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Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

NYHET!

INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Sens er en ny serie interiørmaling fra Jotun uten skadelige 

avdampinger, løsemidler og ubehagelig malingslukt. Nå kan 

du male innendørs uten å bekymre deg for å sjenere verken 

deg selv eller andre.
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EN NYFØDT BABYS HUD ER FEM GANGER TYNNERE ENN DIN.
Huden er der for å beskytte oss. Men hos nyfødte er den ikke ferdig 
utviklet, og er opptil fem ganger tynnere enn hos voksne. Derfor er 

den mer følsom og blir lettere irritert. I Natusans sortiment finner du 
produkter som er garantert milde og spesielt utviklet for å pleie og 
beskytte ømtålig spedbarnshud – produkter laget på bakgrunn av 

60 års erfaring med hudpleie for de aller minste.

FOR LIVETS SMÅ UNDER 

Anbefalt av
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Svineinfl uensa står i skrivende stund øverst på 
dagsorden og det handler om vaksinen. Mangel på 
vaksiner, hvordan ordne køen for vaksinering, hva 
med de som ikke kan ta vaksinen fordi de reagerer 
alvorlig på egg og ikke minst – frykten for vaksi-
nen… 

Vaksiner generelt, har vært under ild – på grensen til demonisering. Noen vaksiner 
har fått et dårlig og seiglivet rykte og må stå til ansvar for mange symptomer og 
diagnoser de neppe har noen sammenheng med.  

Hva er egentlig vaksiner? Litt enkelt forklart vil det si at svake smittestoff er tilføres 
kroppen for å gjøre oss immune, motstandsdyktig, mot sykdommen som smitten 
bærer med seg. Noen vaksiner gir immunitet livet ut, mens andre må gjentas. Kop-
per, kolera, tuberkulose, meslinger – det får en til å skutte seg og være glad for det 
fi nnes eff ektiv forebygging i form av vaksiner. 

Men kanskje er vi etter hvert er så friske at vi har glemt alvoret bak de statlige 
vaksinasjonsprogrammene? Hvert år døde mange barn i Norge av meslinger før 
MMR-vaksinen ble lansert i 1969. I det perspektiv skulle man tro alle ville at deres barn 
skulle vaksineres, sånn er det likevel ikke.  

En vaksine kan litt lettvint sies å være en light-versjon av å få sykdommen på 
ordentlig. Men likevel er mange bekymret for hva en vaksine inneholder – mer tilsy-
nelatende, enn de er engstelige for sykdommen den beskytter mot. Det fokuseres 
på at svineinfl uensavaksinen er dyrket på egg av langt fl ere enn de som trenger å 
bekymre seg for dette. Kvikksølvinnholdet bekymrer. Mindre enn i mat fra en herme-
tikkboks, prøver noen å roe gemyttene med. Så gjenstår det å se om det fører til økt 
vaksine-tiltro eller om makrell i tomat ryker ut av husholdningen. Det kan synes som 
om noen heller tar sjansen på selve sykdommen, men håper sikkert at de ikke skal bli 
smittet. Det kan man gjøre uten å spille russisk rulett med sykdommer som er nær 
utryddet i vår del av verden, men for sykdommer som fremdeles fi nnes vil det kunne 
stille seg annerledes. 

Alternative tilbydere i helsemarkedet, dels med sparsom og omdiskutert skolering, 
presenterer sine skråsikre løsninger og møter tidvis forbausende lite motbør. Mange 
av disse er vaksine-skeptikere. Mens leger, farmasøyter og andre med mangeårig ut-
danning og erfaring innen sitt felt opplever at deres fagkunnskap trekkes i tvil. Deler 
av helsepersonalet nøler også og blir dårlige formidlere av den informasjonen deres 
arbeidsplasser skal formidle. De gjør det ikke lettere for usikre brukere av helsetjenes-
ter å orientere seg.   

