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NYHET –  
Marmoleum click er et høykvalitetsprodukt. Det ideelle gulv for de fleste rom i boligen. 

Marmoleum click er linoleum på HDF kjerne med et lag av kork på baksiden. Gulvets unike

oppbygning, med et patentert klikksystem, gir et naturlig gulv som er behagelig å gå på.

Kombinert med en bred fargeskala gir Marmoleum click maksimal designfrihet. 

Limfri montering. Formater i 30 x 30 cm fliser og 91 x 30 cm planker.

Ekte linoleum
med klikk montering

VIL DU VITE MER KONTAKT FORBO FLOORING AS PÅ TLF.: 66 77 12 00

FOR MER INFORMASJON OG INSPIRASJON KAN DU OGSÅ GÅ INN PÅ WWW.FORBO.NO

Design ditt eget gulv på
www.forbo.no

Klikk deg inn på våre 
websider og design 
ditt eget gulv. Du kan
velge forskjellige
farger og mønstre i
fliser og planker.
Prøv deg frem og
design DITT gulv!

Marmoleum Click 63858, 63827
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AstmaAllergi 5/06 kommer uke 42
Manusfrist er 1. oktober
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Oppussing er den norske folkesporten, og 
den nyter sannelig også stor internasjonal 
utbredelse. Når vi ikke pusser opp selv, ser 
vi fjernsynsprogrammer hvor andre strever 
med hammer og sag, og gjerne innenfor 
meningsløst stramme tidsfrister. Moderne 
fjernsynsunderholdning har alltid et nådeløst preg av gladiatorkamper. Eller vi 
leser tykke interiørmagasiner og boligdagdrømmer.  

Men det morsomme er at allergivennlig innredning ikke lenger er noe bon-
jour tristess-prosjekt. Nå er glatte, harde fl ater alle manns drøm. Borte er nips og 
fl oss som samlet støv og skapte problemer. Har man 60 kvadrat og et hyggelig 
budsjett å bruke på kjøkkendrømmen, så er lykken fullkommen når et til for-
veksling likt institusjons-storkjøkken er installert, hvor ingen sleiv er å skue.  

Kjøkkenet er husets hjerte – det vet alle som har invitert til lag. Man kan tenne 
levende lys og sette frem små skåler med snacks som lokkemat for å få gjestene 
til å oppholde seg i stuen –

men få lar seg lure. Etter kort tid er alle klemt sammen på kjøkkenet, rundt 
den som sliter med sluttinnspurten på matsiden, og som samtidig baler med 
velmente blomsterbuketter, emballert i uvirkelige mengder papir og som skal 
kuttes på stilken. 

Jo, innendørsvinden blåser virkelig allergikernes vei for tiden. Tepper har for 
lengst fått føyken. Møblene er enkle og med få krinkelkroker og gjemmesteder 
for støv og rusk. Bokhyller med nips og lesestoff er erstattet av samlinger med 
dvder bak lukkende skapdører. Gardinene hektes ned, og soverommet stram-
mes opp med en stor seng, lite ellers og skap til tak.   

 
Ingen med respekt for seg selv kan åpenbart la være å ta opp svimlende lån 

for å pusse opp badet for en sum man kunne kjøpt sin første leilighet, eller to, 
for – den gang da. Og er man heldig med håndverker her, så blir det fl ott. Fliser 
fra gulv til tak og dusjkabinett med massasjefasiliteter for og bak. Massasjen skal 
ikke NAAF ha ment noe om – men dusjkabinett er bra saker. Mindre vann på 
avveier er god innendørs-miljøpolitikk.

Da gjenstår bare å ønske lykke til med høstens forestående øvelser i oppus-
singens edle kunst. Og er du noe du lurer på, så se etter NAAFs produktanbefa-
linger, sjekk våre hjemmesider eller slå på tråden, så bistår vi deg så langt vi kan. 
Til verket! 

tonje@naaf.no

Allergivennlige 
innendørstrender

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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Grenseverdier og 
mål overskrides hver 
www.miljostatus.no
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Lokal luftforurensning er allerede et 
stort problem i Norge. Regjeringens 
forslag vil særlig ramme astmatikere 

og allergikere, sier generalsekretær Geir 
Endregard. 

Han mener at regjeringens forslag til 
nye engangsavgifter på lette kjøretøy 
må stanses i sin foreslåtte form, fordi et 
avgiftssystem som kun er basert på CO2 

Regjeringens 
forslag til nye 
engangsavgif-
ter på lette kjøretøy 
må stoppes i følge Norges 
Astma- og Allergiforbund. 
Forslaget vil gi mer lokal 
luftforurensning og General-
sekretær Geir Endregard sier 
at astmatikere og allergikere 
må slippe mer forurensning 
fra landets bilpark. 

■ tekst – VIGDIS ASKJEM DAHL

Generalsekretær i NAAF, Geir Endregard har 
tatt opp kampen mot regjeringen favorisering 
av dieselbiler. 

(karbondioksid), vekt og motoreffekt, og 
vil sterkt favorisere dieselbilen fordi den 
slipper ut mindre CO2 enn en bensinbil. 

– Dermed har regjeringen glemt, eller i 
hvert fall ikke nevnt, hva du og jeg plages 
av; nemlig partikler og nitrogenoksider 
(NOx), sier han. 

Dette er nemlig forurensninger som 
dieselbiler gjennomgående slipper ut 
mye mer av enn bensinbiler.  

– Mer forurensning fra dieselbiler er 
faktisk det samme som å ta pusten fra folk 
med astma-, allergi-, lunge- og hjertepro-
blemer, sier han, og nevner spesielt byer 
som Oslo, Bergen og Trondheim, hvor 
forurensningen allerede er altfor høy, for 
mange dager i året.

– Hva er forskjellen på diesel- og bensin-
biler? 

– Både nye og gamle dieselbiler foru-
renser mye mer lokalt, altså bakkenært, 
enn bensinbiler. En gjennomsnittlig die-

selbil slipper faktisk ut minst 
fi re, fem ganger mer nitrogen-

oksider (NOx) og svevestøv, eller 
partikler, enn bensinbiler, forklarer 

Endregard. 
Nå har imidlertid bilindustrien begynt 

å utvikle partikkelfi lter til nye dieselbiler. 
Problemet er at selv om fi ltrene er gan-
ske effektive for partikler (selv om små 
partikler ikke tas  like godt som større), 
gir de faktisk mer NOx. Dermed er en 
dieselbil også med partikkelfi lter, fortsatt 
mye mer forurensende enn en tilsvarende 
bensinbil. 

- Et annet problem er at enkelte av par-
tikkelfi ltrene gir faktisk også litt mer CO2 
utslipp enn uten fi lter. Dermed vil også 
regjeringens forslag, hvor det blir høyere 
engangsavgift per gram CO2,  gjøre det 
ulønnsomt å investere i partikkelfi lter, 
forteller Endregard.

– Hvorfor er NOx og partikler helseskade-
lig?

– Eksos fra veitrafi kk består av fl ere 
helseskadelige komponenter. Det er blant 
annet partikler, nitrogenoksider (NO

x
), 

karbonmonoksid (CO), polysykliske aro-
matiske hydrokarboner (PAH) og fl yktige 

organiske forbindelser. Hver for seg og 
samlet kan dette forårsake både akutte 
og kroniske lidelser, særlig i luftveiene, 
sier Endregard. 

Svevestøv, som består av ørsmå 
partikler, føres lett inn i luftveiene og 
kan forårsake aktivering av betennelses-
reaksjoner i lungene. I tillegg ser det ut 
til at dieseleksospartikler kan forsterke 
allergiske reaksjoner. Derfor er personer 
med astma, kols, lungefi brose og hjerte-
karsykdom spesielt utsatte. I norske byer 
er det bred enighet om at det er nitrogen-

oksider og partikler som er det alvorlige 
helseproblemet, nettopp de stoffene som 
dieselbiler slipper så mye mer ut av.

– Hva vet man om luftforurensning? 
Overvåkning av luftkvalitet og re-

duksjon av luftforurensning i byer og 
tettbygde områder er et behov i mange 
land i verden. I Norge fi nnes det nasjo-
nale forskrifter for hvor mye mengder 
forurensning det er lov til å ha i lufta, og 
hvordan det skal måles og rapporteres. 
Disse reglene er basert på EUs lovverk om 
lokale luftforurensninger, sier Endregard. 

6 ASTMAALLERGI 5 2006 ASTMAALLERGI 5 2006 7

v i g n e t t

Fakta om helseskader 
og type svevestøv 
Svevestøv fra forbrenningspartikler 
består av sot eller karbonkjerner. Sveve-
støvet har den egenskapen at det binder 
til seg andre komponenter, for eksempel 
metaller; Jern, krom, kopper, nikkel og 
sink. Svevestøvet binder seg også til 
biologiske komponenter, blant annet 
allergiframkallende pollen. Svevestøv 
trekkes lett inn i lungene og har derfor 
stor betydning for folks helse. 
Kilde: Norsk Folkehelseinstitutt.

Visste du at i Norge…
er det cirka to millioner registrerte 
personbiler? 
plages mer enn 10 prosent av befolknin-
gen av astma? 

NAAFs kampsak 
Den 30. oktober hadde Samferdsels-
departementet høringsfrist for rapport 
om ”Kriterier for miljøklassifi sering av 
lette kjøretøy”, hvor både CO2 og lokale 
forurensninger vurderes. Det er antydet 
at disse klassifi seringene kan bli brukt i 
fremtidig avgiftspolitikk, for eksempel 
i forbindelse med årsavgiften. Avgifts-
systemet vil dermed favorisere diesel-
bilen som det rimeligste alternativet for 
personbileiere. 

I Norge er landets kommuner ansvarlig 
for å overvåke luftkvalitet, blant annet i 
fl ere større byer. Endregard forteller at 
luftforurensningsnivået allerede er ulovlig 
høyt, for mange ganger i året. Også i år 
har fl ere av landets syv luftkvalitetsso-
ner overskredet tillatt antall dager med 
forurensninger over en gitt grenseverdi 
for NOx og/eller partikler. 

NAAFs forslag til løsning 
Regjeringens forslag har en så dramatisk 
uønsket negativ sideeffekt at det må 
stoppes. Løsningen er å inkludere nitro-
genoksider og partikler i beregningen 
for engangsavgiften. Enten direkte eller 
ved å bruke de nye miljøklassene fore-
slått av Samferdselsdepartementet som 
er under ferdigstilling. Der inkluderes 
alle aktuelle forurensningskomponen-
ter. NAAF mener dog at de må justeres 
litt fordi de i praksis også favoriserer 
dieselbiler for mye. Dette er gjort rede 
for av NAAF i sitt høringssvar til utkast i 
oktober 2006.

Regjeringens forslag
Beregningen av engangsavgiften fore-
slås endret slik at en skal bruke utslipp 
av CO2 istedenfor slagvolum. Vekt og 
effekt skal fortsatt være med i beregnin-
gen. 
Regjeringen har faktisk foreslått et tiltak 
som vil ha to økonomiske effekter:
- Biler som slipper ut lite CO2 blir bil-
ligere
- Biler som slipper ut mye nitrogenoksi-
der og partikler blir billigere
Eller sagt på en annen måte:
- Biler som bidrar til å minske faren for 
fremtidige klimaendringer blir billigere
- Biler som gir mer helseskadelige lokal 
luftforurensning blir billigere.
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Det går mot jul og da står rengjøring i fokus enten vi vil eller ikke. Alle ønsker seg rene gulv
til jul, men det behøver ikke nødvendigvis å være et stort ork å få det til. Jif Mopp System består av 

Jif Mopp Startpakke, Jif Tørrmopp og Jif Mikrofiber Våtmopp og representerer en enkel måte å rengjøre
gulvene på. Systemet brukes til å fjerne støv, smuss og flekker og er derfor perfekt til rengjøring

av parkett, vinyl og fliser. Jif Mopp System fører til et bedre inneklima og god hygiene,
slik at hele familien kan hygge seg uten bekymringer.

JIF  10-10-06  08:13  Side 1

Flere utfordringer
Hvor mange hinder skal en 
astmatiker egentlig møte? 
Regjeringens forslag til 
CO

2
 tiltak faller ikke i god 

jord hos astmatikerne.

■ tekst og foto – ANNE-LISE AAKERVIK

Sissel Sæther står i et veikryss i 
Trondheim og rister på hodet. Hun 
er slett ikke glad for regjeringens 

CO
2
 tiltak, som på sikt vil føre til økte 

dieselutslipp. 
For meg betyr det ennå en hindring 

i hverdagen, sier hun. Astma har hun 
hatt siden spedbarnsalderen, og tra-
fikkforurensingen er allerede plagsom 
nok. Trondheim har i mange år vært 
den byen i landet med høyest luftforu-
rensning, spesielt på kalde, klare vinter-
dager. Sissel Sæther gruer seg derfor 
til vinteren som kommer, som kanskje 
kommer til å bli verre enn noen gang. 

Hadde jeg vært lokalpolitiker i byen 
hadde jeg vært fortvilet nå. For det 
jobbes jo med å få ned luftforurensnin-
gen, de er blant annet flinke til å spyle 
gatene, men så kommer dette vedtaket 
som vil føre til mer forurensning igjen.

Kan ikke ta buss
Kollektivtrafikken i byen går stort sett 
på diesel, det betyr at jeg ikke kan ta 
buss, selv om jeg gjerne skulle ha gjort 
det. Å stå i en busslomme å vente, 
mens bussene kommer og går og spyr 

ut dieseleksos blir rett og slett for stor 
belastning på lungene mine, sier hun. 
– Jeg blir syk i flere dager etterpå. Av 
den grunn er hun innvilget bil gjennom 
trygdeetaten. 

– Trondheim er en av verstingene i 
landet når det gjelder dieselbusser, hvor-
for kan de ikke satse på noe annet som 
forurenser mindre, spør hun.

Gjør noe der det virker
Sissel Sæther er også opptatt av at man 
gjør noe der det er mulig å påvirke. – Pol-
len kan vi gjøre lite med, det samme med 
vær og vind, men trafikkforurensning kan 
vi gjøre noe med, både mengde og type, 
sier hun.  

Forurensingen fra trafikken er så merk-

bar i bykjernen i Trondheim at det er 
sjelden hun drar til byen. Selv om hun 
kan kjøre egen bil. – Jeg må hele tiden 
tenke på om det er verdt det. Har jeg 
gode dager fungerer det jo, men jeg vil 
alltid kjenne at jeg har vært utsatt for 
forurensning. Mellom september og 
april er jeg så å si aldri i midtbyen. Skal 
hun handle blir det på kjøpesentrene. 

Jeg er selvsagt for mindre forurens-
ning, men de nye CO

2
 tiltakene gjør 

det dessverre ikke noe bedre for oss 
astmatikere. Det er derfor viktig at 
man ser på totalbildet når det gjelder 
forurensning. Jeg er utrolig glad for at 
NAAF tar fatt i denne saken og sender 
tydelige signaler om hva de mener, 
avslutter Sissel Sæther.  ■

Det jeg merker er at verden blir mindre tilgjengelig. Vi er allerede presset på mange fronter. 
Dette betyr ennå en ting som gjør det vanskeligere for oss, sier Sissel Sæther om regjeringens 
forslag til CO2 tiltak. 

– Dette er lovbrudd. Kommunen er 
nemlig pålagt å sørge for at en ikke får for 
mange dager med mye forurensning, sier 
han. Vi vet at mange kommuner arbeider 
aktivt for å nå målene, og at de også er 
fortvilet over regjeringens forslag som vil 
gjøre dette arbeidet mye vanskeligere.

Hvorfor er regjeringen opptatt av klima– I 
henhold til Kyotoavtalen er Norge forplik-

for astmatikerne

tet til å redusere klimagassutslippene. 
For å nå denne målsettingen har blant 

annet forslaget til regjeringens engangs-
avgiftssystem kommet. Biler med høyt 
CO2 utslipp skal bli dyrere å kjøpe, mens 
biler med lavt CO2 utslipp blir billigere å 
kjøpe. 

– Å redusere CO2-utslipp er riktig og 
viktig, men vi kan ikke ha et avgiftssystem 

som fører til økte forurensningsproblemer 
lokalt, for å bidra til mindre klimaendrin-
ger i fremtiden.

NAAF vil derfor at miljøgiftene. Ingen er 
tjent med byer hvor man helst bør holde 
pusten, sier Endregard.



Lav overflatetemperatur og jevn spredning av 

varmen gjør den oljefylte LVI-ovnen til et sunt 

alternativ. Varmeelementet kommer ikke i 

kontakt med luften, og du slipper det brente 

støvet. Norges Astma- og Allergiforbund 

anbefaler LVI-ovnen. Det er derfor vi sier 

at LVI gir SUNN VARME.
� De vedlikeholdsfrie ovnene gir en jevn og lun 

varme i hele rommet slik at temperaturen 

ofte kan senkes noe.� En senkning på 2 grader vil redusere 

oppvar mingskostnadene med 10%.

� Dag-, natt- og feriesenkning kan redusere 

kostnadene med opptil 25%.
� Ovnene er enkle å monter, kvilket gir lav 

innstallasjonskostnad.

www.lviprodukter.notlf. 67 58 33 11

et økonomisk alternativ

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund

■ tekst – TONJE WAAKTAAR GAMST

Felles for dem alle er at skal ha en 

klar nytteverdi for allergikere og 

skape minst mulig problemer for 

en størst mulig andel av denne kate-

gorien forbrukere. Vurderingene av 

de ulike produktene foretas av NAAFs 

produktvurderingsutvalg, som består 

av to legespesialister og en ingeniør. 

Terskelen er høy og produsenten må 

kunne fremvise den dokumentasjon 

som er nødvendig for utvalget, for 

å kunne gjøre en faglig forsvarlig 

vurdering. Dersom slik dokumenta-

sjon ikke fremskaffes, eller den viser at 

produktet ikke holder mål, så avvises 

søknaden om anbefaling. Det skjer 

ofte.
Anbefalingen av produktene er 

ikke en vurdering av dette produktets 

andre kvaliteter målt opp mot tilsva-

rende produkter. NAAFs vurdering 

av en sjampo handler om at den ikke 

ved lukt, farge- eller andre tilset-

tingsstoffer skal gjøre hårvasken til 

et problem. NAAF beveger seg ikke 

inn i diskusjonen man vanligvis fi nner 

rundt sjampoer, om glans og splittede 

hårtupper. ■

NAAFs produktavtaler
NAAFs produktanbefalinger skal hjelpe forbru-

kere med allergiproblemer å velge de produkter 

som er best egnet for dem. Det dreier seg om 

mange ulike anbefalte produkter, fra innred-

ningsmaterialer til hårsjampo. 

sjon ikke fremskaffes, eller den viser at 

produktet ikke holder mål, så avvises 

ikke en vurdering av dette produktets 

inn i diskusjonen man vanligvis fi nner 

rundt sjampoer, om glans og splittede 

hårtupper. ■

NYHET –  

Marmoleum click er et høykvalitetsprodukt. Det ideelle gulv for de fleste rom i boligen. 

