBY

Tlf. 64 95 06 01

Hammerfest
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 29 85

Kiwi Tøyen
0652 OSLO

Tlf. 22 57 19 50

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Kirstis
Helseterapi

3722 SKIEN
Tlf. 35 52 09 60

Kiwi Mobi
3916 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 52 44

Mathuset
Skien AS
3725 SKIEN

Tlf. 405 54 422

Toten
Dekksenter

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Tannlege
Rolf i G Enersen
 3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 77 88

Bertel O. Steen
Ringerike AS
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 40

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Hammerfest
Taxihus AS

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 12 34

Tannlege
Gisle Lauvstad

1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

NAAF 4-2018.pmd 28.08.2018, 07:331
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Stiftelsen Amathea
avd Telemark

 Rådhusgata 2, 3724 SKIEN
Tlf. 918 94 973 - www.amathea.no

2870 DOKKA  -  Tlf. 61 11 28 00

Guri Kunna videregående skole
 Skolegata 14, 7240 HITRA

Tlf. 74 17 43 00
www.gurikunna.vgs.no

Storgata 171, 3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 97 00

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no

Olsens Montering og Ovnsrens
2355 GAUPEN
Tlf. 413 09 866

Torget 14, 6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00 - www.romsdalsbanken.no

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22

http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

6413 MOLDE - Tlf. 71 24 59 90, www.vulkan.no

Biv. 21, 1658 TORP  -  Tlf. 69 34 53 35

Varme & Elektrokomfort AS
Kurefjordveien 497, 1560 LARKOLLEN
Tlf. 908 09 587 - www.innekomfort.no

Heimat Vinje AS
3890 VINJE

Tlf. 35 06 21 00

Kiwi Nedenes
4823 NEDENES
Tlf. 37 09 64 22

Kiwi Tingsaker
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 09 51

Eba Service AS
3370 VIKERSUND

Tlf. 979 60 613

Rema 1000 Åskollen
Tverrliggeren 4, 3038 DRAMMEN - Tlf. 32 81 80 00

Ringerike Anleggsservice AS
Veisteingaten 14,3512 HØNEFOSS

Tlf. 952 73 994

Sønstrødfotografene AS
Tollbodgata 115 A, 3041 DRAMMEN

Tlf. 32 89 47 75 - sonstrodfotografene.no

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00 - www.himolde.no

Løxaveien 13, 1351 RUD
Tlf. 67 17 77 00 - www.ostberg.no

Seljord Rekneskaps-service AS
3840 SELJORD

Tlf. 35 05 80 00  - www.seljordregnskap.no

Proventa Innemiljø AS
Johan Berentsens vei 63, 5160 LAKSEVÅG

Tlf. 950 01 313  - www.proventa.no

Mirawa Restaurant
Lin Hu Zhang
 3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad
Stortorvet 1

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Bardølaveien 33
3580 GEILO

Tlf. 32 09 41 00
www.bardola.no

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

... for et bedre inneklima

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.no

andøy.kommune.no

Kviteseid
kommune

kviteseid.kommune.no

royken.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no

Karmøy
kommune

karmoy.kommune.no

lillesand.kommune.no

Øystre Slidre
kommune

oystre-slidre.kommune.no

hurum.kommune.no

3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Sandbråten
Hus og Hytter
3515 HØNEFOSS

Tlf. 911 60 550

AS Normaskin
Tana

9845 TANA
Tlf. 78 92 81 96

Myken
Skipsekspedisjon ANS

8181 MYKEN
Tlf. 993 49 117

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 901 22 437

Fjellhus AS
 3612 KONGSBERG

Tlf. 909 40 747

Reint AS
5745 AURLAND
Tlf. 907 49 388

0373 OSLO
Tlf. 469 75 500

Transport
Rolf Bratthammer

5541 KOLNES
Tlf. 970 80 022

Johansen
Maskin og Tjenester

3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Kiwi Flaskebekk
 1450 NESODDTANGEN