Helseangst kalles unødvendig frykt og bekymring knyttet til helsa, og blir den for 
sterk øker faren for å bli ufør, hevder ny forskning – dels kraftig imøtegått i følelses-
sterke innlegg på avisblogger.

Så baler vi da, med kaskader av informasjon, der likt og ulikt er sauset sammen på 
jakt etter den ene korrekte sannhet. Den skal være helt udiskutabel og helst med en 
garanti om at intet ondt skal kunne vederfares oss. Vi leter etter alle svars mor – som 
feier all tvil til side. Til neste spørsmål dukker opp…

       
tonje.waaktaar.gamst@naaf.no

Gi oss svar 
- uten skygge av tvil...

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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lesere pr. utgivelse.
Fagpressens leserundersøkelse 2008



6 ASTMAALLERGI 5 2009

i n n e k l i m a s j e k k e n

NAAF og Anticimex sinneklimasjekktilbud:
l Startsjekken koster 5 950 kroner. 500 kroner gis i medlemsrabatt.
l Muggmåling koster 4 950 kroner. 500 kroner gis i medlemsrabatt. 
l	En full gjennomgang koster NAAF-medlemmer 9 900 kroner
l	Mer informasjon på www.anticimex.no

T il rabattert pris for NAAF-medlemmer 
kan Anticimex nå komme hjem til deg 
og lete systematisk etter feil.

– Mistanken bør komme når noen i fami-
lien stadig er småtette, småforkjølet, trette, 
slappe, har hodepine og mangler energi. 
Når personer med astma blir dårligere etter 
flytting eller ferie og andre i familien også 
hangler, tyder mye på at boligen har feil som 
ikke er oppdaget. Det er en stor glede å finne 
årsaker som kan fjernes eller reduseres og 
gjøre folk friskere, sier fagsjef inneklima, Stein 
Norstein i Anticimex AS. 

Avtalen med Norges Astma- og Allergifor-
bund ble nylig underskrevet. En del må ha 
sett dette nye medlemstilbudet på NAAFs 
hjemmesider, for Norstein har allerede fått en 
del henvendelser fra medlemmer som har 
fattet mistanke om at noe er galt hjemme. 

– Vi får ofte henvendelser etter at noen i 
familien har vært til utredning uten at legen 
fant noe galt. Det er dessverre sjelden at le-
gen gir råd om å få boligen undersøkt, men 
noen fastleger er heldigvis klar over denne 
muligheten. Familier som har astmatikere i 
huset er noe mer fokusert på inneklimaet 
enn familier flest, men det er nok i mange 
tilfelle slik at hverdagslivet går sin gang også i 
boliger der voksne er på vakt, sier Norstein til 
AstmaAllergi.

– En del kan ha hengt seg opp i en mulig 
forklaring, for eksempel at det er støv som 
fører til plager. Det kan godt hende, det er 
mange årsaker til dårlig innemiljø, men mitt 
råd er at alle undersøker hjemmet for fukt og 
mugg aller først, dette står etter min mening 

Ble noen syke etter flytting til 
ny bolig? Friskere på ferie og 
dårligere når de kom hjem 
igjen? Da bør en bjelle ringe. 
Innemiljøsjekken kan avklare 
om inneluften er årsaken.

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

NAAF-avtale med Anticimex

for mer enn 80 prosent av årsakene til dårlig 
innemiljø, sier fagsjefen, som er cand. scient. i 
biologi fra Universitetet i Oslo.

– Her er et eksempel fra Sunnmøre, sier 
Stein Norstein og viser oss en anonymisert 
rapport etter en boliginspeksjon. – Mor 
kjøpte nytt hus. Det ene barnet hadde astma 
og ble verre. De to øvrige barna hanglet, 
mor hanglet. Vi kom og fant mange alvorlige 
feil ved boligen, blant annet mugg i kledde 
kjellervegger. Selv om folk kan si at de aldri 
er i kjelleren, kan årsaken likevel befinne seg 
nettopp der.