Marmoleum click er linoleum på HDF kjerne med et lag av kork på baksiden. Gulvets unike

oppbygning, med et patentert klikksystem, gir et naturlig gulv som er behagelig å gå på.

Kombinert med en bred fargeskala gir Marmoleum click maksimal designfrihet. 

Limfri montering. Formater i 30 x 30 cm fliser og 91 x 30 cm planker.

Ekte linoleum

med klikk montering

VIL DU VITE MER KONTAKT FORBO FLOORING AS PÅ TLF.: 66 77 12 00

FOR MER INFORMASJON OG INSPIRASJON KAN DU OGSÅ GÅ INN PÅ WWW.FORBO.NO

Design ditt eget gulv på

www.forbo.no

Klikk deg inn på våre 

websider og design 

ditt eget gulv. Du kan

velge forskjellige

farger og mønstre i

fliser og planker.

Prøv deg frem og

design DITT gulv!

Marmoleum Click 63858, 63827
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et problem. NAAF beveger seg ikke 

inn i diskusjonen man vanligvis fi nner 

rundt sjampoer, om glans og splittede 
rundt sjampoer, om glans og splittede 

Ekte linoleum

med klikk montering

Design ditt eget gulv på

www.forbo.no

Klikk deg inn på våre 

websider og design 

Selv de skitneste barn har sensitiv hud ...

NYHET
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De nye Huntonit ferdigmalte veggplatene - Elegance gir deg 

det elegante utseende til de stilfulle og originale 

veggpanelene.  Platene har 5 bord som 

sammen med profilen er 120 mm 

brede. Huntonit Elegance 

leveres i fargene 

cafelatte og 

magnolia.

���������������������

Neutral serien er helt uten parfyme, farge og

andre unødvendige tilsetningsstoffer. Målet

har vært å skape produkter som gir minst

mulig risiko for å fremkalle kløe og allergi

– både for barn og voksne. Alle produktene

blir godkjent av Norges Astma- og Allergi-

forbund før de kommer på markedet. Pro-

duktene har en hudnøytral pH-verdi.

Besøk gjerne våre hjemmesider: www.neutral.no

For mer informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund, besøk: www.naaf.no

Vaskeproduktene kan kjøpes i dagligvareforretninger over hele landet.

Hygieneproduktene kan kjøpes i Vitus Apotek, Ditt Apotek, Vita og i velassorterte dagligvarebutikker.

Ekstra milde barne-

produkter til  både store

og små barn

1446 A
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Neutral serien er helt uten parfyme, farge og

andre unødvendige tilsetningsstoffer. Målet

har vært å skape produkter som gir minst

mulig risiko for å fremkalle kløe og allergi

Besøk gjerne våre hjemmesider: www

For mer informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund, besøk: www

Vaskeproduktene kan kjøpes i dagligvareforretninger over hele landet.

Hygieneproduktene kan kjøpes i Vitus Apotek, Ditt Apotek, Vita og i velassorterte dagligvarebutikker.
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TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

Eneste støvsuger med toppkarakter i
omfattende Europeisk test av 47 testede
modeller. Testen er utført i regi av det
internasjonale Forskningsinstituttet
for Forbrukere (ICRT) Deler av testen
er gjengitt av Forbrukerrapporten
Nr: 4-2003.

Grunnet sitt unike støvopptakog evne til å rense utblåsnings-
luften er Vorwerk støvsugereanbefalt av Norges Astma ogAllergiforbund.

Rådet for Romlufthygienei Tyskland (AG-RLH) hartildelt Vorwerk støv-suger godkjennings-merket “EGNET FORALLERGIKERE”.

- SE DEN!
- PRØV DEN!- OPPLEVFORSKJELLEN!

• unikt støvopptak• unik filtrering• ekstrem lav vekt• best på levetid

www.vorwerk.no

For mer informasjonRing tlf: 33 13 57 77
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brede. Huntonit Elegance 

leveres i fargene

cafelatte og 

magnolia.

For informasjon og bestilling av MiteBlock TM:

Sleep Scandinavia as,  Snarøyveien 57, 1367 Snarøya  � Tlf. 67 11 03 17 �  Fax. 67 53 48 25 �  www.SleepScandinavia.com

� MiteBlock TM sengetøy gir total beskyttelse 

mot midd og allergener.
� Komfortabelt, mykt og hudvennlig uten 

kjemiske tilsetninger.� Vaskbart ved 95 0C - med 10 års garanti mot 

fabrikasjonsfeil.� Vurdert og godkjent av NAAFs faglige 

produktutvalg.

Rikstrygdeverket refunderer utgifter til madrass- 

og pute-overtrekk for barn under 16 år med 

dokumentert middallergi.

Org. nr.:  987 726  482 

anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund

av en sjampo handler om at den ikke 

inn i diskusjonen man vanligvis fi nner 

rundt sjampoer, om glans og splittede 
rundt sjampoer, om glans og splittede 

Ekte linoleum

med klikk montering
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brede.

leveres i fargene

cafelatte

magnolia.

For informasjon og bestilling av MiteBlock TM:

Sleep Scandinavia as,  Snarøyveien 57, 1367 Snarøya  

anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund

Hudens
naturlige
valg

Lactacyd flytende såpe uten parfyme 

– anbefales av Astma- og Allergiforbundet

Hudvask på kroppens egne vilkår

Lactacyd har lansert en ny lekker flaske,

men de gode egenskapene er fortsatt de

samme. 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.

Lactac
yd_210

x297_A
llergi

_no  2
6.08.2

005  1
4:13  

Side 1

Lav overflatetemperatur og jevn spredning av 

varmen gjør den oljefylte LVI-ovnen til et sunt 

alternativ. Varmeelementet kommer ikke i 

kontakt med luften, og du slipper det brente 

støvet. Norges Astma- og Allergiforbund 

anbefaler LVI-ovnen. Det er derfor vi sier 

at LVI gir SUNN VARME.
� De vedlikeholdsfrie ovnene gir en jevn og lun 

varme i hele rommet slik at temperaturen 

ofte kan senkes noe.� En senkning på 2 grader vil redusere 

oppvar mingskostnadene med 10%.

� Dag-, natt- og feriesenkning kan redusere 

kostnadene med opptil 25%.
� Ovnene er enkle å monter, kvilket gir lav 

innstallasjonskostnad.

andre kvaliteter målt opp mot tilsva-

rende produkter. NAAFs vurdering 

av en sjampo handler om at den ikke 

NAAFs produktanbefalinger skal hjelpe forbru-

kere med allergiproblemer å velge de produkter 

som er best egnet for dem. Det dreier seg om 

mange ulike anbefalte produkter, fra innred-

Ovnene er enkle å monter, kvilket gir lav 

innstallasjonskostnad.

av en sjampo handler om at den ikke 

Hudens
naturlige
valg
naturlige
valg
naturlige
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Marmoleum Dual
Walton
Artoleum Scala
Artoleum Graphic
Artoleum Piazza
Artoleum Sierra

GlaxoSmithKline 
Lactacyd produkter
Lactacyd fl ytende hudvask uten parfyme
Lactacyd dusj crem uten parfyme

Jordan AS 
Jordan produkter
Multimopp
Mestermopp
Microfi berkluter
Allergivennlige hansker
Superklut, mikrofi berklut

Lilleborg AS 
Lilleborg produkter

■ tekst – MARIANNE 
MONSEN

Det er lenge 
siden vegg- til 
veggteppe 

ble kastet ut av de 
norske hjem. Nå 
er det harde gulv 
for alle pengene: 
Parkett, laminat 
og linoleum.

– Veldig 

mange mennesker vil ha parkett i stuene 
sine, men vi merker også en større etter-
spørsel etter linoleum, spesielt i kjøkken, 
soverom og inngangspartier, forteller 
markedskoordinator Gunni Marie Blunck i 
Forbo Flooring. 

– Linoleum består i hovedsak av forny-
bare råvarer, det betyr mye for våre kun-
der. Vi opplever å få mange henvendelser 
fra folk som ønsker råd i forhold til astma 
og allergi. Nå er linoleum også blitt lettere 
å legge selv, med plater og fl iser som kan 
monteres i et såkalt klikksystem. 

Boning eller polish er ikke lenger 
nødvendig å påføre denne nye typen, 
som har en vannbasert overfl ate som gjør 
gulvet enklere å holde rent. Vaskevoks i 
vannet to – tre ganger i året holder for å 
beskytte overfl aten, opplyser Blunck.

 
Småbarnsforeldre
Også Lilleborg merker en økende inter-
esse for allergivennlige produkter. 

– Det har vært en jevn vekst i vaske-
midler uten tilsatt parfyme og farge de 
siste årene, fra ca 15 prosent i 1999 til ca 

Helsetrender innendørs
Interessen for 
allergivennlige 

produkter har økt 
blant folk, melder 

industri med varer 
anbefalt av NAAFs 
Produktvurde-
ringsutvalg.

Alloc AS
Alloc gulv 
Alloc Commercial laminatgulv
Alloc Domestic laminatgulv
Alloc Home laminatgulv
Alloc Original laminatgulv
Alloc Universal laminatgulv 

Byggma ASA 
Huntonitt produkter
Huntonitt Standard, ubeh.plater for tak, 
vegg og gulv
Huntonitt malt Symfoni, Classique, 
Faspanel, Antikk
Fibro-Tresbo baderomspanel X 11 laminat

Forbo Flooring A/S 
Forbo Linoleum
Marmoleum Real
Marmoleum Fresco
Marmoleum Decibel
Marmoleum Mosaic

Blenda Sensetiv vaskepulver
Blenda Sensetiv tøymykner
Jif mikrokluter blå og grønn 
Jif Mopp-Consutex engangskluter 
Jif Våtmopp
Dixin/Håndsåpe/Desinfeksjonsgel/
Fuktighetskrem
Milo Parfymefri - Vaskemiddel for ull, 
uten enzymer og parfymefri 

LUX Norge AS 
LUX produkter
Støvsuger LUX 1 Royal Chrome
LUX AC3 luftrenser
LUX Mikrolux Mikrofi berprodukter

LVI Produkter
LVI og Myson produkter
Elektriske oljefylte ovner for veggmontering
Elektriske håndkletørkere

Mascot Høie A/S
Mascots Høies produkter
Høie Allergo Thermodyne
Høie Allergo Barnethermo
Høie Allergo Hodepute
Høie Allergo Babypute
Høie Allergo Sval

Høie A/S
Høies produkter
Høie krepp kval. 755 ensfarget hvit og uble-
ket dynetrekk og putevare
Høie krepp kval. 745 ensfarget hvit og uble-
ket laken

Miba A/S
MIBAS produkter
Mitsubishi Electric - Luftavfukter E 16SX

Nikken Norge A/S
Nikkens produkter
Airpower 5 Luftrenser.

Procter & Gamble 
Pampers bleieprodukter
Pampers New Baby
Pampers Active Fit
Pampers Baby Dry.

Sara Lee Household & 
Body Care Norge AS
Neutral- seriens tøyvask
Neutral – Flytende hvitvask
Neutral – Fyltende color
Neutral – Flytende ull og fi nvask
Neutral – Compact hvitvask
Neutral – Compact color
Neutral – seriens tøymykner/skyllemiddel
Neutral – Tøymykner stryklett og normal
Neutral – seriens oppvaskmiddel
Neutral – Oppvask
Neutral – Maskinoppvask/maskindisktab.
Neutral – seriens personlig pleie
Neutral – Sepe
Neutral – Kremsepe/fl ytende

Neutral – Kids bad og dusj
Neutral – Kids shampoo
Neutral – Bad og dusj shower gele
Neutral – Håndkrem
Neutral – Shampoo, normal
Neutral – 2 i 1 shampoo
Neutral – Antiskæl shampoo
Neutral – Håndkrem
Neutral – Mild balsam
Neutral – Hudlotion
Neutral – Deodorant rollon
Neutral – Intensiv krem

Sleep Scandinavia
Sleep Scandinavias produkter
Allergisengetøy:Mite Block/Germ Block/Elite

Trimakk Ans
Vorwerk støvsuger
Vorwerk støvsuger model:
Kobold 135 m/ EB 351
Kolbold 131 m/ EB 350
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25 prosent i dag, forteller informasjons-
sjef Anne Gjemdal. – Ikke minst er det 
mange småbarnsforeldre som er opptatt 
av å forebygge astma og allergi hos barna 
sine. 

Lilleborg lanserte Blenda Sensitive-se-
rien første gang i 1993. 

Siden den gang har serien vokst og 
består av fi re varianter. Siste tilskudd er 
Blenda Sensitive Tøymykner som kom 
på markedet i begynnelsen av 2005. Da 
lanserte Lilleborg også er parfymefritt 
alternativ for ullvask: Milo Parfymefri.

At fokus på inneklima har vokst mye 
kan også Johnny Bjerkli, sjef på import-
kontoret til Trimakk ANS, som distribuerer 
Vorwerk støvsuger, bekrefte.

– Vi får mye spørsmål fra kundene an-
gående støvopptak og fi ltrering, som kan 
være et problem for vanlige støvsuger, 
forteller Bjerkli. 

– Vorwerks munnstykke- og fi ltertek-
nologi har vært i fremste rekke på dette 
området, blant annet er munnstykket 
motorisert, slik at teppeunderlag blir 
børstevalset og ristet under støvsugin-
gen. ■

Følgende produkter er anbefalt av NAAF: 
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Soverommet bør være enkelt å holde 
rent og fri for klassiske støvsamlere 
som tepper, store mengder kosedyr 
og hyller fulle av småtterier som er 

tidkrevende å holde rene og støvfrie. 
(foto: Forbo)
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nikken 
annonse

oppussing

Kveldene blir mørkere og 
vi kryper inn i hulene våre. 
Høsten er tid for oppussing. 
Kanskje kan du benytte an-
ledningen til å gjøre boligen 
din mer allergivennlig?

tekst – MARIANNE MONSEN

oppussing
Allergivennlig

o p p u s s i n g



Allergikere skal slippe å re opp sengen. Fuktig sengetøy som pakkes ned under et godt sengeteppe gir topp forhold for midd. Heng heller dynen på 
kanten av sengen.
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NAAFs Inneklimakontor har et sett kjø-
reregler som det ikke er altfor vanskelig 
å følge når du skal pusse opp, kan Ellen 
Strand på Inneklimakontoret fortelle.

– Grunnregelen er å velge materialer 
som er lette å holde støvfrie. Støv i seg 
selv er ikke være skadelig, hvis du ikke 
har støvallergi, men alle slags allergener 
kleber seg til støvet. En annen grunnregel 
er å velge materialer og møbler som er 
mest mulig luktfrie. Lukt er et tegn på at 
produktet kan gi fra seg skadelige gasser 
og kan også være en indikasjon på at det 
fi nnes allergener i materialet. Dessuten 
kan kraftig lukt være svært sjenerende i 
seg selv.

–- Har du noen spesielle anbefalinger til 
nytt gulv?

– Vi anbefaler harde gulv, det vil si par-
kett, laminat, fl iser og vinyl og linoleum. 
Dette er materiale som er lett å holde 
rent. Legger du parkett, er det en fordel å 
velge en type som er ferdig lakket, da slip-
per du problemet med lukt og avgasning. 

– Hva med tepper?
– Vegg- til veggtepper fraråder vi 

absolutt. Slike tepper er svært vanskelig 
å holde rene, det samler seg fort støv og 
skitt og allergener her som lett virvles 
opp i innelufta. 

– Teppene binder ikke støvet da?
– Når de er nye, gjør de det, men det 

går ikke lenge før et vegg- til veggteppe 
er mettet av støv. Vanlige tepper er bedre, 
de kan ristes og vaskes og renses. 

Maling?
Å pusse opp er så mangt. Det kan være 
store prosjekter eller å male en eller fl ere 
av veggene i en ny farge. Men maling er 
et vanskelig produkt for noen allergikere.

– All maling gasser mer eller mindre, 
selv om produktene blir bedre og bedre, 
sier Ellen Strand. – Er du veldig sensibel, 
pleier vi å anbefale ferdigmalte veggpla-
ter – takplater også, hvis du skal legge 

nytt tak. Da slipper du hele problemet 
med malingen. Panel kan også være en 
løsning, man da helst stående panel. I det 
liggende legger det seg veldig fort støv 
mellom bordene. Og tenk litt over hva 
slags tresort du bruker. Furu avgir mer 
gasser når den er fersk enn gran. Vanlig 
papirtapet påført med celluloselim kan 
være et alternativ. 

Også nye møbler kan avgi lukt og gas-
ser. 

– Møbler er blitt ”ferskvare”.  For noen 
år siden sto de gjerne på lager før de ble 
solgt, nå venter vi seks til åtte uker for å 
få akkurat vår sofa produsert. Ulempen er 
at lukter og avgasser fremdeles kan sitte 
i når sofaen blir levert. Avtar det ikke og 
lukten sjenerer deg, bør du levere den 
tilbake. Vedvarende kraftig lukt bør hånd-
teres som en reklamasjonsrett. VALLE MARINA – feire jul i 

god sommertemperatur

Ja, det er muligheter enda, plasser for 
3 og 4 uker ledig med avreise den 
9. og 16.des. Eget program for 
jule- og nyttårshelgen. 
For mer informasjon og priser, ta 
kontakt snarest med:

Torild Ullestad, Reisekonsulent 
Helsereiser AS
tlf: 56 51 48 25 / 90 62 85 88 eller 
Astrid Blekastad tlf. 22 79 92 00
 

SOMMERFERIEN på Valle Marina, 
Gran Canaria.
Salget for sommeren 2007 er allerede i 
gang. Gode priser for NAAF-medlemmer og 
deres familier.

Prisene gjelder fra 
1. mai til 15. sept. 
Det er stor etterspørsel så prinsippet 
er, først til mølla...

Ring nå og ta en prat om 
sommeren 2007!

Med vennlig hilsen 
Torild Ullestad, Reisekonsulent 
Helsereiser AS
tlf: 56 51 48 25 / 90 62 85 88

Prisene gjelder fra 
1. mai til 15. sept. 
Det er stor etterspørsel så prinsippet 
1. mai til 15. sept. 
Det er stor etterspørsel så prinsippet Det er stor etterspørsel så prinsippet 
1. mai til 15. sept. 

er, først til mølla...

Ring nå og ta en prat om Ring nå og ta en prat om 
sommeren 2007!sommeren 2007!

Med vennlig hilsen 
Torild Ullestad, Reisekonsulent 

Plasser igjen til jul!

ÅRETS JULEGAVE 
til deg og familien

gang. Gode priser for NAAF-medlemmer og 

Prisene gjelder fra 

Plasser igjen til jul!Plasser igjen til jul!Plasser igjen til jul!Plasser igjen til jul!

ÅRETS JULEGAVE 

Fremdeles er det mange som sverger til såpe 
og vann ved storvasken – og rikelig av begge 

deler. Allergikere er dog bedre tjent med 
moderne rengjøring, med mikrofi berkluter, lite 

vann og så lite såpe som mulig.