Tlf. 66 91 16 02

Block Watne AS
 2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

J B Consult AS
1764 HALDEN
Tlf. 911 48 917

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Buer AS
Trippestadveien 44

1814 ASKIM
Tlf. 69 88 86 30

Fjellgutta AS
2420 TRYSIL

Tlf. 416 56 942

Amundsen
Anton AS

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 13 94

3403 LIER
Tlf. 32 84 99 00

Tømrermester
Bjørn M. Bamrud

 3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 33 77 09 30

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

HV service AS
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Bardølsgård
Installasjon ANS
3350 PRESTFOSS

Tlf. 952 53 877

Askestad-Aas
elektro AS

3430 SPIKKESTAD
Tlf. 31 29 07 99

6524 FREI
Tlf. 71 52 86 53

Pec Elektro AS
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 70 00

Kiwi Bølevegen
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Bilia Follo
1406 SKI

Tlf. 53 02 54 50

Pingvin Klima AS
0661 OSLO - Tlf. 22 65 04 15

Rødberg Dagligvare
Maskinavdeling

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 16 00

ANONYM
STØTTE
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Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Fruene
Haugestad AS

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Mjøndalen
Bakeri & Konditori
 3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 62 47

Vinstra
Begravelsesbyrå

2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Vollan
Tak og Vegg
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Kirkebygden
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 84

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Fjellheim
Brønnboring AS

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

2067 LILLESTRØM
Tlf. 22 80 08 00

Bunnpris Drangedal

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 64 88

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Rørlegger
Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269    Tlf. 02 131

Psykolog
Trond Haug

7500 STJØRDAL
Tlf. 926 86 358

Ramsøy AS
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 80 30

Lofoten
Låsservice
8372 GRAVDAL
Tlf. 906 99 320

Fuji Sushi
Drammen AS
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 82 55 68

3588 DAGALI
Tlf. 32 08 98 65

Arctic Bio AS
9540 TALVIK

Tlf. 419 15 363

Fingarsen
Bygg AS

3360 GEITHUS
Tlf. 909 27 273

TS Bygg
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 926 94 743

Salong
Evy Frantzen
3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Turbopower AS
 3614 KONGSBERG

Tlf. 32 72 27 00

Toms
Elektrotavler

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

Slemmestad
Optikk AS

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 29 54

Evas Naturterapi
Eva Landøy

6986 VÆRLANDET
Tlf. 57 73 12 01

Olaf Helge Ask AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf. 958 35 848

Eckholdt AS
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 57 29 90
Coop Prix Drangedal

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 80 70

Byggmester
Trulsen AS
3262 LARVIK

Tlf. 907 57 780 3550 GOL
Tlf. 905 05 704

Rosten
Bilverksted AS

7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66
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Vel overstått sommerferie! Tiden går fort og høsten står for 
døren. Alle våre pollenallergikere går en bedre årstid i møte 
nå. Mine tanker går til dere alle, og de utfordringer dere står 
overfor hver vår og sommer. 

Medlemmene i forbundsstyret har sammen med flere 
andre tidlig i september fått delta på feiring av 30-års 
jubileum for Valle Marina som ligger på Gran Canaria,  og 
som mange av dere vel har et kjennskap til. Det er fantastisk 
at Valle Marina finnes. Et slikt sted med de tilbud og 
fasiliteter som anlegget kan fremvise, kan være med å gjøre 
hverdagen noe lettere i gitte perioder for mange av våre 
medlemmer i form av opphold i sol og varme.   

Ellers går arbeidet i forbundsstyret sin vante gang. Vi 
ser fram til ny samling med regionlederne første helg i 
november. Det arbeides meget godt i prosjektgruppen  
«Ny organisering av NAAF», et emne som også vil behandles 
på samlingen med regionlederne i november. I tillegg er 
arbeidsgruppen som skal fremlegge forslag til ny  
«Strategi og handlingsplan» godt i gang med sitt arbeid.  

Det var særlig gledelig at det kom så mange gode 
innspill fra medlemmene i organisasjonen, og at det var 
så stor interesse for å delta i dette arbeidet. Resultatet 
av de anbefalinger som framkommer fra begge disse 

Hei igjen, alle sammen!