Pakkepris
Anticimex er opprinnelig svensk og ble 
startet i 1934, men har drevet med skadedyr-
bekjempelse i Norge siden 1972. Cimex betyr 
veggdyr. Matsikkerhet og sikring av hygienen 
i butikker og på serveringssteder er et annet 
spesialfelt. Det tredje området er inspeksjon 
av industribygg, skoler og barnehager – og 
altså bolighus og leiligheter.

– For noen år siden ble vi kontaktet av 
Huseiernes Landsforbund, som ville ha et 
produkt av oss, en ”pakke” for innemiljøun-
dersøkelser til fast pris for medlemmene. Det 
er det samme som nå tilbys NAAFs medlem-
mer. Det koster en del å få boligen undersøkt 
i ca. fire timer, det vi kaller startsjekken. Da 
kontrollerer vi bad, kjøkken/stue, krypkjel-
ler og soverom. Vi sjekker fuktforhold og 
ventilasjon i boligen og borer hull i innredet 
kjeller for å kontrollere fukt, mugg og råte. 
Radonmåling settes i gang. Boligeieren får 
en innemiljørapport med råd om eventuelle 
utbedringstiltak.

Men våre boliginspektører mener ofte 

at det er viktig med en grundigere under-
søkelse av muggvekst og anbefaler da en 
tilleggspakke. Vi kan gjøre muggmålinger 
der det er mistanke om mugg, og prøvene 
sendes da til et laboratorium. 

Anticimex ser at det blir en mange penger, 
men da får man også svarene.

– Det koster like mye å undersøke en liten 
leilighet og en stor villa. Er det rettferdig?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Alle boliger 
har baderom, kjøkken/stue og soverom. Vi 
sjekker tre rom, uansett. Pluss kjellerstue og 
krypkjeller, der slikt finnes. For å gjøre tilbu-
det enkelt, gjelder prisene for alle og over 
hele landet, sier Stein Norstein. Anticimex 
med hovedkontor i Oslo har boliginspektører 
15 steder i landet. Folk bestiller og avtaler en 
dag. Man må kanskje vente litt på inspeksjon, 
spesielt når reiseveien er lang.  Det tar ca to 
uker etter et besøk før prøver er analysert og 
rapporten vår kan sendes, sier Norstein.

– Vi har hittil hatt definitivt flest bolig-
oppdrag i Oslo-regionen. Samarbeidet med 
NAAF tror vi vil gjøre dette mer kjent utenfor 
de større byene, tilføyer han.

Dårlig ventilasjon
– Hva er det som kan gjøre oss så syke i et hjem?

– Dårlig ventilasjon er en klassiker, ventila-
sjon som ikke fungerer kan skape problemer 
eller forsterke problemer. Luften beveger seg 
nedenfra og oppover. Radongass går samme 
veien, alltid oppover. Vi bruker et røykrør 
når vi sjekker ventilasjonen. Mange boliger 
er for tette. I et hus med tre etasjer må man 
få ut fukt øverst. Skjer ikke dette tilfredsstil-
lende, kan fukten slå seg på vegger på kalde 
soverom. Det blir muggvekst der selv om 

Syk av inneluften 
hjemme?
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NAAF-avtale med Anticimex

fukten kommer fra klestørk og annet i kjelleren 
eller i stua. Kledde vegger under bakkenivå er 
ofte ”synderen”. Klestørk i stua går fort, men kan 
slett ikke anbefales.