– Et tips er også å be om å få se et 
produkts datablad for helse- miljø og sik-
kerhet (HMS) før du kjøper. I et HMS-data-
blad står alle stoffer og sammensetninger 
et produkt inneholder med deklarasjon 
av stoffene og angivelse av konsentra-
sjon. Et HMS-datablad skal følge alle 
produkter.

Støvsugere
I stuer er det ofte mange åpne hyller og 
pyntesaker som er rene støvsamlere. 

– Har du anledning til å bytte ut bok-
hyllene med bokskap, er det en fordel, 
og når du tørker støv og vasker gulv, er 
mopper og mikrofi berkluter godt egnet. 
Da trenger du ikke å bruke mye såpe, som 
legger seg som en hinne på fl atene og blir 
til støv når det tørker.

”Allergivennlige” støvsugere er også på 
markedet.

– Har man en vanlig støvsuger, bør den 
være utstyrt med hepafi lter som fanger 
opp det fi ne støvet som ellers i stor grad 
bli blåst ut igjen i rommet. Det er også 
viktig å skifte støvsugerpose ofte, jeg 
pleier å si at det er greitt å gjøre det i god 
tid før posen er full. Jo mer sensibel du er, 
jo viktigere er det.  Ellers anbefaler NAAFs 
Inneklimakontoret også sentralstøvsuger, 
da kommer ikke noe fi nstøv ut igjen i 
boligen. 

Luftfuktere, derimot, anbefales ikke.
– I moderne boliger kan det oppstå 

problem med fukt fra baderom på grunn 
av mye dusjing, allerede uten fuktere. Blir 
ikke denne fukten luftet ut, kan det føre 
til soppvekst både i våtrom og bak vegger 
ellers i boligen, som kan gi helseskader 
for allergikere og astmatikere.

– Når vi opplever det er tørt i et rom, 
betyr det ofte at temperaturen er for 
høy slik at det blir mye svevestøv i lufta. 
Senker vi temperaturen til 20 til 22 grader, 
vil lufta kjennes behageligere. 

Ikke re opp senga
Skal du pusse opp soverom, lønner det 
seg å være ekstra nøye med materialvalg, 
for i dette rommet tilbringer vi store deler 
av livet. 

– Her anbefaler vi skap som går helt 
opp til taket for å unngå at støv legger 
seg oppå, og er du først i gang med å for-
nye rommet, skader det ikke å gi dyna litt 
oppmerksomhet også. For i dyner kan det 
skjule seg mye midd. Heldigvis tåler ikke 
midden vask over 60 grader, rens eller 
temperaturer under minus 20 grader, på 
iskalde dager, kan du henge dyna ut noen 

Vil du ha fl ere råd?
Ring NAAFs Inneklimakontor 

   tlf. 75 52 60 35 mellom kl 12 og 15.

døgn. Eller du kan rett og slett investere 
i en ny dyne, i gamle dyner har det vokst 
fram rikelige middkolonier som det kan 
være vanskelig å bli fullstendig kvitt. Nye 
dyner har også et tettere trekk. For barn 
med middallergi anbefaler vi middtrekk 
som kan trekkes utenpå dyne og pute. 
Uansett er det bra å lufte sengetøyet 
godt, enten over sengegavlen eller ut av 
vinduet hvis du har anledning til det. En 
middallergiker trenger ikke re opp senga! 

– Noen fordeler skal en ha.
– Ja, og det er også en fordel ikke å ha 

det for varmt på soverommet. 15 grader 

rekker lenge, foretrekker du det kaldere, 
er det bare bra, og klær og leker bør ikke 
slenge rundt. De er støvsamlere uten like. 

- Men leker og kosedyr på soverommet til 
minstemann?

– Minst mulig om natta, i alle fall. Le-
kene går det an å rydde bort i lekekasser, 
og kanskje går det an å beholde bare det 
aller kjæreste kosedyret i senga?!

o p p u s s i n g o p p u s s i n g
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Mikrofiber er sprengte fiber med 
mange små, fine tråder, som gir 
bedre rengjøringseffekt enn såpe 
og kjemikalier. Mikrofiber har også 
evnen til å holde på støv og smuss, 
slik at alle urenheter/støv blir borte 
og ikke spres ut/virvles opp.
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Mulig det, men også «småtroll» kan få slimhoste. 
Denne strevsomme hosten kan nemlig oppstå i alle 
aldersgrupper, ofte i tilknytning til en forkjølelse. 

Bisolvon® tar vekk hosten raskere ved at det plag-
somme slimet fortynnes og gjøres lettere å hoste 
opp. Bisolvon® kan brukes av både voksne og barn. 

Bisolvon® har effekt allerede etter første dag. 
Full effekt oppnås etter 2 – 5 dager.

Bisolvon® kan blandes i saft, juice eller annen drikke 
hvis ønskelig, og fås reseptfritt på apoteket.

Slimhoste? Det er vel 
noe gamle tannløse 
kjerringer lider av

Til korttidsbehandling av seigt slim i forbindelse med 
vedvarende luftveissykdommer. Les pakningsvedlegget nøye.

Bisolvon®

Fjern slimet, så fjerner du hosten.
WWW.BISOLVON.NO

Nyhet!
Nå egen flaske med 

dråpeteller for barn 2–5 år.
Bisolvon 

– for hele familien.

n y h e t e r

■ tekst – ROSE LYNGRA
 
Når vi utsettes for smitte, starter 
kroppens immunapparat en 
rekke reaksjoner for å nøytrali-
sere eller bekjempe skadevirk-
ningene. Vårt immunapparat er 
i stand til å bekjempe mange 
smittestoffer, men noen ganger 
må vi ha behandling for å bli 
frisk. I verste fall kan infeksjons-
sykdommer føre til dødsfall.

En gjennomgått sykdom kan 
føre til beskyttelse mot denne 
sykdommen neste gang vi ut-
settes for smitte av den samme 
mikrobe. Noen virus, infl uensa 
og HIV, endrer seg hele tiden 
og dette skaper store utfordrin-
ger for tilpassing av vaksinen, 
som må endres hvert år for å 
tilpasses mot den nyeste variant 
av viruset. Vaksinasjon i forrige 
infl uensasesong gir ikke tilstrek-
kelig beskyttelse mot årets 
infl uensa, derfor anbefales årlig 
vaksine i forkant av sesongen. 
5–10 %, i verste fall opptil en 
tredjedel av befolkningen, kan 
bli syke når sesonginfl uensaen 
slår til. 

Symptomer
Infl uensasymptomer er feber, 

muskelsmerter, hodepine, 
tørrhoste og slapphet. Magepla-
ger er sjeldne, men kan opptre 
spesielt hos barn. Sykdommen 
varer vanligvis 7–10 dager. Vaksi-
nen er først og fremst påtenkt 
personer som risikerer alvorlig 
sykdom eller død hvis de smit-
tes av infl uensa. 

Risikogrupper er:
- Voksne og barn med alvorlige  

 luftveissykdommer, spesielt  
 de som har nedsatt 
 lungekapasitet
- Voksne og barn med kroniske  
 hjerte/karsykdommer
- Voksne og barn med 
 sykdommer som gir nedsatt  
 infeksjonsresistens
- Voksne og barn med diabetes  
 mellitus eller annen  
 stoffskiftesykdom
- Beboere på alders- og 
 sykehjem
- Personer som er 65 år eller   
 eldre
I tillegg anbefales infl uensavak-
sine til de som har nærkontakt 
med risikogruppene
- Helsepersonell med pasient 
 kontakt 
- Husstandsmedlemmer til   
 risikopasienter

Gratis vaksine
Helse- og omsorgsdepartemen-
tet har besluttet at infl uensa-
vaksinen skal være gratis til 
risikogruppene, men vaksinatø-
rene har anledning til å ta gebyr 
for å gi vaksinen. 

De anbefaler at arbeidsgiver 
dekker kostnadene for vaksina-
sjon av helsepersonell. 

Hvem bør ikke vaksineres:
- Den som har hatt en alvorlig  
 reaksjon på tidligere dose av  
 samme vaksine
- Alvorlige straksreaksjoner   
mot egg
- Kjent allergi mot andre inn  
holdstoffer i vaksinen
- Alder under 6 måneder – 
 sikkerheten og effekt av   
 vaksinen hos småbarn ikke er  
 undersøkt
- Har akutt infeksjon md feber  
 over 38 grader.

Utsending av vaksine til kom-
munene begynner i begyn-
nelsen av oktober. De fl este 
kommuner arrangere masse-
vaskinasjon. Ta kontakt med 
din fastlege eller helsestasjon 
for ytterligere informasjon om 
tilbudet i din kommune / bydel. 

 
For mer vaksineinformasjon: 
Statens Folkehelseinstitutt  
www.fhi.no

Infl uensavaksinasjon
Sesonginfl uensa ram-
mer svært mange og 
er en betydelig årsak til 
akutt sykdom. Voksne 
og barn med alvorlig 
luftveissykdommer 
regnes som risikopa-
sienter og har krav på 
gratis infl uensavaksine. 
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■ tekst – UNNI FJELD 
 foto – HÅKON WILLIAM PRAN

Kjetil Roos Bjerke som er bosatt på 
Eidsvoll har hatt mange gode og posi  
tive opplevelser etter at han begynte 

å dykke, men han vil på det sterkeste 
fraråde andre astmatikere å gjøre det 
samme uten nøye overveielse og god 
kunnskap om egen sykdom.

– Det er veldig viktig er at man er i 
svært god form. Selv har jeg drevet med 
konkurransesvømming, dermed var det 
ikke noe å si på formen. Jeg var godt 
trent, sier Kjetil som fi kk astma allerede da 
han var to år.

Han forteller at til tross for drømmen 
om å dykke, trodde han i en årrekke at 
dette var uaktuelt for ham på grunn av 
astmaen.

– Men så hørte jeg om en annen astma-
tiker som hadde startet med dette, og da 
bestemte jeg meg for å prøve. 

Sikkerhet og trening
– Sikkerhet er det aller viktigste for meg, 
og nettopp på grunn av astmaen tar jeg 
langt fl ere forholdsregler enn andre. Jeg 
er glad i livet mitt, og ønsker på ingen 
måte å sette livet på spill, men er sam-
tidig klar over at som astmatiker utgjør 
et dykk større risiko for meg enn for en 
som er frisk. Derfor er det også perioder 

hvor jeg ikke kan dykke. For en som har 
astma er det farligere å dykke hvis man 
er litt forkjølet, enn for andre. På grunn 
av trykket kan man få store skader, både 
lungeskader og øreskader, og i verste 
tilfelle kan man dø av det. Man bør altså 
ikke være tett i luftveiene når man dykker 
ettersom dette øker faren for trykkskader, 
forteller Kjetil.

Han forteller at han har tatt fl ere kurs, 
også livredning for dykkere, og er sertifi -
sert for dykk ned til 30 meter.

– Med livredningskurset kan jeg redde 
både meg selv og andre om det oppstår 
et uhell. Akkurat det er veldig viktig for 
meg. Kjenner man seg trygg på det man 
gjør, og vet med seg selv hva man skal 
gjøre i ulike situasjoner, unngår man 
stresset som igjen kan utløse et anfall. Jeg 
har selv opplevd en situasjon der jeg følte 
at jeg ikke fi kk nok luft da jeg befant meg 
på over 20 meters dyp. Jeg holdt på å få 
panikk, men klarte å ta meg sammen og 
gjøre de riktige tingene. Det er jo livsfarlig 
å gå rett opp, så det gjelder å roe seg ned. 
I ettertid tror jeg at det var mest inni ho-
det mitt jeg trodde jeg ikke fi kk nok luft.

Må kjenne sin egen sykdom
Kjetil er veldig klar på at hans historie ikke 
skal få andre astmatikere til å prøve seg 
uten å vite hva de gjør.

– Dykking i seg selv kan være en risi-
kosport, og for en astmatiker er risikoen 
større. Derfor er det så ekstremt viktig at 
man kjenner sin egen astma godt, og vet 
hvordan man reagerer og hvilke situasjo-
ner som kan utløse anfall. For å få lov å 
dykke, kreves legeundersøkelse, og man 
bør rådføre seg hos sin egen lege før man 
setter i gang, sier Kjetil. Det er også viktig 
at man alltid dykker sammen med noen, 
og den du dykker sammen med bør vite 

at du har astma. Dessuten dykker jeg aldri 
uten å si i fra på forhånd.

Utrolig mye glede
Men Kjetil vil også si noe om hvor mye 
glede dykkingen gir ham.

– Egentlig er jo dykking veldig lite an-
strengende i seg selv. Det kan være mer 
anstrengende å ta på seg alt utstyret enn 
selve dykkingen. Når man først er under 
vann er man behagelig vektløs, og det er 
en fantastisk opplevelse å studere livet 
under vann. Nattdykking er mest spen-
nende. Med de sterke lyktene vi bruker 
ser vi alt det vi ikke ser ellers. Det kan ikke 
beskrives, men må oppleves. Siden jeg 
startet for to og et halvt år siden, har jeg 
hatt fantastiske opplevelser både i Norge 
og i utlandet. Jeg vil nesten si at det er 
mest spennende å dykke her i Norge. Det 
gir fantastiske opplevelser å dykke her 
hjemme, og det er først og fremst i havet 
jeg trives best, men ferskvann har også 
gitt meg noen fi ne erfaringer. Jeg og en 
kamerat dykket i Hurdalsjøen. Vi dykket 
kun på seks meters dyp, og fant en ambu-
lansekoffert med alt utstyr også oksygen. 
Vi tok med opp det vi klarte, og overlot 
det til politiet. Det var gammelt utstyr 
som må ha ligget på bunnen i minst 20 
år. Når man dykker får man en deilig 
følelse av å være på steder andre ikke har 
vært før deg. Man føler seg på jomfruelig 
område på en måte. Det er fantastisk, sier 
Kjetil som håper han kan holde på med 
dykking lenge.

- Dersom jeg må gi meg med dette, 
overveier jeg å begynne med fallskjerm-
hopping. Det er også noe jeg har drømt 
om å gjøre lenge, sier Kjetil Roos Bjerke 
som er et levende bevis på at astma ikke 
er noen hindring når det gjelder livsglede 
og utfoldelse. ■

Astmatiker på

Kjetil Roos Bjerke hadde 
alltid drømt om å dykke. For 
to og et halvt år siden satte 
han drømmen ut i livet, til 
tross for sin kroniske astma. 

Astmatiker på

dypt vann
– Når man dykker får man en deilig følelse av å 
være på steder andre ikke har vært før deg – det 
er fantastisk, sier Kjetil som håper han kan holde 
på med dykking lenge.

Dykking i seg selv er lite anstrengende, forteller Kjetil. Det kan være vel så 
strevsomt å få på seg alt utstyret som selve dykkingen.



Forts. side 32

20 ASTMAALLERGI 5 2006 21ASTMAALLERGI 5 2006

v i g n e t t

FRIA BRØD GLUTEN-
FRITT PØLSEBRØD
Gode, glutenfrie tradi-
sjonelle pølsebrød.
Høyt innhold av nytti-
ge kostfibre.

NEUTRAL 
OPPVASK
Uten parfyme.
Effektiv og mild for
hendene. Anbefalt
av NAAF.

NEUTRAL 
VASKEPULVER
Neutral vaskepulver
for farget og hvitt
tøy. Vasker helt rent
uten parfyme,
optiske hvitt og
fargerstoffer.
Anbefalt av NAAF.

NEUTRAL 
SKYLLEMIDDEL
Uten fargestoffer og
parfyme. Anbefalt
av NAAF.

Bursdagsfest for
store og små

venner med allergi

Uten hvetestivelse, egg
og melk. Brukes til

boller, kjeks, lomper,
pizzabunn, rundstyk-

ker, 
brød mm.

GLUTENFRI

Hos MENY vil alle med allergi
finne et bredt utvalg varer
tilpasset sitt spesielle behov.
Allergi ingen hindring, enten 
du vil kose deg med noe ekstra
eller invitere til fest!

Frihet for deg med

allergi

GLUTENFRI GROV
MELBLANDING
Uten egg og melk. 

MANDELKAKE
MED DAIM
Glutenfri, uten
kunstige fargestoffer
og konserverings-
middel. 

GLUTANO 
CORN FLAKES
Inneholder kun
mais. Økologisk og
helt uten tilsetninger.

GLUTENFRIE
VAFLER
Gjør det enkelt for
deg å lage en
godbit i en fei.

TOFULINE 
MELKEFRI IS
Et godt og sunnere
alternativ til fløteis.
Smaker som fløteis.
Kun utvalgte butikker.

Se etter dette merket!

Lys 
melblanding

Foto: Aina Hole
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■ tekst ROSE LYNGRA

Nye foreldregenerasjoner har ikke 
erfart hvor farlig sykdommene er og 
etter hvert som den eldre gene-

rasjon går bort vil også historiene om 
sykdommene og konsekvensene av disse 
bli borte. Det kan bli en utfordring å mo-
tivere fremtidens foreldre til å vaksinere 
barna sine dersom de kun forbinder vaksi-
nen med ulempene i form av ubehagelig-
heter ved selve vaksinasjon og eventuelle 
bivirkninger.

Det norske vaksineprogrammet er et 
tilbud til alle barn. Bakgrunnen for at vi 
har fått et vaksineprogram er ønske om å 
beskytte barna mot alvorlige smittsomme 
sykdommer. 

Hvis barn ikke vaksineres og får disse 
sykdommene, kan dette i verste fall få 
konsekvenser som varig funksjonshem-
ming eller død. Meslinger er den mest 
alvorlige av ”barnesykdommene” og i 

Det norske vaksineprogrammet er så effektivt at sykdom-
mene vi vaksinerer mot nesten er utryddet. Problemet vi 
kan risikerer å møte i fremtiden er at befolkningen mister 
forståelsen for hvorfor det er nødvendig å vaksinere.

Ikke så morsomt alltid der og da – verken for 
barn eller foreldre – men konsekvensene av 
manglende vaksinering kan være fatale.  
(foto: Bente Geving / Samfoto)  

Alder Vaksinasjon mot
3 måneder Difteri-tetanus-kikhoste (DTP),
 Haemophilus infl uenzae type b (Hib),
 Poliomyelitt, Pneumokokksykdom
5 måneder DTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom
12 måneder DTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom
15 måneder Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
7 år DTP, poliomyelitt
12-13 år MMR
Ungdomsskolen Tuberkulose (BCG), DT, poliomyelitt
0-25 år Hepatitt B (tilbud til risikogrupper)

Kilde: Folkehelseinstituttet      www.fhi.no/artikler

Anbefalte vaksiner:

VAKSINER
høyst ufortjent dårlig rykte
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hele verden dør ca. 1 million barn hvert år 
av meslinger.