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder 

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

arbeidsgrupper skal fremlegges for forbundsstyret i forkant 
av senere behandling på landsmøtet i september 2019. 
Landsmøtets behandling av de innkomne forslag vil stake 
ut vegen for hvilken type organisasjon NAAF skal bli i 
framtiden,  og hvilke hovedområder det særlig skal arbeides 
med. 

NAAF går en spennende tid i møte! 
 Med ønske om en god høst til dere alle!
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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

Stønad	

Jeg er plaget en del av atopisk 
eksem og lurer på om det er mulig 
å søke støtte til utgifter på kremer 
og slikt, i så fall hvor?

NN

Svar:
Etter folketrygdloven § 5-22 kan det 
gis bidrag til dekning av utgifter til 
reseptfrie salver, kremer og oljer 
som benyttes i behandlingen av 
betydelige (utbredte) og kroniske 
hudlidelser med uttørring av huden. 
For å få innvilget dette må hudlege 
eller barnelege sende inn søknad 
til Helseøkonomi-forvaltningen 
(HELFO). Søknaden må inneholde en 
oversikt over aktuelle og nødvendige 
preparater.

En må betale en fastsatt egenan-
del per kalenderår, og har mulighet 
for å få refundert 90 prosent av det 
overskytende. Dette medfører at 
det alltid er nødvendig å samle på 
kvitteringer, som så sendes HELFO 
for refusjon. Spesialist kan også søke 
om blåresept på individuelt grunn-
lag for bruk av Protopic og Elidel 
etter egne regler. Spør legen.

Etter folketrygdloven § 6-3 er det 
etter nærmere regler, mulig for de 
aller mest behandlingskrevende og 
omfattende eksemtilstander, å få 
innvilget grunnstønad ved ekstraut-
gifter på grunn av stor slitasje  
på klær og sengetøy.

Anna

Husstøvmidd	

Hvis man er allergisk mot støv, vil dette da si hus-
støvmidd?

Tore

Svar:
Husstøvmidd finnes i støv. En allergi mot husstøvmidd 
betyr at du har en overfølsomhetsreaksjon på protei-
ner som kommer fra avføringen til husmidd. Typiske 
reaksjoner på støvmidd er irritasjon av luftveiene som 
blant annet gir symptomer som høysnue, rennende 
nese, kløe i øynene og pusteproblemer.

Men støv kan også inneholde mange andre allerge-
ner og irritanter som for eksempel dyrehår, kjemika-
lier også videre. Så det er ikke slik at det er uteluk-
kende støvmidd man kan reagere på. Hvis du tror at 
du reagere på støv kan du dra til legen og få tatt en 
prikktest for å sjekke ut de vanligste allergitypene. 

Anna

Hybelkanin. Støv kan inneholde ulike allergener som 
noen reagerer på. Foto: Colourbox
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KONTAKT 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

Parfyme	på	jobben
Jeg har astma og en del allergier. Jeg reagerer veldig når kolle-
ger bruker parfyme på arbeidsplassen. Finnes det noe lovverk 
man kan forholde seg til angående dette, eller har dere noen 
råd jeg kan bruke for å bedre situasjonen min?

Overfølsom

Svar: 
Arbeidsmiljølovens kapittel 4 har regler om det fysiske arbeids-
miljøet. Det skal nok mye til for at kan benytte dette lovverket 
mot de ansattes parfymebruk, men om en ansatt for eksempel 
sprayer parfyme i et åpent kontorlandskap, så er nok dette noe 
som kan angripes gjennom disse bestemmelsene. 

I tillegg kan det være av betydning hva slags arbeid det er 
snakk om. Noen arbeidsplasser bør for eksempel ut ifra arbei-
dets natur ha strengere regler om dufter enn andre (omsorgs-
boliger, aldershjem, matbransje, barnehage og skole, etc.), men 
da er det primært hensynet til andre enn de ansatte som er i 
fokus. Nettsiden til Arbeidstilsynet omtaler parfymebruk i åpne 
kontorlandskap. 