– Vi vet ikke med sikkerhet hva som skjer når 
det gjelder mugg, forskerne er litt forsiktige når 
det gjelder sammenhenger mellom fukt og 
innemiljø. Vi tror med sikkerhet på at det er en 
sammenheng. Muggsopp bak en trevegg i kjel-
lerstuen merkes ikke av beboerne selv, og ofte 
kan vi ikke måle muggen da muggsporene ikke 
kommer ut. Men det gjør gassen som vi tror gjør 
folk syke. Mugg er ikke farlig for huset, men for 
menneskene som bor der. Krypkjelleren tenker 
ikke mange på, man er jo aldri der. At den inn-
redede peisestuen under bakkenivå kan 
sitte på hemmeligheten i huset, det 
vet vi av erfaring. Jeg har selv fått 
hodepine etter en time på jobb 
i en kjeller. Vi borer hull og ser 
fukt. Lukten kan være sterk 
når vi åpner opp, og vi kan 
få høye muggverdier. Gas-
sen går gjennom plast, 
parkett og treverk. 
Sakte, men sikkert.  Når 
kledde kjellervegger 
har muggvekst, er 
det ofte bare å rive 
veggene, kanskje 
trengs det også ny 
drenering.

– En god del har 
opplevd vannskader 
i boligen. Det har 
rent ned under gul-
vet i første etasje og 
har tørket ut, tenker 

Fagsjef Stein Norstein i 
Anticimex demonstre-
rer testing av ventila-
sjon med et røykrør. 
Hvor tar røyken veien?

Syk av inneluften 
hjemme?
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a s t m a  a l l e r g i

Vorwerk Tiger var vår store salgssuksess i
90-årene. Den satte nye standarder for støv-
sugere og brakte enorm annerkjennelse for
Vorwerk. Nå er den tilbake i sterkt modifi-
sert utgave.

Alle støvsugere, både tradisjonelle og sentralstøv-
sugere, fører like mye luft tilbake til rommet som
de suger inn. Vorwerks unike filtersystem sikrer at
denne luften er renset, og støvsugeren fungerer
derfor som en luftrenser under bruk.

Grunnet Vorwerks støvopptak og gunstige
påvirkning av inneklimaet under og etter støv-
suging, er den tildelt godkjenningsmerket
“egnet for allergikere” fra TUV i Tyskland.

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777

– Se den!
– Prøv den!
– Opplev forskjellen hjemme!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• lav vekt
• lang levetid

Støvsugerens unike
egenskaper gjør at
den også er anbefalt
av Norges Astma og
Allergiforbund

Trimakk A4 annonseUtkj. 08-06-07 10:46 Side 1
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A t firmaets konsept innebærer at en 
inspektør er på befaring hjemme 
hos folk, er svært viktig. Da 

vurderes en bolig mye bredere, fortsetter 
Høiskar.  
   – Det er ikke så betryggende at 
familier med mistanke om noe galt med 
inneluften selv tar prøver og sender 
dem inn til undersøkelse. Vi startet med 
dette prosjektarbeidet etter Beitostølen-

Innemiljøsjekken skal videreutvikles

n av Ola Hesstvedt

– Vi ønsket oss et samar-
beid med Anticimex, en 
seriøs og landsdekkende 
aktør som ikke minst er 
kompetent på spesielt fukt 
og mugg i boliger, fortel-
ler fagsjef Britt Ann Kåstad 
Høiskar.

konferansen i fjor og er veldig fornøyd med 
avtalen, forteller hun.

– Skal NAAF bidra med mer enn å anbefale 
Anticimex for medlemmene?

– Ja, definitivt. Vi skal være med på å vide-
reutvikle dette medlemstilbudet, sier fagsje-
fen. – Vi vil se på måten rapportene tilbake 
settes opp på. Et enklere og lettere forståelig 
språk er ønskelig. Det skal selvsagt være nok 
informasjon, men ikke for komplekst.