Vaksinering er og vil være et helt nød-
vendig vedlikeholdsarbeid, for å holde de 
sykdommene som det blir vaksinert mot, 
på avstand. Hvis de fleste tar imot tilbu-
det om vaksinasjon klarer man å holde 
mange av sykdommene helt borte fra 
landet. De få som av en eller annen grunn 
ikke er vaksinert, som for eksempel er 
for unge til å få vaksine eller har immun-
svikttilstander, vil dermed bli beskyttet. 
Mange av sykdommene er svært alvorlig 
for denne gruppen. En tilleggseffekt ved 
vaksinasjonsprogrammet blir at mange 
alvorlige sykdomstilfeller forebygges.

Hvordan virker vaksiner?
Ved å vaksinere blir kroppens immun-
forsvar styrket. Immunforsvaret består 
av spesielle celler (T-lymfocytter) som 
uskadeliggjør virus, bakterier, proteiner i 
blod og vevsvæsker (immunglobuliner). 
Kroppen utnytter immunapparatets hu-
kommelse og respons. De mikrober krop-
pen har ”sett” før, eller er blitt vaksinert 
mot, gjør den mer motstandsdyktig neste 
gang (immunitet). 

Er vaksinasjon farlig?
Målet med utvikling av vaksiner er at 
disse skal gi best mulig effekt og minst 
mulig bivirkninger. Vaksiner gis til friske 
personer og til mange barn, derfor ak-
septeres det mindre bivirkninger knyttet 
til vaksiner enn ved andre legemidler. Bi-
virkningene er lette og ufarlige, sammen-
lignet med sykdommene vi blir vaksinert 
mot. Bivirkningene varierer i forhold til 
hvilken vaksine som settes. Vaksinatøren 
skal alltid gi opplysninger om virkning og 
bivirkning før vaksinen blir satt. Ved feber 
eller pågående sykdom blir vaksinasjon 
utsatt.

I vaksinesammenheng skilles det mel-
lom lite alvorlige bivirkninger og alvorlige 
bivirkninger. 

De vanligste lite alvorlige bivirkninger er: 
- hevelse
- rødhet  
- ømhet på stikkstedet
- moderat feber

Disse oppstår kort tid etter vaksinasjon, 
noen kommer senere og de medfører li-
ten grad av funksjonsnedsettelse. Det går 
over i løpet av rimelig tid (timer /dager) 

v a k s i n e

uten noen spesiell behandling.
Alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon 

opptrer sjelden. Derimot er det ikke helt 
sjelden at en annen sykdom gir sympto-
mer like etter en vaksinasjon. Hvis barnet 
blir syk etter vaksinasjon er det derfor 
meget viktig at det undersøkes nøye, slik 
at annen sykdom ikke overses.

I sjeldne tilfelle oppstår alvorlige eller 
uventede bivirkninger som blant annet 
kan føre til sykehusinnleggelse. Noen 
ganger kan dette føre til at man ikke vak-
sinerer med denne vaksine flere ganger. 

 
Kan allergikere vaksineres?
Alvorlig reaksjoner på vaksiner i vaksi-
nasjonsprogrammet er uhyre sjelden og 
allergiske barn kan og bør vaksineres på 
lik linje med andre barn.

Det er fast prosedyre å ha adrenalin 
tilgjengelig ved vaksinasjon i tilfelle noe 
uforutsett skjer.

Ved vaksinasjon av svært allergiske 
personer vil det alltid være utvidet al-
lergiberedskap, det vil si lege tilgjenge-
lig, forlenget observasjonstid i tillegg til 
adrenalin i beredskap. Om barnet har fast 
kontakt med allergolog vil denne ofte bli 
rådspurt.

For de med sikker eller mistenkt al-
lergisk reaksjon etter en vaksine kan 
det være aktuelt å gi neste vaksinedose 
med utvidet allergiberedskap og i meget 
sjeldne tilfeller må vaksinasjonen utføres 
på sykehus. I enkelte tilfeller, oftest etter 
svært plagsomme lokalreaksjoner, kan 
det utføres antistoffmåling før neste 
vaksinedose settes. Det hender også at 
vaksinasjon blir utsatt eller at intervallene 
mellom vaksinene forskyves.

 

Eggallergi og MMR  
vaksinasjon
MMR innholder ubetydelige mengder 
eggprotein, og de aller fleste barn med 
eggallergi med utslag som forverrelse av 
eksem, positiv allergitest, begrenset urti-
karia etc. kan vaksineres på vanlig måte. 

Hos noen få allergikere kan spor-
mengder av eggprotein være nok til at 
det oppstår en alvorlige straksallergiske 
reaksjoner med urtikaria, astma eller 
annet pustebesvær, kalt anafylaktiske 
reaksjoner. Disse pasienter har vanligvis 
fast kontakt med allergolog, som bør 
rådspørres før vaksinasjon. En kan utføre 
prikktest med vaksinen før vaksinering og 
da bør barnet vaksineres med vaksine fra 

samme glass fordi det kan være variasjon 
i produksjonen av vaksiner. 

Tilleggstoffer i vaksinen
Tidligere inneholdt mange vaksiner et 
konserveringsmiddelet som hadde bakte-
riedrepende effekt. Dette var nødvendig 
for å hindre bakterievekst den gang vaksi-
nene ble levert i flerdoseglass. I Norge ble 
dette slutt i 1997. I dag leveres vaksinene 
som endoseglass eller ferdigfylte sprøyter 
uten konserveringsmiddel. 

Vaksiner mot flere sykdom-
mer i samme sprøyte
Kombinasjonsvaksiner betyr færre stikk 
for barnet. I følge folkehelseinstituttet 
tåler spedbarn dette godt. Det er påvist 
færre bivirkninger etter kombinasjons-
vaksinene enn når vaksinene blir gitt hver 
for seg. 

Tidlig i fosterlivet er det ufødte barnets 
immunsystem forberedt på å møte den 
mengden smittestoffer det blir utsatt 
for ved fødselen – og fortsetter å møte 
senere i livet. Vaksiner engasjerer bare en 
liten andel av barnets immunkapasitet, og 
belaster immunsystemet mye mindre enn 
en ”banal” infeksjon, så som forkjølelse, 
ville ha gjort.

Vedlikeholde vaksinasjon
Stivkrampe kan vi få i Norge og det er 
derfor ekstra viktig å vedlikeholde vak-
sineringen. Polio-, difteri- og stivkrampe 
vaksinen bør oppdateres hvert tiende år. 
Etter man har passert 20 år, bør en ta den 
første runden med revaksinering. Dette er 
ekstra viktig ved reise til områder der det 
er stor risiko for smitte.  ■

 

Kontakt NAAfs rådgivningstjeneste  
tlf. 23 35 35 35

Kilder:
Folkehelseinstituttet www.fhi.no
Tidskrift for den norske legeforening 19/06 
www.legeforeningen.no
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■ tekst og foto      SISSEL BRUSTAD

Matoppskrifter
Spelt – en urgammel hvetesort
Spelt (triticum spelta) også kalt Dinkel er en urgammel hvete-
sort, som nyter stor popularitet for tiden. Spelt er for de aller 
fl este et ukjent kornslag. Mange tror at spelt er glutenfritt, noe 
som ikke stemmer. Spelt er hvetens stamfaren (familie med 
hvete) og er glutenholdig. Speltmel kan derimot brukes av 
noen med hveteintoleranse.

Spelt er et godt og næringsrikt mel med gode bakeegen-
skaper. Spelt kan erstatte vanlig hvetemel i brød, kaker, pizza, 
grøt, vafl er, jevninger osv. Man kan også koke hele speltkorn 
ved siden av middagsmat til, eller istedenfor potet, pasta eller 
ris. 
Spelt fås i helsekostforetninger og enkelte større dagligvare-
foretninger som sammalt spelt, siktet spelt, klemt spelt, 
speltkli og hel spelt. Av bearbeidede produkter fi nnes bl.a 
speltpasta og speltbrød 

Baketips
Gjærbakst bakt på spelt blir tyngre enn bakst med hvetemel. 
Du kan med fordel kjøre deigen av spelt i kjøkkenmaskin slik 
at man får slått mer luft inn i bakverket. 

Brukes en oppskrift med hvetemel og du vil bruke speltmel 

isteden, kan det være lurt å tilsette mer væske enn i den 
opprinnelige oppskriften. Det kan med fordel også brukes ca. 
20 prosent mer fett i deigen. En for fast speltdeig gir et tørt 
brød, derfor egner spelt seg best til våte deiger som bakes i 
form. Deigen skal være så våt at du bli klissen på fi ngrene når 
du tar i den, men ikke så bløt at den må helles i formen. 

Alle ingrediensene bør ha samme temperatur (romteme-
ratur) og pass på at det ikke trekker dersom du skal bruke gjær 
i oppskriften.

Speltdeigen heves likt som ved baking med hvetemel, med 
for- og etterheving. Brød som stekes i form, kan med fordel 
hvelves over på et stekebrett mot slutten av steketiden, og 
stekes ferdig uten form. På denne måten er det lettere å følge 
med på at brødet blir ordentlig gjennomstekt. Det skal være 
en hul lyd når du banker på undersiden av brødet – da er 
det gjennomstekt, samt at brødet får god og sprø skorpe.

Mellomgrovt brød, glutenholding
1 ltr. vann
½ kg sammalt hvete
½ kg sammalt grov
½ kg hvetemel
1 ss sukker
3 ss olje
½ pakke tørrgjær
1¼ ts salt

Fremgangsmåte:
●  Bland alt det tørre i bakebolle til kjøk 
 kenmaskin eller elt  for hånd 
●  Varm opp vannet til 37 grader og   
 bland i oljen
● Hell væsken over i det tørre  
 og elt alt godt sammen
● Hev deigen i ca. 40 min
● Bak ut emner og legg   
 dem i smurte former eller på  
 steikebrett. Formene skal være 
 ¾ fulle.
●  Etterhev på et lunt sted i ca. 30 minutter
● Pensle brødene med vann, melk eller   
 sammenpisket egg og stek i ved 210 grader 
 på nederste rille.

Speltbrød
1/2 kg sammalt spelt
1½ ts tørrgjær 
¼  ts salt
1½ ss olje
3–3½ dl soyamelk eller ca. 3 dl rismelk

Fremgangsmåte:
● Varm melken til ca. 37 grader
● Sikt alt det tørre (inkludert tørrgjær) over i en stor bolle
● Smuldre små biter med margarin oppi, med hendene.
● Lag en grop, og hell over melken
● Rør alt sammen til en smidig deig – inne fra gropen og utover
● La det hele heve i 30–40 minutter
● Kna ut deigen, her trenger du noe mer mel
● Form deigen til brød
● Etterhev i ca. 20–30 minutter.
● Klipp et kryss på toppen eller stikk 5–6 ganger med en gaffel.
● Brødene stekes i ca. 40 minutter på 175 grader midt i ovnen 

Glutenfritt mellomgrovt 
1 dl olje
1 pk tørrgjær
1 ss salt
200 g Toro Grov Glutenfri Brødblanding
1 ss Fiberhusk (blandes i litt kaldt vann)
90 g Jyttemel
175 g hirsefl ak
1 kg Toros Lys Glutenfri Brødblanding
1,2 dl vann

Oppskriften gir 3 brød i 1½ l former. Kan fryses. Skjær gjerne opp 
brødet i skiver før du fryser det.

Fremgangsmåte:
●  Visp sammen Fiberhusk og noe av vannet i en bolle for 
 seg selv
●  Temperert vann (37 grader) og olje has i bakebolle eller  
 kjøkkenmaskin, og gjæren røres ut i vannet. Tørrgjæren  
 røres ut i litt av melet.
●  Hell også over Fiberhusk-blandingen.
●  Tilsett salt og alt det grove glutenfrie melet samt litt av det  
 fi ne glutenfrie melet, og elt alt sammen til en smidig deig.  
 Tilsett mer mel etter behov.
●  Hell deigen over i brødformer eller muffi nsformer.
●  La deigen heve i ca. 45 min. Med plast over og på et lunt  
 sted.
●  Brødene stekes ved 175 grader i ca. 45 min.
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BB ee ss tt   ii   EE uu rroo pp ee ii ss kk

ss tt oo rr ttee ss tt !!

TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

Eneste støvsuger med toppkarakter i
omfattende Europeisk test av 47 testede
modeller. Testen er utført i regi av det
internasjonale Forskningsinstituttet
for Forbrukere (ICRT) Deler av testen
er gjengitt av Forbrukerrapporten
Nr: 4-2003.

Grunnet sitt unike støvopptak
og evne til å rense utblåsnings-
luften er Vorwerk støvsugere
anbefalt av Norges Astma og
Allergiforbund.

Rådet for Romlufthygiene
i Tyskland (AG-RLH) har
tildelt Vorwerk støv-
suger godkjennings-
merket “EGNET FOR
ALLERGIKERE”.

- SE DEN!
- PRØV DEN!
- OPPLEV

FORSKJELLEN!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• ekstrem lav vekt
• best på levetid

www.vorwerk.no

For mer informasjon
Ring tlf: 33 13 57 77

Trimakk A4 annonse  06.10.03  15:34  Side 2

  Kun den beste fuktighetskremen er god nok for
  deg og din familie. På grunn av forurensning,
  tørr luft, tilsetninger i mat og lignende, blir huden
  ofte tørr og begynner å flasse. Virkninger som
  kløe og sprukken hud kan også forekomme,
  noe som medfører stort ubehag. Dette kan man
  forsøke å forebygge med bruk av en god og
  pleiende hudkrem.
A-Creme har gjennom 50 år hjulpet mange til et
bedre liv grunnet sin gode effekt.

A-Creme er veldokumentert og den:
• er en god fuktighetskrem for hele kroppen
• er dokumentert som en meget god  kuldekrem da alt vann
  fordamper raskt etter påføring
• fetter ikke, men trekker seg raskt inn i huden
• er lindrende ved lette forbrenninger
• er fin mot lett eksem og mild/periodisk
  psoriasis
• hjelper deg å forebygge
  rynker
• den perfekte barnesalve

A-Creme selges
i alle apotek, helsekost,
Vita og Baby Shop

Ytterligere informasjon innhentes fra:
Naturlig Valg AS, Enebakkveien 619, 1404 Siggerud
Tlf: +47 64 86 80 90 Fax:+47 64 86 15 82
E-post: salg@naturligvalg.no www.naturligvalg.no 

Kjøp
  A-Creme

 i dag!

A - C r e m e
gir myk og smidig hud!

n a a f s  l a n d s m ø t e

Så er det tid for Valgkomiteen å 
starte sitt arbeid framfor valget på 
Landsmøtet 2007. På landsmøtet 
i Sandefjord 2005, ble det vedtatt 
en ny styreform med et styre 
bestående av 9 medlemmer og 
3 varamedlemmer. Vi har en kre-
vende jobb foran oss og trenger 
deres hjelp til å fi nne dyktige og 
kvalifi serte styremedlemmer. 
Nytt for valget i 2007 er at også 
fylkeslagenes/regionenes styrer har 
forslagsrett.  
Vi ønsker forslag på personer med 
kompetanse for eksempel innen 
økonomi, sosialpolitikk, forståelse 
for styrearbeid, og gode samar-
beidsevner. Det skal velges: 

NAAFs styre:
Leder 
Politisk nestleder
Organisatorisk nestleder
Seks – 6 – styremedlemmer
To – 2 – varamedlemmer

 
NAAFU foreslår selv sitt styremed-
lem med personlig varamedlem. 
Dette foregår uavhengig av 
valgkomiteens arbeid.

Kontroll- og klageutvalget:
En – 1 – person med lang 
organisatorisk fartstid
En – 1 – person med fortrinnsvis 
formell juridisk bakgrunn, jurist/
advokat
En – 1 – person med fortrinnsvis 
formell økonomisk bakgrunn, 
Økonom/revisor
To – 2 – varamedlemmer som 
oppfyller kravene til kompetanse 
for plass i utvalget.@

I tillegg skal det velges en 
valgkomité. Valgkomiteens sam-
mensetting foreslås av NAAFs 
styre. Vi ber allikevel om at dere 
kommer med forslag på medlem-
mer til valgkomiteen på vedlagte 
skjema. Disse vil bli oversendt til 
NAAFs styre. 

Valgkomité:
Fem – 5 – medlemmer

Tre – 3 – numeriske varamedlem-
mer.
Hvem har forslagsrett?
Samtlige betalende medlem-
mer med fulle organisatoriske 
rettigheter
Lokalforeningenes styrer
Fylkeslagenes styrer
Regionslagenes styrer
NAAF-styrets medlemmer og 
varamedlemmer
Valgkomiteen

Frist for innsending av forslag
15. februar 2007

Hva er viktig å huske på 
når forslag sendes?
For lokalforeningene/fylkeslage-
ne og regionslagene må forslaget 
undertegnes av leder eller sekre-
tær, bruk gjerne lokalforeningens 
brevark.

Styret i NAAF må skrive sine 
forslag på nøytralt brevark som 
undertegnes med eget navn.

Personlig betalende medlem-
mer sender sin forslag til valgko-
miteen direkte.

Hvem kan foreslås som 
kandidater?
Alle personlig betalende medlem-
mer med fulle organisatoriske 
rettigheter.

Bruk vedlagte skjema ved inn-
sending av forslagene.
Vi ber alle lokalforeninger/fylkes-
lag og regionslag om å sette ”Valg 
av kandidater til Landsmøtet 
2007” på dagsorden på første sty-
remøte og å sende inn begrunnet 
forslag på kandidater til valgkomi-
teen innen 15. februar 2007. 

Forslag sendes Valgkomiteen 
innen 15. februar 2007
v/ Solbjørg Gjermundnes
Postboks 209, 
5342 Straume

Lykke til!
Vennlig hilsen Valgkomiteen

Til NAAFs medlemmer Lokalforeningenes styrer
Fylkeslagenes styrer Regionslagenes styrer NAAFs styre

Valg på NAAFs landsmøte i 2007
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sjakk mattsjakk matt
Simen

sjakk matt
av gresspollen!

Stormester Simen Agdestein. Helt matt av 
gresspollen under Sjakk-OL i Torino.
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– Jeg fi kk 
et akutt 
anfall. Snørret 
rant. Jeg ble fryktelig trøtt 
og varm i kroppen. Sov lite. 
Hodet føltes fullt av suppe 
og tåke, og da er det ikke 
mulig å spille god sjakk. 
Irriterende at jeg plutselig 

var det svakeste leddet 
på et kjempegodt norsk 
landslag. 

■ tekst og foto – OLA HESSTVEDT

Stormester Simen Agdestein ble 
slått ut av gresspollen under Sjak-
kolympiaden i Torino i sommer. 

Svakere har han ikke spilt på over 20 år.
Jeg hadde allergi-pillene med, det var 
sløvt av meg at jeg ikke hadde tatt dem i 
tide. Hjemme er det jo gresspollensesong 
i slutten av juni og i juli. Sesongen starter 
tidligere i Italia. Det var en tabbe, men 
jeg har alltid vært litt sløv med dette og 
vil helst ikke spise piller. Jeg har aldri hatt 
store problemer med allergien min før 
dette, sier 39-åringen til AstmaAllergi.