Arbeidsmiljøloven har også regler som sier at arbeidstakere 
med nedsatt funksjonsevne kan ha krav på særskilt tilretteleg-
ging. Dersom parfymebruk for eksempel fører til forverring av 
astma, bør det vurderes om det er mulig å gjennomføre tiltak 
som kan bedre situasjonen. Ikke alle tiltak er mulige på alle 
arbeidsplasser, men eksempler kan være alt fra særskilt tilret-
telegging av arbeidet, endret arbeidstid, endringer i arbeidsut-
styr, arbeidsrettede tiltak, etc. 

Vi anbefaler at man i alle fall forsøker med en dialog med ar-
beidsleder. Noen ganger kan det hjelpe at kollegene bare gjøres 
oppmerksomme på problemet. Vi kjenner til at arbeidsplasser 
har tatt opp bruk av parfyme på avdelingsmøter, og oppfordret 
sine ansatte til å ta hensyn gjennom blant annet oppslag på 
fellesarealer. 

Kai

Stearinlys
Er noen stearinlys bedre enn andre (til innendørsbruk)?

Hilsen Knut

Svar: 
Det er stor forskjell på stearinlys, det være seg telys, kubbelys 
eller vanlige lys. Dersom man har astma, advarer NAAF mot å 
brenne stearinlys inne fordi det lett vil dannes sot og irriterende 
partikler som man utsetter seg for. Dette kan på vinterstid 
komme som en tilleggsbelastning til det man utsettes for når det 
er forurenset uteluft. Folkehelseinstituttet har skrevet om mulig 
helserisiko ved bruk av stearinlys og telys: http://www.fhi.no/

artikler/?id=83785 
Svanemerket har laget kriterier til stearinlys som 
tar hensyn til miljøet og som krever dokumen-
tasjon på at lysene under forbrenning avgir 
redusert mengde sot. Det kan derfor være verdt 
å se etter slike svanemerkede lys dersom man 
ønsker å brenne stearinlys inne.

Kent 

Fiskeallergi
I vår familie er det mange med fiskeallergi. Jeg har nylig blitt 
mor og mitt barn får morsmelkerstatning. Når jeg gir morsmelk-
erstatning får datteren min ofte pustebesvær etter inntak. Fin-
nes det morsmelkerstatning UTEN omega3 eller DHA? 

Janne

Svar:
Jeg er dessverre ikke kjent med at det finnes morsmelkerstatnin-
ger som ikke inneholder DHA. Men, omega 3 og DHA er fiskeoljer 
(fettsyrer) og ikke fiskeproteiner. Det er derfor lite sannsynlig at 
det er fisk som gjør at barnet ditt reagerer på morsmelkerstat-
ning. Fiskeoljer som brukes i tran og i morsmelkerstatning skal 
være godt renset for protein, og gir derfor svært sjeldent aller-
giske reaksjoner. Jeg vil råde deg til å snakke med legen om dette 
så fort som mulig. Pustebesvær er et veldig alvorlig symptom, så 
det er viktig at det her blir stilt riktig diagnose. Melkeproteinal-
lergi er den vanligste allergien blant små barn. Fins det indikasjo-
ner på at det er melken som gir symptomene kan det være dere 
skal prøve hypoallergen morsmelkerstatning en periode for å se 
om det hjelper.

Guro

Irriterende. Stearinlys kan 
forverre astma med sot og 
irriterende partikler. Foto: 
Colourbox
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Lurer du på noe om mataller-
gi? Da bør du melde deg på 
dagskurset «Trygg hverdag 
med matallergi».
Sted: Myklegard Veikro, Løten 
den 29. september kl. 11-16.
Foredragsholder: Guro Waage, 
Helsefaglig rådgiver, mat og 
ernæring.
Likeperson: Hanne Sagerud
Tema for kurset:
* Hva er matallergi og intole- 
 ranse? Ulike matallergier
* Næringsstoffer og erstat- 
 ningsprodukter

I år var det syvende gangen 
Arendalsuka ble arrangert. 
Dette er en viktig arena å 
delta på. Her er det en god 
blanding av organisasjoner, 
politikere, media, næringsliv 

R E G I O N

AGDER

R E G I O N

HEDMARK

R E G I O N

OPPLAND

Vil du snakke med oss?
Du kan treffe representant fra 
regionen den første manda-
gen i hver måned på bru-
kerkontoret på Lillehammer 
Sykehus (vis-a-vis Narvesen) 
fra klokka 12 til 15, og på 
Granheim Lungesykehus fra 

16.30 til 17.30. Møtedatoer i 
høst er 1. oktober, 5. november 
og 3. desember begge steder.

Aktivitetsdag og medlemstreff

I vakre omgivelser på Helgøya 
og med det beste været du 
kan tenke deg bød vi på våre 
medlemmer på en aktiv dag, 
klatring i klatreparken eller 
sykkeltur rundt øya. Rosinen 
i pølsa overfart fra Gjøvik til 
Helgøya med RIB-båt.

Vi har også hatt medlems-

treff på Gol, der deltakerne 
fikk utfolde seg med bading 
og bowling.

Regionen planlegger to 
medlemsaktiviteter til senere 
i år: Bowling på Gjøvik og 
klatring på Tyrili. Dato er ikke 
fastsatt, vi sender invitasjon 
til alle våre medlemmer. 

NAAF deltok på Arendalsuka

Regionsekretær Inger Rudnes 
representerte NAAF på Aren-
dalsuka.

og enkeltpersoner. I løpet av 
denne uken er det over tusen 
arrangement og gatene er 
fulle av stand telt. Alt av ho-
teller og private overnattings-
steder er fullbooket. Det er 
en unik måte å møtes på tvers 
av bakgrunn og ståsted. 

For oss i organisasjoner er 
Arendalsuka en fin anledning 
å lære av hverandres arbeid 
og å knytte kontakter. FFO 
(Funksjonshemmedes Fel-
lesorganisasjon) har stand telt 
som de tilbyr oss medlemsor-
ganisasjoner å stå under. 

NAAF Region Agder stod 
på stand i år igjen. Mange tok 
turen innom, noen for å svare 
på quiz og være med i trek-
ning av anbefalte produkter. 
Andre hadde spørsmål om 
astma, allergi og eksem. Dette 
er en god anledning til å møte 
mennesker og å være synlig.

Kurs om hverdagen med matallergi

Kursholder. 
Guro Waage er 
helsefaglig råd-
giver i NAAF.

* Utredning og behandling.  
 Ulike hjelpemidler
* Matinformasjonsforskriften, 
  allergimerking (krav og ret- 
 tigheter)
* Håndtering av allergi i skoler  
 og barnehager
* Forebygging og behandling  
 av anafylaksi
* Livet med matallergi:   
 Likeperson forteller om sin  
 hverdag.
 
Påmelding: Tlf.: 95111776  
eller send epost: Region. 
hedmark@naaf.no
Påmeldingsfrist: 20.  
september
Ved allergi: Oppgi dette ved 
påmelding. Deltakelse er 
gratis og kurset er støttet av 
Extrastiftelsen.
Vi takker for at du ikke bruker 
parfyme, etterbarberings-
vann, hårlakk eller lignende 
på vårt kurs. Våre kurs er 
røykfrie.
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Allergivennlig 
dundyne til babyen

Alvøy dyner og puter er spesielt godt 
egnet for husstøvallergikere. Dunen som 

benyttes er vasket og renset etter strenge 
europeiske krav, og dunproduktene har 

duntett trekk i myk, tettvevet 
bomullscambric. 

Gavetips til 
fødsel, dåp og 

bursdag!

Alvøy dundyne og dunpute anbefales 
av Norges Astma og Allergiforbund.
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NAAF inviterer til landsdek-
kende likepersonskurs fredag 
26. og lørdag 27. oktober 2018 
i Bergen. Tema for kurset er 
opplæring i likepersonsarbeid 
og innføring i matoverfølsom-
het.

Likepersonskurs gir deg 
mulighet til å lære hvordan du 
kan støtte personer i samme 
situasjon som deg selv eller 
deres pårørende. Du får opp-
leve gleden ved å bidra til at 
andre mestrer sykdommen sin 
og være en samtalepartner 

Nordfjord lokalforening har 
i cirka 15 år vore med på dei 
årlege Kulturdagane i Hornin-
dal. I Hornindal ligg Europast 
djupaste innsjø, Hornindals-
vatnet.