Simen Agdestein på andrebordet, ved 
siden av verdensstjernen Magnus Carlsen 
på toppbordet for Norge, var ikke den 
eneste som slet med gresspollenallergi da 
sjakklandslag fra hele verden kjempet om 

poengene i to intense uker. Norges tredje-
mann, Leif Erlend Johannessen, var også 
angrepet, men det ga ikke så store utslag 
på brettet.

– Andre nasjoner hadde også slike pro-
blemer i troppen. Gresset i OL-landsbyen 
utenfor Torino var nylagt. Det var visst en 
spesielt sterk gress type. Da jeg studerte 
et år i Australia var nesen nesten konstant 
tett. Fremmede forhold gir vel utslag hos 
allergikere, antar Simen Agdestein.

- Var det lurt å spille med hodet fullt av 
suppe?

– Da anfallet kom, kunne jeg gjerne 
reist rett hjem igjen! Men det var det ikke 
snakk om, jeg hadde jo dratt lasset mye i 
mange sjakk-OL og andre landskamper. 
For første gang stilte Norge med bare 
stormestere. Vi var rangert som nummer 
24 og hadde ambisjoner om å komme 
blant de ti beste nasjonene og gjøre 
tidenes bragd i norsk lagsjakk. Magnus 
Carlsen og jeg reiste ned for å toppe 
fi remannslaget fra 6. til avsluttende 13. 
runde, de første kampene var mot antatt 
svakere nasjoner. Magnus måtte fullføre 
ungdomsskoleeksamen, jeg hadde også 
et skoleår å avslutte, sier lektoren Agde-
stein, som leder sjakklinjen på Norges 
Toppidrettsgymnas i Bærum.

Norges klippe
Simen Agdestein ble Norges første stor-
mester i sjakk 18 år gammel. Han har vun-
net NM syv ganger og var nummer 16 på 
verdensrankingen i 1989 mens han spilte 

spiss på Lyn og fi kk med seg syv kamper 
på fotballandslaget. Da kneskader tvang 
ham til å legge opp, gikk det en stund 
dårligere med sjakken for konsentrasjons-
fenomenet fra Asker. Men aldri så dårlig 
som i Torino-OL! Han er kjent for å kunne 
spille jevnt med hvem som helst på sitt 
beste, en poengsanker i lagoppgjør. En 
klippe som ofte overrasker med vinnende 
trekk i tidsnød etter mange timers jevnt 
spill. Masse rutine – sjakk hver dag hele 
året.    

– Alt så lyst ut da vi reiste ned, de fi re 
lagkameratene hadde gjort det skarpt. 

Agdestein startet med et forferdelig 
tap mot en svak venezuelaner. Han fi kk 
etter eget ønske stå over på grunn av 
plagene i neste oppgjør mot England, 
som de andre knuste sensasjonelt. Han 
glimtet til og bekjempet en sterk polakk 
for så å tape skuffende mot Iran. Nytt tap 
mot Azerbajdjans andremann med dårlig 
helse, så fi kk han lov til å hvile mot Peru. 
Avslutningen med uavgjort mot Tyskland 
og tap i siste runde mot USA var ingen 
opptur, akkurat. 1,5 poeng av Simen Ag-
destein i OL! Milevis fra sitt vanlige nivå. 
Norge nummer 31 til tross for at 15-årige 
wonderboy Carlsen herjet med motstan-
dernes sterkeste kort før Norge rutsjet 17 
plasser ned i siste runde.  

– Leif Erlend Johannessen klarte seg 
meget bra tross plagene. Han og mange 
andre spiller det vi kaller lett sjakk, da 
stoler man om nødvendig fullt ut på sin 
intuisjon og kan spille godt uten å være 

helt på topp i kroppen. Man må ha masse 
selvtillit for å stole på intuisjonen. Jeg 
hadde det før da jeg var i topp fysisk 
form, men ikke etter fotballskadene. Man 
blir jo eldre også. Jeg spiller sjakk på en 
litt ”tung” måte, dyp sjakk. Jeg regner da 
mer på varianter og blir derfor sårbar når 
hodet ikke fungerer helt. Det gikk helt 
galt med all heten i kroppen og søvn-
underskudd i Torino. Det er veldig små 
marginer på toppnivå i denne konsen-
trasjonsidretten. Det er veldig lett å feile 
og tape. Sykdommen var utslagsgivende, 
men jeg vil ikke bare skylde på pollenal-
lergien. En turneringsprestasjon på 2344 
poeng er veldig dårlig når jeg har 2594 på 
styrketabellen.

Reparerte psyken
Simen Agdestein måtte opp fra gjørma 
igjen, allerede i midten av juli var det NM 
i Moss – midt i den norske gresspollense-
songen. Og den var som kjent kraftig.    

– Da tok jeg pillene mine i god tid. De 
virker, smiler stormesteren. Gløden var til-
bake, det ble delt førsteplass med eleven 
Magnus Carlsen på sjakklinjen. Stikkamp 
– omkamp til høsten om Kongepokalen.

– Hjemme etter Torino-fadesen måtte 
jeg reparere psyken min. En slik erfaring 
drar fort med seg fl ere dårlige resultater. 
Det gikk bra, smiler sjakk-Norges Simen. 
Han lærte noe om allergien sin i Italia og 
glemmer ikke piller i god tid en gang til.

– Sjakk på toppnivå og allergi, er det et 
tema?

– Nei, vi spiller jo innendørs. Jeg har 
ikke inntrykk av at dette er spesielt ut-
bredt blant sjakkspillere. Men at det kan 
påvirke prestasjonene, det vet jeg noe 
om nå. Jeg fi kk noen plager på fotball-
turer til Syden om vinteren for mange år 
siden, ellers har jeg gått klar før dette, sier 
trebarnsfaren. Den eneste allergikeren i 
en stor sjakkfamilie.

– Plagene mine er ubetydelige i forhold 
til allergikere fl est. Men det er hyggelig 
hvis jeg kan inspirere noen til å strekke 
seg og se hvor langt de kan nå. I sjakk, for 
eksempel. Send barna til en sjakklubb. La 
dem spille barneturneringer – i røykfrie 
lokaler, selvsagt, og med premie til alle!

Neste utfordring for sjakkildsjelen 
Simen Agdestein, var imidlertid garantert 
pollenfri. Dueller mot Magnus Carlsen 
og russiske Peter Svidler, femterangert i 
verden, i Longyearbyen og Barentsburg 
under markeringen av hundre år med 
gruvedrift på Spitsbergen. ■

sjakk matt
anfall. Snørret 

Turneringer i røykfrie lokaler må være bra for mange barn med astma og allergi, mener Simen 
Agdestein, som leder sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnas.
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■ tekst og foto – MARIANNE MONSEN

NAAFs Produktvurderingsutvalg og 
Inneklimakontor hjelper medlem-
mene å velge allergivennlig i jun-

gelen av produkter innen inneklima og 
egenpleie. Men bil, kanskje en av de mest 
luftforurensende produktene vi har, må vi 
velge uten NAAFs råd. Hittil.

– Det skjer mye positivt innen bilindu-
strien i dag, sier Finn Levy. – Pollenfiltre 
finnes allerede i mange biler, vi har fått 
gassdrevne busser, elbiler og brukelige 
hybridbiler som benytter både elektrisitet 
og bensin som energi, og katalysatorer 
har redusert utslipp fra bensindrevne 
biler. Noen av de nye dieselbilene har 
også effektive filtre mot partikler, som vi 
jo frykter kan være en av de risikofakto-
rene for astma. Men nå er store dieselbiler 
på moten, og der må det snart komme 
effektiv partikkelfiltrering til en aksepta-
bel pris. 

– Om en ti–femten år er forurensing fra 
biler en saga blott?

– Å, nei. Finn Levy rister på hodet. – Vi 
snakker om reduksjon av utslippene 
innen mye kortere tid enn det, selv om 
vi ikke blir kvitt bilavgasser så lenge vi 
bruker forbrenningsmotor. Det viktigste 
er at det snarest skjer en forbedring av 

utslippene fra lastebiler og trailere, der 
dieselpartikler er et stort forurensingspro-
blem. Så lenge de ikke har effektivt filter, 
hjelper det relativt lite at personbilene 
slipper ut renere eksos. 

Det er ikke bare innen bilproduksjon 
at utviklingen går i riktig retning, mener 
Levy. Det kommer stadig flere allergi-
vennlige produkter i butikkene.

Flere allergivennlige

Selv de skitneste barn har sensitiv hud ...

NYHET

Sensitive_Selv_2-06_210x297+.ind1   1 08-03-06   16:03:50

Om ikke lenge kommer 
kanskje NAAFs Produktvur-
deringsutvalg til å anbefale 
allergivennlig biler, spår 
Finn Levy, leder av utvalget 
og overlege ved Avdeling 
for arbeidsmedisin, Ullevål 
universitetssykehus.

- I Norge er det gitt for lite ressurser til forskning både på arbeidsmiljø og inneklima, her har vi 
sakket bakut, sier overlege Finn Levy, leder av NAAFs Produktvuderingsutvalg.

produkter
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– I produktvurderingsutvalget har vi et 
godt samarbeid med mange produsenter. 
I dag er det et markedsføringspoeng at et 
produkt er allergivennlig. Et eksempel er 
sponplater. På 80-tallet ga de fra seg mye 
skadelige avgasninger, i moderne produk-
sjon er dette gått ned.

- I IKEAs produksjon også?
– Jeg tar et 

lite forbehold 
for IKEA og 
andre store 
lavpriskjeder. 
Produksjonen 
her utføres der 
det er billigst, 
og ikke alltid i 
land der miljø-
bevisstheten og 
kvalitetskontrol-
len står i fokus. 
Forbrukeren bør 
informere seg 
om produk-
tene og velge 
slike som ikke 
avgir irriterende 
gasser. Dersom 
plastpakningen 
åpnes og det lukter sterkt, skal ikke ast-
matikere og luktfølsomme kjøpe produk-
tet, selv om de fl este materialene vil ha 
dampet fra seg i løpet av noen uker.

Kurs for pedagoger?
Finn Levy har arbeidet med arbeidsmiljø 
og inneklima i over 25 år, men det var 
som indremedisiner han kom inn på 
feltet.

– Nysgjerrigheten på arbeidsmiljø, aller-
gi og inneklima var det pasientene mine 
som vakte.  Det var mange som var berørt 
av dårlig arbeidsmiljø der inneklima had-
de sentral plass, og der allergikere først 
ble rammet. Som lege fi kk jeg brukt meg 
på mange ulike måter innen dette feltet, 
både faglig medisinsk og samfunnsmes-
sig, forteller han og legger til med et smil: 
– Dessuten var det ingen nattevakter 
på Statens arbeidsmiljøinstitutt, der jeg 
etter hvert begynte. Det passet godt for 
en familiefar. Til gjengjeld var det lavere 
lønn, så det ble noe bedriftshelsetjeneste 
og legevakter i tillegg. 

– Er bevisstheten om allergifremkallende 
stoffer i arbeidsmiljø og inneklima høyere i 
dag enn tidligere?

– I de ti – femten siste årene er også 
samfunnet gradvis blitt mer klar over 
betydningen av et godt innemiljø, men 

oppmerksomheten er langt fra stor nok. 
På skoler, i barnehager og kontorarbeids-
plasser er det også store forskjeller. Det er 
mye ugjort innen rådgiving og opplys-
ningsarbeid. Ikke minst i forhold til skoler 
og barnehager. I skolebygninger er det 
mange eksempler på dårlig ventilasjon, 
fuktskader med muggsopp og mange 

barn i for små 
rom. Flere av de 
virusinfeksjoner 
som fl orerer, særlig 
i barnehagene, 
er nok med på 
øke risikoen for 
astma og allergier. 
Betennelser i de 
øvre luftveiene 
gjør at allergener 
lettere kommer til 
i immunsystemet. 
Kanskje skulle 
NAAF lage et kurs 
nettopp for peda-
goger, i tillegg til 
individuell rådgi-
ving for dem som 
har sterkt allergiske 
elever? Lærere vil 

alltid komme i kontakt med allergiske 
barn, det er viktig at fl ere er klar over hva 
som kan gjøres for å inkludere barn og 
unge med astma eller eksem i fellesska-
pet. Men det går jo framover her også, 
nå er det omsider akseptert at skolen er 
elevenes arbeidsmiljø, ikke bare lærernes. 

Plastmyknere
Ved siden av sitt daglige arbeid har Finn 
Levy hatt mange faglige verv. Siden 1986 
har han vært med i NAAFs legeråd og 
vært leder av rådet fra 1997 til 2003. Han 
har også vært medstifter og medlem av 
International Society of Indoor Air Quality 
and Climate (ISIAQ), som nå også har en 
norsk forening i Norsk innemiljøorganisa-
sjon, (NIO).

– Ligger Norge i forkant internasjonalt 
innen arbeidsmedisin?

– Det vil jeg ikke si. Det har vært satset 
for lite på å bygge opp kompetansen i 
miljø- og arbeidsmedisinske avdelinger 

Ytterligere informasjon 
kan du blant annet få på:
www.innemiljo.net (tar spesielt for seg 
inneklima for barn)
www.allergiviten.no (spesielt om 
allergier)
www.inneklima.com (omfattende, med 
lenker til og fra de ovenfor)

ved landets regionsykehus som også ville 
kommet allergikere til gode. Kunnskapen er 
stor i hele Norden, men i Norge er det gitt 
for lite ressurser til forskning – her har vi 
sakket bakut. Særlig på området inneklima 
og innemiljø som i stor grad angår barn og 
allergikere, trengs mer forskning. Hva er år-
saken til at stadig fl ere barn utvikler allergi? 
Vi vet en del, men langt fra nok, bildet er 
svært komplisert, det dukker stadig opp 
nye mulige faktorer. Nå er myknere i plast 
og i vannbasert maling og lakk i fokus som 
medvirkende årsaker, men det er sikkert 
mer komplisert enn dette.

– Men det er jo lenge siden vi lærte å 
unngå oljemaling fordi den avga skadelige 
gasser?

– Den viktigste grunnen til det var at 
malerne fi kk hjerneskader når de arbeidet 
årevis i løsemiddeldampene. Under selve 
malingen og tørkingen avgir dagens olje-
maling gasser og damper fra løsemidlene, 
men den har den fordelen at den tørker 
raskt, i løpet av et par dager er overfl a-
ten herdet såpass at malingen avgir lite 
løsemidler. De vannbaserte malingene er 
greie å male med og avgir lite lukt, men det 
tar lengre tid før de gjennomherder, faktisk 
fl ere måneder hvis underlaget har vært 
porøst. Hvis du maler et barnerom med 
vannbasert maling, bør du vente i all fall et 
par måneder med å la spedbarnet sove der 
inne, særlig hvis rommet er lite ventilert. En 
annen fordel med oljemalingen er at over-
fl ater som er malt med den, er noe lettere å 
holde rene. De som har en kjent luftveisal-
lergi – også når det bare er høysnue, vet at 
de skal være forsiktige med støv generelt, 
det kan forverre allergien og i verste fall 
utløse astma, sier Levy. ■

p r o d u k t e r  u t e n  g i f tp r o d u k t e r  u t e n  g i f t

www.naturmaling.no tlf: 64 94 60 69

Ta vare på helsen og miljøet rundt deg. Gi 
familien et bedre inneklima neste gang du skal 
behandle gulv, vegg og tak, ute eller inne.

Hva er årsaken til 
at stadig fl ere barn 
utvikler allergi? 
Vi vet en del, men 
langt fra nok. 
Bildet er svært 
komplisert – det 
dukker stadig 
opp nye mulige 
faktorer.

”

”
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Lider du av astma-/allergi i ditt hjem?
Opplev nytelsen og de helsemessige 
fordelene ved å sove i en ordentlig rengjort 
og hygienisk seng....
Dagens moderne innemiljø, med doble vinduer, sentralfyring 
og ”tettere” hus har medvirket til en økning av husstøvmidd,
bakterier og virus i våre senger. Dette har medført en 
korresponderende økning i helseplager som astma, eksem, 
høysnue og allergier. Regelmessig rengjøring av madrasser 
er derfor blitt viktigere enn noen gang. Uansett er det 
jo svært behagelig å sove i en ren og hygienisk seng. Dette er 
grunner til flere og flere, både hoteller og privatpersoner, 
tar kontakt med oss. Alle ønsker å sove godt!

I din madrass...
Er du opptatt av renslighet og hygiene, utfører 
du regelmessig rengjøring. Men som mange 
andre vet du sikkert ikke at madrassen kan 
være det mest uhygieniske stedet av alle. I en 
madrass finner du bl.a.:

Husstøvmidd
Inntil to millioner midd finnes i en 
dobbelmadrass. I sitt korte liv 
produserer den 750 ganger sine egen 
vekt med ekskrementer. Dette er 
allergener du puster inn hver natt. 
Foruten å være uhygienisk, kan dette 
forårsake eller forverre symptomer på
astma, eksem, høysnue og andre 
allergier.

Bakterier og virus
Medlemmene av denne klassen 
av mikroorganismer er 
patogener som kan forårsake 
infeksjoner, feber og andre 
symptomer

Sopp og mugg
Sopp og mugg er sporer som 
kan forårsake svært alvorlige 
allergiske reaksjoner.

Din madrass, dyne og pute inneholder også
store mengder døde midd, flass, salt og 
andre rester av opptørkede kroppsvæsker. 
Har du i tillegg kjæledyr, kan også de tilføre 
flere typer bakterier/basiller.

Vår rengjøringsprosess
The Mattress Doctor utfører rengjøringen
av madrassen i ditt eget hjem. Den utføres 
uten bruk av kjemikalier og fjerner 99,9% 
av kontaminasjonen i din madrass som gjør 
den ren, frisk og hygienisk:

Prosessen utføres i 3 
faser:
Fase 1: Med spesialutviklet 
utstyr, fjerner vi kontaminasjonen 
fra madrassen
Fase 2: Deretter steriliserer vi 
madrassen med UVC stråling
Fase 3: Til slutt sprayer 
madrassen med vår unike og 
naturlige Hygiene Spray for 
madrasser

Bestill gratis test av 
din madrass!

The Mattress Doctor besøker deg og 
utfører en GRATIS hygiene test for å
demonstrere omfanget av avfallstoffer 
i din madrass. Dette gjør vi uten noen 

forpliktelser.

Ring 92 81 00 83
eller kontakt oss via våre nettsider:
www.hypo-allergenic.no

Hypo Allergenic Scandinavia AS
Tlf: 92 81 00 83    epost: post@hypo-allergenic.no internett: www.hypo–allergenic.no



Tidligere sørget sauer på beite i utmarka effektivt for å holde nyskudd i sjakk. Våre dagers 
beitedyr har fått en stor oppgave å bite over. (foto: Dag Røttereng / NN / Samfoto)
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Bjørkeskogen i Norge teller i dag tre 
milliarder trær. Det er registret en 
fordobling av volumet i løpet av 

få tiår. Mens det i 1984 var 59 millioner 
kubikkmeter bjørkeskog i Norge, var det 
109 millioner kubikkmeter i 2002. Det er 
en fordobling av volumet i løpet av 20 
år, viser den siste landskogstaksering fra 
Norsk institutt for jord- og skogkartleg-
ging (NIJOS). 

–Økningen forklares med at det i dag 
hogges betydelig mindre skog til ved- og 
industribruk, samtidig som vi opplever 
gjengroing av tidligere beitemark på 
grunn av omlegging og nedlegging i 
landbruket, sier professor Kåre Hob-
belstad i NIJOS. 

Der storfe og sauer tidligere ble sluppet 
på beite i utmarka og nyskudd holdt i 
sjakk, foregår det nå en omfattende gjen-
voksning. Bjørka viser seg å være en svært 
sterk konkurrent i denne suksesjonen. 

–Vi registrerer også at løvskogen med 
bjørka i front kryper oppover fjellsidene, 
noe som også har sammenheng med 
klimaendringer, sier Hobbelstad. 

Mens man i Norge hogger kun 40 pro-
sent av skogstilveksten, hogges opp til 80 
prosent av skogen i Sverige og Finland 

–Sammenlignet med Sverige og Fin-
land foregår betydelig mindre avvirkning 
av skog til industri i Norge. Mens man i 
Sverge har satset stort på bioenergi ved 
hjelp av trevirke, og da særlig bjørk, ligger 
vi så vidt i startgropa på området, forkla-
rer Hobbelstad. 

Ved siste landsskogstaksering ble det 
i Norge registrert nærmere tre milliarder 
bjørketrær med diameter på over 5 cm. 

Landbruks- og matdepartemen-

Bjørkeskogens 
utbredelse

Bjørk er det treslaget som 
øker mest i Norge, og mer 
enn i nabolandene Sverige 
og Finland. Gjengroing 
av tidligere beitemark og 
mindre hogst kan forklare 
en fordobling av bjørke-
skogen i løpet av få tiår. 
Bjørkeskogen i Norge tel-
ler i dag tre milliarder trær. 

■ tekst og foto – NINA BRUN

p o l l e n

Glittreklinikken er et spesialsyke-
hus for behandling og rehabilitering

av pasienter med kronisk lungesyk-
dom. Under oppholdet legges det
vekt på at pasienter skal få hjelp til å
mestre sykdommen og hverdagen
bedre, gjennom økt trivsel, mestring
av dagliglivet og bedre livskvalitet.

Pasientene som kommer hit har ulike
behov og livssituasjoner, og dermed vil
også målsettingen for rehabiliteringen
være forskjellig. Målene med oppholdet
kan bl.a. være justering av medisinsk
behandling, veiledning i riktig medisin-
bruk eller bedret fysisk form. For mange
dreier det seg også om å endre livsstil,

enten ved en revurdering av livs-
situasjonen eller gjennom nye
helsevaner, som for eksempel 
oppstart med trening, endring 
i kosthold etc.

Kontaktperson:
Knut Worsøe, organisasjonssjef
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Ceridal-kremene er 
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midler, parfyme, farge, 
emulgator og lanolin.
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Tidligere sørget 
sauer på beite i 
utmarka effek-
tivt for å holde 

nyskudd i sjakk. 
Våre dagers 

beitedyr har fått 
en stor oppgave 

å bite over. (foto: 
Helle S. Grøttum)
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Bjørkeskogen i Norge teller i dag tre 
milliarder trær. Det er registret en 
fordobling av volumet i løpet av 

få tiår. Mens det i 1984 var 59 millioner 
kubikkmeter bjørkeskog i Norge, var det 
109 millioner kubikkmeter i 2002. Det er 
en fordobling av volumet i løpet av 20 
år, viser den siste landskogstaksering fra 
Norsk institutt for jord- og skogkartleg-
ging (NIJOS). 

–Økningen forklares med at det i dag 
hogges betydelig mindre skog til ved- og 
industribruk, samtidig som vi opplever 
gjengroing av tidligere beitemark på 
grunn av omlegging og nedlegging i 
landbruket, sier professor Kåre Hob-
belstad i NIJOS. 

Der storfe og sauer tidligere ble sluppet 
på beite i utmarka og nyskudd holdt i 
sjakk, foregår det nå en omfattende gjen-
voksning. Bjørka viser seg å være en svært 
sterk konkurrent i denne suksesjonen. 

–Vi registrerer også at løvsko-
gen med bjørka i front kryper 
oppover fjellsidene, noe som 
også har sammenheng med kli-
maendringer, sier Hobbelstad. 

Mens man i Norge hogger 
kun 40 prosent av skogstilvek-
sten, hogges opp til 80 prosent 
av skogen i Sverige og Finland 

–Sammenlignet med Sverige 
og Finland foregår betydelig 
mindre avvirkning av skog til 
industri i Norge. Mens man 
i Sverge har satset stort på 
bioenergi ved hjelp av trevirke, 
og da særlig bjørk, ligger vi så 
vidt i startgropa på området, 
forklarer Hobbelstad. 

Bjørkeskogens 
utbredelse

Bjørk er det treslaget som 
øker mest i Norge, og mer 
enn i nabolandene Sverige 
og Finland. Gjengroing 
av tidligere beitemark og 
mindre hogst kan forklare 
en fordobling av bjørke-
skogen i løpet av få tiår. 
Bjørkeskogen i Norge tel-
ler i dag tre milliarder trær. 

■ tekst og foto – NINA BRUN

p o l l e n

Glittreklinikken er et spesialsyke-
hus for behandling og rehabilitering

av pasienter med kronisk lungesyk-
dom. Under oppholdet legges det
vekt på at pasienter skal få hjelp til å
mestre sykdommen og hverdagen
bedre, gjennom økt trivsel, mestring
av dagliglivet og bedre livskvalitet.

Pasientene som kommer hit har ulike
behov og livssituasjoner, og dermed vil
også målsettingen for rehabiliteringen
være forskjellig. Målene med oppholdet
kan bl.a. være justering av medisinsk
behandling, veiledning i riktig medisin-
bruk eller bedret fysisk form. For mange
dreier det seg også om å endre livsstil,

enten ved en revurdering av livs-
situasjonen eller gjennom nye
helsevaner, som for eksempel 
oppstart med trening, endring 
i kosthold etc.

Kontaktperson:
Knut Worsøe, organisasjonssjef
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NorMed AS, Solheimvn. 62, Postboks 410, 1471 Lørenskog
                    Tlf. 67 98 01 00, fax 67 98 01 01, www.normed.no, normed@normed.no

Nytt forstøverapparat!
... fordi ingen er like!

Ny teknologi - elektronisk mikropumpe!

•  liten, lett og lydløs
•  enkel å bruke
•  rask forstøvning
•  batteri og nettdrift
•  passer alle aldersgrupper

Batteripakke Nettadapter

gistrert en kraftig økning av mengden 
bjørkepollen, særlig på Østlandet. Spred-
ningen er avhengig av vær og klimatiske 
forhold, men det er nærliggende å se øk-
ningen også i sammenheng med bjørkas 
fremmarsj. 

I en tett bjørkebe-
stand er det imidler-
tid et gjennomgå-
ende trekk at antallet 
rakler på trærne midt 
inne i skogen er 
vesentlig lavere enn 
på trærne i utkanten, 
noe som vil moderere økningen i pollen-
mengden noe, forklarer Ramfjord. 

 
Fjernspredning via naboland
Bjørkepollen spres med vinden over store 
områder. Pollenvarslene i Finland melder 
at 30 % av alt registrert bjørkepollen er 
importert via fjernspredning fra Russland. 
Fenomenet har fått betegnelsen ”Ryss-
pollen”. 

Bjørkeskogen i Norge teller i dag tre milliarder trær. Det er registret en fordobling av volumet i 
løpet av få tiår. Her representert ved noen av de stasligste blant dem. (foto: Nina Brun)

prosjekt ”Opne landskap” som skal utvikle 
virkemidler for å hindre gjengroing av 
kulturlandskap. Prosjektet har i samar-
beid med Statens vegvesen plukket ut 
åtte kommuner som i løpet av 2006 skal 
foreta utsiktsrydding gjennom å tynne ut 
skogvegetasjonen langs veistrekninger, 
forteller Eriksen.

Et pollenproblem
Samtidig som et biologisk mangfold av 
kulturmarkstyper er truet av gjengroing, 
representerer bjørkas fremmarsj, tellende 
totalt 3 milliarder bjørketrær, en utfor-
dring for om lag 900 000 pollenallergikere 
i Norge. 

–Som følge av bjørkas utbredelse og 
ny krattskog må vi forvente en økning 
i pollenproduksjonen per arealenhet, 
hvilket må anses som en uheldig utvikling 
for våre mange bjørkepollenallergikere, 
sier pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i 
Norges Astma- og Allergiforbund. 

–I løpet av de siste fem år har vi re-

Ved siste landsskogs-
taksering ble det i Norge 
registrert nærmere tre 
milliarder bjørketrær med 
diameter på over 5 cm. 

Landbruks- og matdepar-
tementet har i en tilleggs-
proposisjon for Statsbud-
sjettet 2006 foreslått økt 
satsing på bioenergi og 
økte midler til skogkultur 
og skogplanting. 

Kulturlandskapet
Å holde kulturlandskapet i hevd har vært 
og er en villet politikk fra landbruks- og 
miljøvernmyndigheter. Kulturlandskapet 
regnes som et sentralt element i en na-
sjonal kulturarv og er viktig for turistnæ-
ringen. Ulike kulturmarker gir dessuten 
næring til et stort biologisk mangfold av 
plantearter. Norge undertegnet konven-
sjonen om bevaring av biologisk mang-
fold under FNs miljøkonferanse i Rio de 
Janeiro i 1992. 

Likevel nedlegges over 3 000 bruk årlig, 
og i dag står 30 prosent av de artene som 
er typiske for kulturmarken i fare for å 
utryddes. 

I forslag til statsbudsjett for 2006 slår 
Landbruksdepartementet fast at sikring 
av verdifulle landbruksareal og kultur-
landskap skal være høyt politisk prioritert. 
Strategien er en halvering av årlige om-
disponeringer av verdifulle jordressurser 
og forvaltning av verdifulle kulturland-
skap innen 2010. 

Videreføring av et nasjonalt miljøpro-
gram for 2004 har videre som mål å sikre 
at kulturlandskap og verdifulle biotoper 
holdes i hevd. Et ledd i dette arbeidet er 
NIJOS’ kartlegging av skog og utmark i 
Norge. 

–Aktiviteter knyttet til bevaring av 
kulturlandskap er lagt til fylkesmannens 
avdelinger, forklarer informasjonsrådgiver 
Heidi Eriksen i Landbruksdepartementet 

–Sogn og Fjordane har nylig iverskatt 

p o l l e n

– I Russland og Estland ble det i Sovjet-
perioden drevet fl atehogst på barskogen 
over relativt store områder, mens et-
terfølgende nyplanting var høyst man-
gelfull. Resultatet er en betydelig økning i 

spredningen av 
bjørkepollen fra 
disse områ-
dene, forklarer 
Ramfjord. 

–Ved stabil 
sør-østlig vind 
vil vi merke 
spredningen 

også i Norge. I Trondheim registrerte man 
i år bjørkepollen lenge før bjørkepollense-
songen startet. 

En betraktning får være at når men-
neskene først griper inn i og regulerer 
økosystemer i vinnings hensikt, har de 
også tatt på seg ansvaret for eventuelle 
konsekvenser av så vel virksomhet som 
opphør av virksomhet, avslutter Ram-
fjord. ■

p o l l e n

I tette bjørkeskoger er det vesent-
lig lavere antallet rakler på trærne 
midt inne i skogen, enn på 
trærne i utkanten. Det modere-
rer økningen i pollenmengden 
noe. (foto: Nina Brun)

Ulf Lundell, fra CDen ”Kär och galen”

Jag trivs 
bäst i öppna 
landskap…”

”
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Forbundets fakta-ark begynte man å 
utvikle for noen år tilbake og de har 
blitt en suksess. Ikke bare brukes de 

internt i NAAF og av pressen slik hoved-
tanken opprinnelig var. Også helsesøstre, 
legekontor, studenter, brukere, annet 
helsepersonell og barnehager er ivrige 
brukere av fakta-arkene.

Når NAAF videreformidler basalkunn-
skap innenfor et tema, og ikke minst 
formidler hva forbundet mener i denne 
sammenheng, er det viktig at hele orga-
nisasjonen har en felles kunnskapsforstå-
else og kjenner forbundets syn i ulike 
saker. Det gjelder for alle ansatte, og 
tillitsvalgte – forbundets informatører og 
likemenn. 

NAAF søkte derfor stiftelsen Helse og 
Rehabilitering (HR) om prosjektmidler til 
å videreutvikle tilbudet av fakta-ark. Ti 
nye ark skulle utvikles og samtlige skal 
oversettes til ni ulike språk. Man fi kk pen-
ger tildelt og tilsatte sykepleier Grethe 
Amdal som prosjektleder. Hun er i full 
sving med oppgaven. Amdal var tidligere 
ansatt i vikariat som informasjonskonsu-
lent i sekretariatet og har æren for mange 
av forbundets fakta-ark. 

Ni språk
– Det ble nedsatt en prosjektgruppe, 
forteller hun, bestående av en bruker 
med fremmedspråklig bakgrunn, en 
helsesøster, en lege, en ansatt i NAAFs 

sekretariat, en helsesøster og Amdal selv. 
Brukergruppen var med på å velge ut 
hvilke emner det skulle utvikles fakta-
ark innenfor, og hvilke språk man skulle 
oversette samtlige til. Valget falt på: Urdu, 
vietnamesisk, samisk, spansk, russisk, 
arabisk, engelsk, somalisk, og tyrkisk. 
Selvsagt har man diskutert hvorvidt 
samisk kan, skal eller bør kategoriseres 
som et fremmedspråk i Norge. Konklusjo-
nen ble at det er viktig at fakta-arkene er 
tilgjengelig for den samisktalende delen 
av befolkningen – viktigere enn frykten 
for å tråkke noen på tærne.

I hovedsak er det Grethe Amdal som ut-
arbeider fakta-arkene, men med innspill 
fra andre kolleger med fagkompetanse 
på de ulike områdene. Deretter kvalitets-

sikres 
arkene av 

NAAFs legeråd og 
godkjennes i siste instans av 
NAAFs styre. Amdal skyter raskt inn 
at Legerådets innsats er svært verdifull 
og en viktig forutsetning for at arbeidet 
kan skje så raskt og smertefritt. Dyktige 
fagfolk på sine felter som gjør en samvit-
tighetsfull jobb for NAAF, roser Amdal.

– Hvorfor tar NAAF på seg dette arbeidet?
– Det er et samfunnsansvar, men ett 

som ikke utføres, og dermed har NAAF 
påtatt seg et ansvar, forteller Amdal. 
Astma øker – også i gruppen av nye 
landsmenn og det er et viktig opplys-
ningsarbeid som forbundet utfører, 
påpeker hun. Det er nødvendig med et 
skriftlig materiale som kan leses hjemme. 
Informasjon i større porsjoner er vanske-
lig å ta inn der og da, forteller hun. Man 
kan heller ikke regne med at informasjon 
er gitt ved at man overleverer et skriftlig 
materiale alene.  

Oversettelsene er bøygen
– Det er viktig å fi nne gode oversettere 
– helst med helsebakgrunn, forteller 
Grethe Amdal. Å fi nne dyktige overset-
tere har nettopp vist seg å være den 
største utfordringen i dette prosjektet, 
sukker prosjektlederen. Det er viktig 
med dyktige fagfolk til dette arbei-
det, for man kan ikke trå feil i dette 
materialet som handler om folks helse, 
presiserer Amdal.   

Grethe Amdal synes det er spen-
nende å arbeide med et samfunnsnyttig 
prosjekt. Ny søknad er allerede levert HR, 
om prosjektmidler til å utvikle illustrerte 
fakta-ark, som er en tilrettelegging av 22 
av NAAFs fakta-ark for dem som ikke er 
lesekyndige. Tildeling av midler skjer nå 
i høst. ■

Ikke alle nordmenn snakker like godt norsk. NAAF har 
hatt denne gruppen nye landsmenn i tankene og gir nå ut 
NAAFs fakta-ark på ni ulike språk for å sikre en 
felles kunnskapsforståelse rundt forbundets 
viktigste innsatsområder.

■ tekst og foto – TONJE WAAKTAAR GAMST

Fakta:
Innvandrerbefolkningen utgjør 8 
prosent av Norges befolkning og teller 
ca. 365 000 personer. Det har vært en 
tredobling av denne befolkningsgrup-
pen siden 1980. Mange er analfabeter 
– spesielt er dette tilfelle blant kvinnene. 
Disse kan få NAAFs fakta-ark lest opp 
for seg av familie eller andre på sitt eget 
språk.
NAAF fi kk tildelt 700 000 kroner til pro-
sjektet allergifakta på fremmedspråk fra 
stiftelsen Helse og Rehabilitering, som 
henter sine inntekter fra TV-spillet Extra 
som sendes på NRK. Prosjektet går over 
ett år og har prosjektleder i halv stilling. 
Alle NAAFs faktaark fi nner du på 

Grethe Amdal synes arbeidet med å utvikle og oversette NAAFs fakta-ark til åtte fremmedspråk, samt samisk 
er en og nyttig samfunnsoppgave. Fakta-arkene tar for seg NAAFs innsatsområder som astma, en rekke 

felter under allergi, kryssreaksjoner, eksem, dyreallergi, kols med mange fl ere.  Allergifakta
på fremmedspråk
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Lav overflatetemperatur og jevn spredning av 
varmen gjør den oljefylte LVI-ovnen til et sunt 
alternativ. Varmeelementet kommer ikke i 
kontakt med luften, og du slipper det brente 
støvet. Norges Astma- og Allergiforbund 
anbefaler LVI-ovnen. Det er derfor vi sier 
at LVI gir SUNN VARME.

� De vedlikeholdsfrie ovnene gir en jevn og lun 
varme i hele rommet slik at temperaturen 
ofte kan senkes noe.

� En senkning på 2 grader vil redusere 
oppvar mingskostnadene med 10%.

� Dag-, natt- og feriesenkning kan redusere 
kostnadene med opptil 25%.

� Ovnene er enkle å monter, kvilket gir lav 
innstallasjonskostnad.

www.lviprodukter.no
tlf. 67 58 33 11

et økonomisk 
alternativ

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund
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Vi kjenner risikoen ved å ha bolig. Derfor har vi en egen 

 Superforsikring som hjelper deg dersom skaden skulle oppstå.  

Ring oss på 02400, så får du vite mer om hvilke fordeler vi gir 

deg som er medlem av Norges Astma- og Allergiforbund. 

Du kan også gå inn på www.if.no

Kanskje huset ditt har fl ere 

beboere  enn du tror!

Hvert år blir over 3000 boliger 
angrepet  av skadedyr.

Samarbeidsavtalen mellom 

NAAF og If sikrer medlemmene 

8 prosent rabatt på de fl este 

private forsikringene. 