Hornindal bygdekvinne-
lag har ein stor frukost ute eller 
inne alt etter veret. Her er vi i 
Nordfjord lokallag med. Vi har 
med litt mat, og i tillegg mer-
ker vi det meste av maten med 
laminerte, heimelaga lappar.

Henning Kvitnes holder kon-
sert 13. oktober på Bysce-
nen i Hønefoss, og NAAF Rin-
gerike og Jevnaker har noen 
billetter til medlemspris kr 
200 (ordinær pris kr 495) Tlf. 
90798999/41647699.

9. desember vises barne-
teateret «Et juleønske» på 
Byscenen, medlemmer kan 
få billetter til kr 100, barn 
gratis.

4. desember arrangerer vi 
juleverksted på Haugvang.

19. til 21. oktober arrangerer 
Region Østafjells weekend-
kurs på Skjærgården hotell og 
badepark i Langesund. Dette 
kurset retter seg mot familier 
med syke barn og for voksne 
som selv er syke. Blant fore-
dragsholderne er lungelege 
Are Bjarke Teigan som forteller 
om kols, astma og allergi og 
barnelege Cecilie Revhaug om 
eksem. 

Det vil i år bli en egen 
ungdomsgruppe med egne 

spennende aktiviteter som 
ungdommen selv har bestemt. 
Vi passer de minste på leke-
rommet under foredragene. 
Barn fra 6 til 12 år får blant 
annet bli med på klatring, 
ballspill og fisking. 

Egenandelen er 1500 kroner, 
tillegg for enerom kr 250. Barn 
og unge opp til 18 år gratis. 
Påmeldingsfristen er utløpt, 
men sjekk for eventuelt ledige 
plasser, region.ostafjells@naaf.
no,  tlf 48 19 14 62.

6. oktober holdes det matkurs for barn fra 3 til 
12 år i Mangfoldshuset i Drammen. Påmelding og 
informasjon til Nazifa Nazari, tlf 401 62 417.

R E G I O N

R E G I O N

ØSTAFJELLS

VEST

Kulturtilbud for medlemmer

Matkurs for barn i Drammen

Weekendkurs i Langesund

R E G I O N

VEST

Likepersonskurs i Bergen
for en som trenger det. Like-
personer fremmer mestrings-
strategier og motiverer andre 
til å håndtere sin situasjon på 
en bedre måte.  

Kurset er for alle som 
ønsker å bli likepersoner, tidli-
gere likepersoner som ønsker 
en oppfrisking og tillitsvalgte.

Mer informasjon og påmel-
ding på nettsiden www.naaf.
no/frivillig/jeg-er-frivillig/opp-
laring/ innen 24. september.

Ta kontakt med organisa-
sjonsrådgiver Dace Kaleja  
(23 35 35 16) dace.kaleja@
naaf.no dersom du har  
spørsmål om kurset. 
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Fellestur til Valle Marina
Region Vest arrangerer tur 
til Valle Marina 28. august til 
11. september 2019. Turen er 
åpen for NAAF-medlemmer 
fra hele landet. Begrenset 

antall plasser.
For mer info, kontakt  

region.vest@naaf.no  
eller telefon 991 22 895

Kulturdagane i Hornindal
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Kurs om KOLS og astma på 
Lungerehabiliteringen: Kur-
set går over 6 uker 2 dager 
i uka 12.00 til 15.00.  Det er 
løpende påmelding, og sy-
kehuset ønsker at du skal få 
starte opp på rehabilitering 
så kort tid som mulig etter 
at henvisning er sendt fra 
fastlegen. Ring tlf 33342700 
for mer opplysninger. 

Kurs for foreldre og 
omsorgspersoner til barn 
med eksem: 5. november kl 
8.30 til 15.30. Gratis kurs, 
opplæringspenger fra NAV. 
Påmelding før 29. oktober. 
Tlf. 33308231, lms@siv.
no. Husk at det er fritt 
sykehusvalg, så alle 
kan delta.