 Superforsikring som hjelper deg dersom skaden skulle oppstå.  

angrepet  av skadedyr.
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Lav overflatetemperatur og jevn spredning av 
varmen gjør den oljefylte LVI-ovnen til et sunt 
alternativ. Varmeelementet kommer ikke i 
kontakt med luften, og du slipper det brente 
støvet. Norges Astma- og Allergiforbund 
anbefaler LVI-ovnen. Det er derfor vi sier 
at LVI gir SUNN VARME.

� De vedlikeholdsfrie ovnene gir en jevn og lun 
varme i hele rommet slik at temperaturen 
ofte kan senkes noe.

� En senkning på 2 grader vil redusere 
oppvar mingskostnadene med 10%.

� Dag-, natt- og feriesenkning kan redusere 
kostnadene med opptil 25%.

� Ovnene er enkle å monter, kvilket gir lav 
innstallasjonskostnad.

www.lviprodukter.no
tlf. 67 58 33 11

et økonomisk 
alternativ

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund

Nigaard Pharma AS, Postboks 1471 Lørenskog telefon 67 98 01 90 telefaks 67 98 01 91 post@nigaard.no www.nigaard.com

Merk: Ikke la barn leke med OptiChamber. Ta kontakt med legen din hvis du er usikker på hvordan apparatet skal 
brukes. Følg henvisningene for doseringsaerosolen (sprayen). OptiChamber og masker inneholder ikke lateks.

u Kan benyttes uten maske

u Kan vaskes i oppvaskmaskin

u Passer alle inhalasjonssprayer

u Refunderes på blå resept (§ 3.7)
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Nå er sommeren over, høsten 
er i full gang, og vinteren står 
foran oss. Vi møter kulde, snø 
og ikke minst svevestøv og 
eksos. Hvis vi alle iherdig min-
ner våre medtrafi kanter på at 
tomgangskjøring er forbudt, 
og piggdekk og dieseleksos 
er helseskadelig, vil vi på sikt 
kunne få redusert luftforurens-
ningen. I byer og tettsteder 
er forurensning blitt et stort 
samfunnsproblem. 

NAAF er i vinden om dagen. 
Vi har fått mye og god medi-
eomtale – både på tv, radio og 
ikke minst i avisene. Jeg føler 
det blåser en god NAAF-vind 
gjennom landet – vår nye 
generalsekretær synliggjør 
oss sammen med våre dyktige 
medarbeidere i sekretaria-
tet. Alle vi – tillitsvalgte og 
medlemmer for øvrig – som 
er ute og gjør en betydelig 
dugnadsinnsats for alle med 
astma, allergi, eksem og kols 
samarbeider godt med lokale 

aviser, radio og tv for å synlig-
gjøre vår felles sak. Vi er til og 
med blitt harselert med i ”Nytt 
på nytt” som sendes på NRK. 
Dette skyldes at NAAF generelt 
har fått større fokus i media og 
blir regnet som en viktig aktør i 
samfunnsdebatten. 

Hvem er NAAF? NAAF er oss 
det, alle vi som brenner for 
bedre levevilkår, renere luft, 
fjerning av egenandeler, bedre 
helsevesen og bedre oppvekst-
vilkår for våre barn og unge. 

Det er mange dyktige men-
nesker i vår organisasjon. Vi 
lærer noe nytt hver eneste dag 
– alle sammen, og vi vet vi kan 
bli enda bedre. Når vi gjør noe 
bra for vår felles sak, deler vi 
da tiltaket og suksessen med 
andre? Jeg oppfordrer alle til 
å skryte av seg selv der det er 
berettiget! Fortell andre i orga-
nisasjonen at du har fått til noe! 
Del tanker, ideer, materiell osv. 
La oss lære av hverandre og 
gjøre hverandre enda bedre! 
Sammen er vi sterke!

NAAF skal i november gjen-
nomføre en stor idédugnad 
hvor representanter for NAAFs 
styre / regionslag / fylkeslag / 
storlag og lokalforeninger skal 
delta sammen med samtlige 
ansatte i vår organisasjon. Jeg 
gleder meg enormt til denne 
samlingen og til å bli enda 
bedre kjent med dere alle.

I likhet med svært mange 
andre frivillige organisasjo-
ner opplever dessverre også 
NAAF at medlemstallet synker. 

Dette til tross for at stadig fl ere 
personer får astma, allergi, 
eksem og kols. Jeg oppfordrer 
dere alle til en felles dugnad for 
å verve nye medlemmer. Hvis 
samtlige medlemmer verver 
ett nytt medlem hver før jul, vil 
medlemstallet ganske enkelt 
dobles! Det skal ikke mer til! 
Jeg håper du tar denne utfor-
dringen!

Skal vi utvikle Geilomo bar-
nesykehus til et astmasenter 
for fremtiden? NAAF har bety-
delige verdier som må forvaltes 
til beste for oss alle. Geilomos 
beliggenhet gir oss fantasiske 
muligheter med fl ott natur, 
aktivitetsmuligheter og rekrea-
sjon. Vi i NAAF er forpliktet til 
å ivareta Geilomo på vegne av 
alle med astma, allergi, eksem 
og kols som trenger hjelp til å 
lære sykdommen sin å kjenne. 

 Tusen takk til alle som støt-
ter NAAF! Sammen er vi sterke!

Pål Johansen
styreleder

Vi har fått mye og god medi-
eomtale – både på tv, radio og 
ikke minst i avisene. Jeg føler 
det blåser en god NAAF-vind 
gjennom landet – vår nye 
generalsekretær synliggjør 
oss sammen med våre dyktige 
medarbeidere i sekretaria-
tet. Alle vi – tillitsvalgte og 
medlemmer for øvrig – som 

aviser, radio og tv for å synlig-
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MIDD...

...DELER DU 
SENG MED 
HVER
ENESTE NATT! 

Middens avføring er en av  
de viktigste årsakene til allergi  

utenom pollensesongen. 

Avføring/allergenene  
kan også forverre astma  

og atopisk eksem. 

Allergy Control sengetrekk  
gir nær 100% beskyttelse mot  

allergener fra sengen. 

Et vaskbart kvalitetsprodukt  
med 10 års garanti mot

fabrikasjonsfeil.

NB! Barn og ungdom under 16 år med 
dokumentert middallergi får ifølge §5-22 
dekket utgiftene til madrass- og puteovertrekk. 

Kontakt oss for å få tilsendt  
mer informasjon 

�
Vennligst send informasjon om Allergy Control pute-, dyne- og madrasstrekk. 
Navn:   

Adresse:  

Poststed:    

Telefon:     

NORMED AS 
Solheimveien 62 
Boks 410 
1471 Lørenskog 
Tlf.:  67980100 
Fax: 67980101 
www.normed.no 
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Jeg snakker om de små tilfellene 
mange av oss astmatikere og 
allergikere opplever nesten dag-
lig. I hvert fall når vi skal benytte 
oss av kollektiv transport og 
større sosiale arenaer. Eller man 
bare skal gjøre noe så hverdags-
lig som å gå ut en dør.

Da den nye røykeloven 
kom, åpnet verden seg for oss! 
ENDELIG kunne vi også gå på 
pub, restaurant og kafé! Vi 
kunne gå ut og faktisk klare å 
beholde pusten så vi fi kk danset 
litt! Dette skulle bli fantastisk! 
Trodde vi. Men så er det slik at 
man må jo komme seg inn og 
ut av puber, restauranter og 
kafeer. For å få til det må man gå 
gjennom inngangsdørene. Og 
rett utenfor 

dem – der bor røykerne! Så 
var det ikke så risikofritt å gå ut 
likevel. 

Man må likevel medisinere 
seg godt og trekke skjerfet over 
nese og munn før man begir seg 
ut, for å pløye seg vei gjennom 
skyen frem til døren. Om man 
har vært på skolen, på jobben, 
på hotell, på et møtelokale eller 
hos legen, så fi nner man nesten 
bestandig røykere som velger å 
dampe rett utenfor døren, som 
alle må igjennom. Flere steder 
henger det i dag plakater som 

ber folk om vennligst ikke å 
røyke rett ved inngangsdøren. 
Våre opplevelser er at dette 
svært sjelden blir respektert.

Å benytte kollektiv transport 

skulle nå 
også liksom 
være trygt for 
vår gruppe. Av-
gangshallene og 
venteværelsene 
på tog- og buss-
stasjoner er blitt 
røykfrie. Der er 
det bra å vente. 
Men så skal man 
så enten ut i 
busskøen eller 
på perrongen 
etter hvert 
– og da blir 
det risikabelt 
igjen. For utendørs er det 
fritt frem for å ta seg en blås!  Så 
blir vi perrongvandrere i stedet, 
som tusler frem og tilbake yt-
terst på den ubefolkede ende av 
perrongen, mens vi ber en stille 
bønn om at ingen røyker fi nner 
på å slå følge... I busskøen ender 
vi som regel opp med å måtte 
gå ut av køen og bli sistemann 
ombord – ofte med ståplass 
som resultat.

Dersom man har kommet seg 
helskinnet gjennom ventingen 
og er så heldig å fi nne seg et 
ledig sete sånn litt for seg selv 
og tenker man kan puste lettet 
ut – da dukker gjerne rulleto-
bakkmannen eller parfymeda-
men opp! Eller rulletobakk- og 
etterbarberingsvannmannen 
eller parfyme- og hårlakkda-
men, som er deres enda mer 
symptomfremkallende søsken. 
Hodepinen setter seg med et 
brak i løpet av et millisekund, 
øynene klør og halsen begynner 
snøre seg. 

Angsten for å ikke få puste 
eller få ødelagt resten av dagen 
kryper inn over meg. Er det en 
ledig plass i nærheten, fl ytter 
jeg meg som regel dit. Da må 
jeg be den osende om å reise 
seg så jeg kommer forbi, og 
hun/han blir ofte snurt over at 
jeg så tydelig ikke vil sitte ved 
siden av. Det er da jeg skulle 

Når det er ”uhøfl ig” eller ”umulig” 
å si i fra at man ikke tåler?

Fulltegnede 
kurs ut året
Våre kurs om astma og fysisk 
aktivitet i Stavanger 06.-08. 
oktober samt 

julebord/matlagingskurs i 
Ålesund 03.-05. november er 
nå fulltegnet. Vi har 

lengre ventelister, og bekla-
ger at vi ikke har plass til alle 
som ønsket å være med!

ønske det var sosialt akseptert 
for den gruppe mennesker jeg 
representerer å si: ”Unnskyld, 
jeg tåler ikke lukten av deg, kan 

du være så snill å fl ytte deg? 
Jeg var her først!”



     

Kontaktperson: Inger Hagen 
Dæhlin på tlf. 66 76 65 40
Svømming
Svømming på Landøya bad, 
onsdager kl. 15.30–17.00.  

Kontaktperson: Rønnaug 
Svinsås Olsen 66 84 80 16 / 413 
26 966
Avd. Nedre Romerike
18. nov. Juleverksted for hele 
familien – Skedsmo Samfunns-
hus, kl. 12.00 – 15.00
Svømming
Svømming hver fredag på 
Sørum Sykehjem.

Kontaktperson: Ellen Mar-
grete Graarud – Tlf 63 82 48 
35/480 56 848
Avd. Øvre Romerike 
2. des. Juleverksted på Søndre 
Samfunn, Råholt, kl. 11.00–
14.00. Medlemmer gratis. 
Andre deltakere kr. 60.
Svømming
Svømming på Gjestad, Jess-
heim. Hver lørdag kl. 12.00–
14.00. Følger skolens ferier. Mu-
lighet til å ta svømmemerke.  
Kontaktperson: Espen Mørk, tlf. 
63 90 40 43 / 988 18 892 

Badeland, Clarion Hotell Oslo 
Airport Gardermoen, 50 % 
rabatt for medlemmer.

Hordaland, Rogaland og 
Sogn og Fjordane.
Bergen Astma-og Allergi-
forening inviterer medlemmer 
til følgende aktiviteter:
Teater og Pizza dag
Bli med oss på Den Nationale 
Scene, Store scene, lørdag 18. 
november. Vi skal se

”Samson og Roberto”. Fore-
stillingen begynner kl. 15.00.

Etterpå går vi til Peppes 
Pizza i Finnegården og koser 
oss sammen.

Pris for voksne kr. 100,  barn 
under 15 år – gratis.  

Påmelding innen 10.11. til 
Anne Elise på tlf. 55 16 53 61 
eller Gerd på tlf. 99 71 68 74

kl. 17–20.
Førjulskos for voksne  
medlemmer
Søndag 3. desember kl. 18.00 
inviterer vi til førjulskos. Sted 
vil dere få nærmere beskjed 
om.  Her får vi servert julemeny 
med ”nåko attåt”.

Egenandel kr. 150 per pers.
Påmelding til Asbjørn innen 

24.11 på tlf. 55 19 10 23 eller 
924 08 206 kl.17.00–20.00.
Juleverksted
Stavanger Astma- og Aller-
giforening skal ha sitt årlige 
juleverksted i Tasta Bydelshus 
lørdag 25.11 kl. 13–15. Det blir 
juleverksted, musikk, lynlotteri 
og kanskje kommer nissen alt i 
november!

Vi skal også ha julemøte 
tirsdag 5.12 kl. 19 i FFO huset 
i Hillevåg, Kvalebergv. 21, Sta-
vanger. Der blir det litt og spise 
samt trekning av julelotteriet.

allergi på Hvidtgården hver 
torsdag kl. 10–12 til en hygge-
lig prat.

Sandefjord AAF trenger flere 
likemenn. Kursing vil bli gitt.

Larvik AAF
Bading  på Kysthospitalet for 
voksne og barn hver torsdag 
kl. 18–20 i uke 34–50 og uke 
1–23. Det er bare å møte opp. 
Medlemmer betaler halv pris. 
Gratis for barn. Kontaktperson 
Finn Halvorsen tlf. 33 18 42 08.

Veiledningskontoret adr. 
Nansetgt. 6, samme inngang 
som trygdekontoret er betjent 
hver tirsdag kl. 10–14.  Møt opp 
og snakk med våre likemenn. 
Tlf. 45 44 69 11.

4. oktober, Medlemsmøte 
på Bøkeskogen Eldresenter 
kl. 18.30. Tema: Matvareallergi 
v/ernæringsfysiolog.

Vårt mål er å få hjemmesyke-
pleiere røykfrie i arbeidstiden.  
Det er svært plagsomt å få be-
søk av en person som nettopp 
har røkt.
Tønsberg og omegn AAF
Treningsgruppe for voksne 
med lungelidelser. Tlf. 33 32 
36 70.

29. november kl. 19.00, 
hyggemøte med julemat og 
underholdning

på Midtløkken Bo- og Servi-
cesenter.

30. desember – Juletrefest.
Horten og omegn AAF
Vårt mål er å få det røykfritt 
også om kvelden i og utenfor 
alle skoler, barnehager, SFO, 
idrettsarenaer og andre steder 
der barn og unge samles. 
Personalet skal ikke ha lov til å 
røyke i arbeidstiden.

Nordre Vestfold AAF
Det vil bli stands i matbutikke-
ne utover våren om matallergi 
og –intoleranse. Det blir også 
stands på apotekene.   

fylkeslagene informerer        KURS ● REISER ● TILBUD ● MEDELELSER
Opplysninger om fylkeslagene: Kontaktpersoner, adresser, telefon, faks og åpningstider finner du på side 49.
Mange fylkeslag legger ut sine kurstilbud og annen informasjon på nettet: www.naaf.no/fylkeslag

”Dans deg glad” 
Fylkeslagets prosjekt ”Dans 
deg glad” starter opp igjen 
med utvidet høsttermin.

Vi vil nå også kunne tilby 
dansekvelder i Follo i tillegg 
til Romerike. Prosjektet som er 
støttet med midler fra stiftel-
sen Helse og Rehabilitering tar 
sikte på å tilby hyggelig sosialt 
samvær med levende musikk, 
enkel bevertning og sist, men 
ikke minst, en flott anledning 
til å få fysisk aktivitet under 
trygge forhold. Vi har egen 
dansepedagog/fysioterapeut 
med som veileder.  Dansekvel-
dene er gratis for medlemmer 
og man binder seg ikke til å 
delta på alle kveldene for å 
være med.

Dansekvelder på Skedsmo 
Samfunnshus, Skedsmokorset:

8. nov., 22. nov., 6. des., 13., 
des. Alle kvelder fra kl. 18.30–
21.30. Dansekvelder på Ski 
– Folkets Hus 16. nov., 30. nov., 
7. des., 14. des. Alle kvelder fra 
kl. 18.30–21.30. Kontaktperson 
for dansekveldene:  

Prosjektleder Tove Eggestad 
– tlf. 63 80 33 10 / 908 76 810 

Avdelingens program –  
høst 2006
Avd. Follo Svømming

Svømming hver onsdag på 
Høyås Bo- og Rehabiliterings-
senter, Valhallavn. 74, Tårnåsen

1. pulje:  18.15–19.00
2. pulje:  19.00–19.45

Oppstart høstsesong 23. au-
gust.   Pris: Voksen kr. 40, med 
klippekort kr 30, barn kr. 20, 
med klippekort kr. 15. Klippe-
kort kr. 300. Det er også svøm-
ming hver mandag på Sunnås 
Sykehus, Nesodden  
kl. 18.00–20.00  
Pris: Voksen kr. 30, barn kr. 25.  
Avd. Asker/Bærum
Lungetrim 

På Fysio Aktiv er det lun-
getrim mandag og fredag kl. 
10.30–11.30 

Periode: 2005/07
Styremedlem.
Stine Kirkhusmo
Dueveien 13, 4950 Risør
37 15 19 74
Periode: 2005/07
Godteri-kurs
Det arrangeres godteri-kurs 
i Lillesand 11. november. Det 
koster kr 200 per person. For 
mer informasjon – kontakt 
fylkeslaget.
Adventsfest
Aust-Agder fylkeslag arrange-
rer adventsfest 3. desember 
kl. 17 i Arendal, på Ting Hai, 
møtesalen i 3. etasje. For mer 
informasjon – kontakt fylkes-
laget.
Svømming i Risør
Hver onsdag er det svømming 
i Risør kl. 19–21 i svømmehal-
len på Kjempesteinsmyra. Først 
frisvømming, så vanngymnas-
tikk kl. 20.00. Dette er ypper-
lig trening for astmatikere, 
intervalltrening. Man må tegne 
medlemskap i ”Helsesporten” 
kr. 350 i årskontingent.

Billig – inkluderer både in-
struktør for vanngymnastikken 
samt oppvarmet vann til 28 gr.

Kontortid på Sykehuset  
Innlandet, Kongsvinger
Glåmdal astma- og allergi-
forening har kontor tid på 
lærings og mesterings sente-
ret/brukerkontoret på Syke-
huset Innlandet, Kongsvinger 
første torsdag i måneden på 
jevnt uketall i fra klokka 17.00 
til klokka 19.00.  Kontoret er 
akkurat åpnet og er derfor en 
ny mulighet for oss til å treffe 
medlemmer og pårørende på. 
KOLS –DAGEN markeres med 
møte på Sykehuset Innlandet, 
Kongsvinger.
Glåmdal astma- og allergi-
forening har informasjonsmøte 
om KOLS, den 15. november, kl 
18.00, på Sykehuset Innlandet. 
Foredragsholder Ranveig Trøs-
tberget vil informere om Kols. 

Styrets sammensetning
Styret i Aust-Agder fylkeslag:
Leder/sekr.
Hege K. Kirkhusmo
Linddalsveien 55, 4950 Risør
37 15 22 06 / 41 45 77 99
Periode: 2005/07
Nestleder.
Marit A. Sandvik
Andevn. 16, 4847 Arendal
37 02 42 86 / 48 11 97 50
Periode: 2005/07
Studieleder.
Alf Dukene
Heiveien 
4950 Risør
Periode: 2006/07
Styremedlem.
Tone Karlsen
Skare
4812 Kongshavn

Kols er en kronisk obstruktiv 
lungesykdom som stadig ram-
mer flere av oss.  
Alle er velkomne. 
Praksis matlagningskurs
Hedmark fylkeslag av NAAF 
skal arrangere praksis kurs for 
matallergikere i november må-
ned. For nærmere informasjon 
ta kontakt med fylkeskontoret. 

Lungerehabilitering 
Vi fortsetter vår Lungerehabili-
tering på Selli Rehabiliterings-
senter i Klæbu. Dette gjelder 
både nye grupper og oppfrisk-
ningsgrupper. 

Matskolen
Matskolen vil ha mange aktivi-
teter fremover. Vi lager julemat 
og julekaker 21. november.

Matskole for SFO og barne-
hager 6. februar og 19. april 
2007.

Nettstedet www.matskolen.
no vil være under kontinuerlig 
utvikling.

Matskolen kommer gjerne til 
ditt hjemsted. Ta kontakt med 
oss på tlf. 72 89 22 90 eller via 
vårt nettsted.
Eksemskoler 
Neste eksemskole er fredag  
17. november.
Astmaskole for foreldre
Endelig, nå blir det Astmaskole 
for foreldre på Selli i Klæbu.
Astmaskole for ungdom
Astmaskole for ungdom 
holdes 31. oktober. Her møter 
ungdommene med sine forel-
dre og sin gymlærer. 
Samtalekvelder
Samtalekvelder for foreldre 
til barn med eksem, astma og 
matallergi. Ta kontakt med 
oss så vil vi informere om de 
neste foreldremøtene utover 
våren.  Neste samtalekveld blir 
7. november

Organisasjonskurs
Organisasjonskurs på Grand 
Hotell Farris i Larvik 17.–18. 
november. Andre fylker kan 
også melde seg på. Påmelding 
til fylkeskontoret  
tlf. 33 06 39 50 
naafvest@online.no

Sandefjord AAF
Badingen på Kysthospitalet 
i 34 grader varmt saltvann 
fortsetter hver torsdag. Avreise 
med minibuss kl. 17.00 fra 
Hvidtgården. Påmelding til 
Hilde tlf. 33 46 12 87.

Møt andre med astma / 

Konferanse på Quality Resort 
Hotell Sarpsborg
Det inviteres til konferanse 
11.–12. nov. 2006

Tema: Matallergi og trening 
og fysioterapi

Tid og sted: Quality Resort 
Hotell 11.–12. nov.

Målgruppe: Helsepersonell 
innenfor primærhelsetjenes-
ten og sykehus, Mattilsynet i 
kommunen, SFO–personell, 
helsesøstere, medlemmer, 
pårørende som selv har plager, 
tillitsvalgte/kontaktpersoner 
i lokallag i NAAF, kokker og 
andre interesserte.

Pris: For helsepersonell kr. 
700 per person inkl. servering/
kursmateriell (Dagskurspakke).

Medlemspris kr. 450 per per-
son inkl. servering/kursmateri-
ell, overnatting med julebord, 
frokost og lunsj. 

Pris for ikke medlemmer kr. 
1 500. Arrangør: NAAF Østfold 
fylkeslag 

NB: Kurset er godkjent med 
6 timer i Norsk Sykepleierfor-
bund som meritterende for 
godkjenning til klinisk spesia-
list i sykepleie/spesialsykepleie 
og Fagforbundets program for 
klinisk fagstige for hjelpeplei-
ere/omsorgsarbeidere. 

 Julemøte
 Medlemmene i Oslo og Nord-
strand lokalforeninger innbys 
til julemøte tirsdag den  
28. november kl. 18.00 på  
Lambertseter gård.

Møtet holdes i 2.etasje og 
begynner kl. 18.00. Vi hygger 
oss med julemat, det blir mu-
sikalsk underholdning. Det blir 
også et aktuelt kåseri.

Vi ønsker medlemmene 
velkommen til en hyggelig 
sammenkomst før jul! Påmel-
ding til møtet senest den  
24. november til fylkeslagskon-
toret.

Har du astma?

Du kan være aktuell for deltakelse, hvis du:
er mellom 12 og 75 år 
har hatt allergisk astma i mer enn 1 år
har en helårsallergi 
(f.eks. mot katt, hund, husstøvmidd etc.)
får forverring av astma selv om du bruker medisiner
må ha brukt kortison-tabletter under astma-anfall 
i løpet av det siste året
bor i rimelig nærhet til Oslo, Drammen, 
Bergen, Trondheim eller Tromsø

Undersøkelsen vil vare i ca. 10 måneder og medfører 8 besøk hos legen. 
Den nye medisinen vil komme i tillegg til den medisinen du allerede bruker. 
Medisinen gis som sprøyte hver 2.- 4. uke.
Deltakelse og alle undersøkelser er gratis.

Undersøkelsen er godkjent av Statens legemiddelverk og tilrådd av 
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Region Sør.

Er du interessert og vil vite mer?
Kontakt ditt nærmeste senter:

Oslo:  Oslo Barne- og Lungelegesenter ved å sende en SMS til 2097 
med kodeord BARN. Legg igjen navn og telefonnummer.

Drammen:  Allergisentrum, tlf. 32 83 70 85
Bergen:  Haukeland sykehus, Lungeavdelingen, tlf. 55 97 32 45  

e-mail birger.lerum@helse-bergen.no
Trondheim:  Lungeavd., St. Olavs hospital, tlf. 97 66 29 00 

e-mail birgit.pedersen@ntnu.no
Tromsø:  Barne- og ungdomsklinikken, UNN, e-mail roald.bolle@unn.no

•
•
•

•
•

•

Vi søker etter personer som kan tenke seg å delta 
i en internasjonal undersøkelse av en ny medisin 

for behandling av alvorlig allergisk astma.

Påmelding til: NAAF Østfold 
fylkeslag SNAREST.

Ilaveien.97 1605 Fredrikstad 
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Faks: 69 31 85 80 

epost: loui-ma@online.no
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SEKRETARIATET
Geir Endregard, 
generalsekretær
Tlf. 23 35 35 35
Tlf. 23 35 35 15 

Stab
Atle Kristiansen, 
markedssjef
Tlf. 23 35 35 17  
epost: atle@naaf.no
Kontaktes vedr. NAAFs 
landslotteri, 
innsamlingsaksjoner 
og sponsoravtaler.

Hallvard Ramfjord, 
forsker med ansvar for 
pollenvarslingen
Tlf. 73 59 60 76  
epost: hallvard.ramfjord
@chembio. ntnu.no
Kontaktes vedr. pollen.

Ingrid Middelthon,
daglig leder for forskningsfondet/
forskningskoordinator
Tlf. 23 35 35 13
epost: ingrid@naaf.no
Kontaktes vedr. forskning 
og Helse og 
rehabilitering

Seksjon for fellestjenester
Jorunn K. Brubak, 
fagsjef og økonomisjef
Tlf. 23 35 35 16  
epost: jorunn@naaf.no
Stedfortreder for 
generalsekretær.

Heidi Ellefsen, 
sekretær
Tlf. 23 35 35 14  
epost: heidie@naaf.no
Kontaktes vedr. Jonasmaske. 

Gro-Lisbeth Ness, 
adm. og lønnsmedarbeider
epost: gron@naaf.no
Kontaktes vedr. adr. endring.

Seksjon for 
informasjon og media
Tonje Waaktaar Gamst, 
fagsjef og redaktør for 
AstmaAllergi

Tlf. 23 35 35 12  
epost: tonje@naaf.no
Kontaktes vedr. AstmaAllergi 
– medlemsbladet. 
Kontaktperson for media. 

Informasjonssjef
Kontaktperson for media
vakant

Nina Brun,  
redaktør for Allergi i Praksis og 
nettredaktør 
www.naaf.no 
Tlf. 23 35 35 11   
epost: nina@naaf.no
Kontaktes vedr. Allergi i Praksis 
fagblad til helsepersonell,  
NAAFs hjemmesider.

Rose Lyngra,
informasjonskonsulent
Tlf. 23 35 35 13 
epost: rose@naaf.no
Kontaktes vedr. astma, allergi, 
eksem, overømfintlighet og 
trygderettigheter.

Seksjon for samfunnspolitikk
Anne Elisabeth Eriksrud, 
fagsjef 
Tlf. 23 35 35 22   
epost: anne@naaf.no
Kontaktes vedr. helse, 
miljø- og sosialpolitiske 
spørsmål. 

Helle Stordrange Grøttum, 
rådgiver
Tlf. 23 35 35 23  
epost: helleg@naaf.no
Kontaktes vedr. 
matoverfølsomhet

Rådgiver, vakant

Randi Aase, 
opplæringskonsulent
Tlf. 23 35 35 19  
epost: randi@naaf.no

NAAFs inneklimakontor
Ellen Strand, 
leder
Tlf. 75 52 60 35
epost: ellens@naaf.no
Kontaktes. vedr. 
inneklimaspørsmål.

Tove Strand
Tlf. 75 52 60 35
Kontaktes vedr.  
inneklimaspørsmål
epost: toves@naaf.no

FYLKESLAGENE I NAAF
Akershus fylkeslag
Myhrer, 
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 95 95 35.  
Faks. 63 95 95 30
Mobil: 91 81 39 09
epost: post@naaf-akershus.no
Man-tor: 09.00-15.00
Berit Moen, 
kontormedarbeider
Grete Øvretveit, 
fylkessekretær

Aust-Agder fylkeslag
Sørlandet Sykehus Arendal,
Serviceboks 605,
4809 ARENDAL
Har ikke fylkessekretær

Buskerud fylkeslag
Tollbugt. 29, 3044 Drammen
Tlf. 32 83 45 10  
Faks. 32 83 45 11
epost: busk-n@online.no
Tirs. ons. tors.: 08.00-15.30

Finnmark fylkeslag
Nina Danielsen,  
fylkesleder
Lisadellvn. 2, 9900 Kirkenes
epost: post@ninadanielsen.no
Tlf. 41 69 77 82
Faks. 78 99 20 51
Har ikke fylkessekretær

Hedmark fylkeslag
Postboks. 349, 2403 ELVERUM
Tlf. 62 42 61 62  
Faks. 62 42 61 62
epost: post@naaf-hedmark.no
Man., tirs., tors.: 09.00-15.00
Gunn Rauken, 
fylkessekretær

Møre og Romsdal fylkeslag
Webjørn Svendsensgt 14,
6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 85 70 
Faks. 70 06 92 29

epost: naafmr@online.no
Kvardager: 09.00-16.00.
Lisbeth Svendsen Søvik, 
fylkessekretær

Nordland fylkeslag
Dronningensgt. 57, 8006 BODØ
Tlf. 75 52 37 10  
Faks. 75 52 18 55
Man.-fre.: 09.00-15.00
Ons.: 09.00-12.00
Heidi Nilsen, 
fylkessekretær

Nord-Trøndelag fylkeslag
Ogndalsvn. 2, 7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 99 86  
Faks. 74 16 30 18
epost: ntnaaf@start.no
Man, ons, fre oddetallsuker, 
Man, ons, partalsuker: 
08.00-15.30
Sigrid Westrum, 
fylkessekretær

Oppland fylkeslag
Norges Astma- og  
Allergiforbund
Oppland fylkeslag
c/o Kjell B. Madsen
Storgata 35, 2750 GRAN
Tlf. 61 32 83 79

Oslo fylkeslag
PB 2603 St.Hanshaugen,
0131 OSLO
Besøksadr.: Akersveien 24C
Tlf. 22 99 24 80 
Faks. 22 99 24 85
post@naaf-oslofylkeslag.no
May Holen,  
fylkessekretær

Region Vest:
Hordaland, Rogaland og Sogn 
og Fjordane fylkeslag
Vestre Strømkaien 9, 
5008 BERGEN
Tlf. 55 32 52 08  
Faks 55 32 07 65
epost: post@naafvest.no
Man.  fre. kl. 08.30 –14.30.
Maren S. Tveit,  
regionssekretær

NAAFs adresseoversikt
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Sør-Trøndelag fylkeslag
PB 89, 7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 10 04  Faks 72 83 17 90
Man-fre: 08.00-15.30
E-post: naafstrl@online.no 
Anne-Mari Brekk Nilsen, 
kontormedarbeider
Marianne Bjerke, 
fylkessekretær

Telemark fylkeslag
Blekebakkvegen 1, 3725 SKIEN
Tlf. 35 51 96 68  
Faks  35 51 96 61
Man. og tors., : 09.00-15.00 
epost: naaf.
telemark@blekebakken.no
Mona H. Larsen, 
fylkessekretær
Troms fylkeslag
Bjørg Molander,  
fylkesleder
Tlf. 77 07 08 72 / 90 96 91 23 
epost: bmoland@broadpark.no
Har ikke fylkessekretær

Vest-Agder fylkeslag
Pb. 118, 4662 Kristiansand
Tlf. 38 02 74 72 Faks: 38 02 04 35
Tirs. og tors.: 09.00-14.00

epost: vafl @online.no
Cecilie Saur Haukvik, 
fylkessekretær

Vestfold fylkeslag
Næringsbygget, PB 208, 
3164 REVETAL
Tlf. 33 06 39 50  Faks: 33 06 39 51
epost: naafvest@online.no 
Tir-ons: 08.00-15.30
Ellen Sørby, 
fylkessekretær

Østfold fylkeslag
Ilaveien 95 1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 83 62  Faks 69 31 85 80
Man-ons: 10.00-13.00
epost: loui-ma@online.no
Mona L. Marthinnssen

NAAF Gran Canaria
Colegio Noruegio
Bco. De la Verga
E-35120 Arguineguin
Gran Canaria
Tlf. 00 34 928 15 09 81
Faks 00 34 928 15 10 75 
epost:  naaf–gc@hotmail.com
Tove Selsø, 
leder

NAAFS STYRE 2005 - 2007
Leder:
Pål Johansen 
Organisatorisk nestleder:
Nils Petter Næsset 
Styremedlemmer:
Jan Ivar Rønning
Elisabeth Bjørheim Salte
Anne Stryken Nygaard
Anne Ombye
Torunn Ones Narvestad
Ottar Drågen
Hege Sande, NAAFU 

Varamedlemmer:
Einar Anders Holte
Tore Andersen
Camilla Therese Roos Bjerke, 
NAAFU

NAAFU
NAAFs ungdomsorganisasjon
Hege Sande, 
leder
epost: hege.sande@itk.ntu.no

På www.naaf.no fi nner du det meste av 

det du lurer på om NAAF og relatert 

til sykdomskategoriene, forbundets 

virksomhet og tilbud. 

Velkommen!
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For informasjon og bestilling av MiteBlockTM:

Sleep Scandinavia as,  Snarøyveien 57, 1367 Snarøya  � Tlf. 67 11 03 17 �  Fax. 67 53 48 25 �  www.SleepScandinavia.com

� MiteBlockTM sengetøy gir total beskyttelse 
mot midd og allergener.

� Komfortabelt, mykt og hudvennlig uten 
kjemiske tilsetninger.

� Vaskbart ved 950C - med 10 års garanti mot 
fabrikasjonsfeil.

� Vurdert og godkjent av NAAFs faglige 
produktutvalg.

Rikstrygdeverket refunderer utgifter til madrass- 
og pute-overtrekk for barn under 16 år med 
dokumentert middallergi.

Org. nr.:  987 726  482 

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund



Nå kan du bruke Blenda
Sensitive til hele tøy-
vasken. Blenda Sensitive
Tøymykner er en parfyme-
fri og skånsom tøymykner
som alle trygt kan bruke,
også de med sensitiv
hud. 

Blenda Sensitive 
Tøymykner, en 
kosemyk og parfy-
mefri venn for 
sensitiv barnehud
som anbefales av
Norges Astma- og
Allergiforbund.

www.blenda.no

Blenda Sensitive 
Tøymykner

BBlleennddaa  SSeennssiittiivvee  
TTøøyymmyykknneerr  
––uutteenn  ppaarrffyymmee  oogg  

ffaarrggeessttooffffeerr!!

NORGES
ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

� trygt og skånsomt for 
sensitiv hodebunn

� 7 rene basisprodukter av høy kvalitet
� utviklet i tett samarbeid med det finske

astma og allergiforbundet 
� selges kun hos frisøren

Mer info

www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00

Siemens dynapower XXL
� Enestående sugekraft 

med 2400 W
� HEPA-filter gir renere 

utluft enn romluften
� 6 liters støvpose 
� 13 m aksjonsradius

Modell VS 08G2499

www.siemens-hvitevarer.com

Hudvask på 
kroppens 

egne vilkår

Om kroppen din selv kunne velge
Lactacyd har lansert en ny lekker flaske, men de
gode egenskapene er fortsatt de samme. Lactacyd
inneholder melkesyre som hjelper deg å bevare
hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som igjen
opprettholder den naturlige bakteriefloraen. Lacta-
cyd 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.

Lactacyd flytende 
såpe uten parfyme 

– anbefales av Astma- 
og Allergiforbundet
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NYHET –  
Marmoleum click er et høykvalitetsprodukt. Det ideelle gulv for de fleste rom i boligen. 

Marmoleum click er linoleum på HDF kjerne med et lag av kork på baksiden. Gulvets unike

oppbygning, med et patentert klikksystem, gir et naturlig gulv som er behagelig å gå på.

Kombinert med en bred fargeskala gir Marmoleum click maksimal designfrihet. 

Limfri montering. Formater i 30 x 30 cm fliser og 91 x 30 cm planker.

Ekte linoleum
med klikk montering

VIL DU VITE MER KONTAKT FORBO FLOORING AS PÅ TLF.: 66 77 12 00

FOR MER INFORMASJON OG INSPIRASJON KAN DU OGSÅ GÅ INN PÅ WWW.FORBO.NO

Design ditt eget gulv på
www.forbo.no

Klikk deg inn på våre 
websider og design 
ditt eget gulv. Du kan
velge forskjellige
farger og mønstre i
fliser og planker.
Prøv deg frem og
design DITT gulv!

Marmoleum Click 63858, 63827

MARM_CLICK_KJ_GREEN  24-05-06  08:37  Side 1



B-BLAD
Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til:
Norges Astma- og Allergiforbund, Pb. 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo med opplysninger om den nye adressen.