16. juni var 65 store og små 
medlemmer i NAAF region 
Østafjells samlet til opple-
velsesrik klatredag i Høyt 
og Lavt i Lardal, Vestfold.  
Masse spenning høyt over 

31 medlemmer fra NAAF 
Sandefjord lokallag var på 
heldagstur til Telemark 25. 
august med buss fra Sande-
fjord til Ulefoss. Der gikk vi 
om bord i MS Victoria og ble 
sluset opp Telemarkskanalen 
til Lunde. Det ble en hygge-
lig båttur med god lunsj og 
mye å se på. Bussen hentet 

Hyggelig tur til Telemark
R E G I O N

ØSTAFJELLS
oss tilbake til Ulefos Hoved-
gaard og Øvre Verket der 
vi fikk en flott omvisning og 
deilig middag før returen til 
Sandefjord.

Kurs på Tønsberg sykehus

Klatredag i Høyt og Lavt

Regionsekretær Mona H. Larsen synes det var hyggelig å se at alle 
barna koste seg i klatreparken.

bakken og trærne, samt lang 
zipline over Numedalslågen. 
Alle var samlet rundt godt 
rengjort grill, og koste seg 
med medbragt mat i knall-
været.
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* Klatrekveld i Orkdal klatre- 
 hall fredag 21. september kl  
 18 til 20, pr 150 per familie.
*  Badedag i Pirbadet i Trond- 
 heim lørdag 20. oktober fra 
  kl 10.30. Prisen er kr 150  
 per familie. Husk å oppgi  
 alder på barna ved på- 
 melding.
*  Temakveld i Trondheim om 
  astma og andre lungesyk- 
 dommer i samarbeid med 
  RAAO tirsdag 23. oktober.  
 Mer info kommer.
*  Yoga for voksne lungesyke 
 arrangeres ved Selli Rehabi- 

NAAF Nord-Trøndelag storlag arrangerer morge-
nyoga for voksne med oppstart i begynnelsen av 
oktober. Sted: DABA Art Café i Stjørdal. Oppstart 
uke 40. Max 15 deltakere.

Mer informasjon om ukedag og pris kommer 
når det er klart.

For mer informasjon og oppdateringer: 
https://www.naaf.no/naafs-regioner/regi-

on-midt/lokalforeninger/nord-tronde-
lag-storlag/ eller vår Facebookside 

NAAF Region Midt.

Møre og Romsdal storlag 
arrangerer allergivennlig 
kino søndag 23. september kl 
13.00 på Moa kino

Film som vises er «Månelyst 
i Flåklypa» – ingen alders-
grense

Det eneste vi krever at 
deg er at du ikke har på deg 
parfyme og at du ikke spiser 
nøtter under forestillingen. 
Har du dyr, skift rett før du 

drar, slik at dyreallergener 
ikke blir med.

Medlemmer kr 50 per per-
son / max kr 150 per familie.

Ikke-medlemmer kr 100 per 
person.

Kontonummer 
3910.39.09256

Påmelding til monica.dal-
seth@naaf.no med navn på 
alle, alder på barn og om dere 
er medlem eller ikke.

Allergivennlig kino på Moa

Aksjon Burot 2018

Morgenyoga i Stjørdal
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Aktiviteter i NAAF  
Sør-Trøndelag storlag

R E G I O N

MIDT
 literingssenter på ettermid- 
 dag/kveldstid med oppstart 
 i oktober. Mer informasjon  
 kommer etter hvert.
For alle arrangement beta-
les egenandel til konto nr 
4358.15.13888.

Påmelding per epost til 
gina.strom@naaf.no med frist 
1 uke før arrangementet fin-
ner sted.

For mer informasjon og 
oppdateringer, følg med 
på https://www.naaf.no/
naafs-regioner/region-midt/
lokalforeninger/sor-trondelag-
storlag/aktiviteter-i-sor-tron-
delag-storlag/ og vår Face-
bookside NAAF Region Midt.

10. klasse ved Holla skole i Ulefoss var med og luket burot.

R E G I O N

ØSTAFJELLS
Aksjon Burot 2018 i regi av 
Norges Astma- og Allergi-
forbund region Østafjells er 
over for i år. Mange skoler og 
barnehager luket burotplanter 
i juni rundt sitt område. Det 
gjorde at det lokalt var  be-
traktelig mindre burotpollen i 
lufta i blomstringstiden 15. juli 
– 30. august.

I tillegg har bondelagene, 
kommunene og Statens Veg-
vesen slått langs veier og syk-
kelstier. En del bygdekvinnelag 
og sanitetsforeninger har 
gjort en fin lukeinnsats rundt 
aldershjem og institusjoner.

Blant alle som ga oss 
beskjed om at de har luket 
burot, har vi trukket ut 5 vin-
nere:  

Kr 4 000 til Raumyr skole, 
Kongsberg, Buskerud 
Kr 2 000 til Klosterskogen bar-
nehage, Skien, Telemark 
Kr 1 000 til Bjerkely skole, Re 
kommune, Vestfold 
Kr 1 000 til Meaksmoen bar-
nehage, Notodden kommune, 
Telemark 
Kr 1 000 til Flå kommunale 
barnehage avd. Ulv, Flå kom-
mune, Buskerud
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Slik svarer du:

Løsningen på kryssordet i AA2 2018 finner du på side 58.

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

Vinn!
Pakke med 
produkter 
anbefalt av 

NAAF!

Løsningen på kryssordet i AA3 2018 finner du på side 58.

Svarfrist: 21. november 2018
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Her finner du de 
riktige ordene fra 

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

Vinner av kryssord AA2 2018: 
Magnhild Kyvik, Stord
Gratulerer, premien kommer i posten!

NAAFS REGIONER

 LØSNING PÅ KRYSSORD I AA3
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REGION AGDER
facebook.com/naafagder 

Telefon: 94 87 21 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824 
Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 
kl. 9-15
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: region.agder@naaf.no
Nettside: naaf.no/agder  
 
 
REGION HEDMARK
facebook.com/naafhedmark 

Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag 
kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad,  
2405 Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3, 
Borgheim 2, 2405 Elverum
Epost: region.hedmark@naaf.no
Nettside: naaf.no/hedmark
 
 
REGION MIDT
facebook.com/naafmidt

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

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

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

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

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

REGION OPPLAND
facebook.com/naafoppland

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

REGION OSLO 
OG AKERSHUS
facebook.com/naafosloogakershus

Telefon: : 23 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass,  
0130 Oslo. 
Regionssekretær: Aase M. Kolstø 
Sætrang
Epost: aase@naaf.no
Nettside: naaf.no/osloogakershus
 
 
REGION VEST
facebook.com/naafvest

Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø. 
Epost: region.vest@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/vest
Frivillighetskoordinator: Sigrid Totland
Telefon: 404 05 848
E-post: sigrid.totland@naaf.no

 
 
REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells
 

BUSKERUD
 
Telefon: 915 44 059
Kontortid: Mandag/ons/tors  
i partallsuker, 
mandag og onsdag i oddetallsuker.
Regionssekretær: Mona H. Larsen,  
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
Epost: mona.larsen@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells

TELEMARK
 
Telefon: 481 51 294
Adresse: Blekebakkveien. 1,  
3725 Skien
Kontortid: Torsdager 
Epost: region.ostafjells@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells 
 

VESTFOLD 
 
Telefon: 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a,  
3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: ellen.sorby@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells 

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

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

VALLE MARINA
facebook.com/vallemarinadnh 

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

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 

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

Oversikt over forbundsstyret og  
ansatte finner her: naaf.no/omnaaf 
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Kontakt ditt regionkontor
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Tips fra vår samarbeidspartner NAAF:

Bedre inneklima

Visjon 
Å gjøre hverdagen  
bedre for brukeren 

av bygget.

Hindre at skitt, smuss og støv dras inn i bygget (bruk f.eks. 
avskrapningsrist eller Renholdssoner® ved inngangspartiet)

Innred slik at renholdet blir enklest mulig (f.eks. takhøye skap 
og glatte gulv)

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

Bruk moderne rengjøringsmetoder (mikrofiberkluter/mopper 
og vann - og minst mulig kjemikalier)

1

2

3

4

www.renholdssoner.no



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