Praktiske helseråd
– Anticimex kan sitt fag, vi ønsker å bidra 
med et fokus på generell helserådgivning 
når noe er galt i boligen. Det er jo veldig kon-
kret hvis det må rives noe og bygges nytt. Et 
rom må stenges. Da er veiledning om hvor-
dan familier bør ordne seg mens probleme-
ne løses viktig, tror vi. Farlig eksponering bør 
være så lav som mulig til feilene er rettet. Vi 
vil også bidra med faktainformasjon, faktaark 
om innemiljø. Vi har dessuten en oppgave 
i å gi våre egne rådgivere opplæring slik at 
rådgivningstjenesten er oppdatert på dette 
fagområdet og kan gi god hjelp. Stor pågang 
etter hvert kan bety styrking av rådgiversta-

de. Men muggen kan være der likevel og 
gjøre folk syke. Mange takstfolk tar ikke med i 
betraktningen dette med gasser. Gassen kan 
sive ut etter at flere år er gått. Tørrhet er et 
relativt begrep. Noen muggsopper er svært 
tørketolerante, like fullt farlige for folk etter 
min oppfatning. Mugg trenger ”mat”, blir 
det innvendt, men litt skitt på en murvegg 
kan være mat nok. Mugg kan for eksempel 
oppdages under et gammelt vinylbelegg 
med jutefiber. Selv om jutebelegget har 
tørket opp kan det være så mye mugg og 
lukt i dette som ødelegger luften i boligen.  
Dette oppdages ikke før vi skjærer opp vinyl-
belegget og tar prøve. Produktet selges ikke 
lenger, men mange har slike gamle belegg.

Kondens på grunn av høy luftfuktighet og 
kalde yttervegger har de fleste oppdaget. 
Dugg på vinduene inne om vinteren. Ikke 
farlig der, men farlig for veggen. Sjekk mugg 
bak sengens hodegjerde! Mange har også 
hatt lekkasjer på badet.  Der er man kanskje 
ikke så lenge av gangen, men i soverommet 

ben, men det vet vi ikke nå i startfasen. 
Forbedring og videreutvikling av tilbudet 
er viktig for oss.  

– Stort behov?
– Ja, det tror jeg. Vi får mange henven-

delser. Særlig fra folk som nettopp har 
flyttet til ny bolig eller gjort forandringer. 
Innredet kjellerrom, for eksempel.

– Det er dyrt å ta denne miljøsjekken, vil vel 
noen mene?

– Det kan virke dyrt. Men tenk på bilhol-
det vårt. Bilen sendes på service selv om 
det kan koste mye. Boligen er en veldig 
stor investering. Sjekking ved mistanke om 
noe galt med inneluften er vel verdt pen-
gene. Det koster å få besøk av en kontrol-
lør. Folk oppnår også en verdiøkning når 
farer er fjernet. Den største utgiften når 
noe er galt, er nok utbedringer og repara-
sjon av skader som oppdages.

NAAF ser selvsagt at prisen er høy for 
medlemmer med dårlig økonomi. Dess-
verre finnes det ingen støtteordninger her. 
Rabatt hjelper litt, sier Britt Ann Kåstad 
Høiskar. n

vegg i vegg er oppholdene lange, og vi kan 
bli dårlige!

 
Byggfukt i nye hus
– Moderne boliger bygges tettere enn gamle. 
Hva betyr det?

– En hel del. Vi kan få byggfukt når reisver-

ket står åpent i regnvær, eller lekkasjer har 
gitt fukt. All denne fukten skal tørke ut, gjør 
den ikke det kan vi få skjulte muggskader 
som er vanskelige å oppdage.  Gamle hus 
bygget før plast ble tatt i bruk har sjelden 
slike problemer. Derfor er det svært viktig at 
håndverkere er nøye med detaljene når nye 
hus oppføres.  

Stein Norstein råder folk med mistanke om 
høy luftfukt til å skaffe seg en luftfuktsmåler 
og sjekke rommene. Viser den 40 prosent 
relativ luftfukt eller lavere, er dette bra.

– Problemene inne er internasjonale, den 
spesielle utfordringen for oss er fukt som 
går til kalde rom om vinteren. Jeg tror vi har 
hjulpet mange familier til å få en friskere 
hverdag hjemme, sier fagsjef Stein Norstein 
i Anticimex, landets desidert største i bran-
sjen. Han har 20 års erfaring som inspektør 
og lærer opp nye.

– Vi oppdager mye stygt. Når vi får be-
kreftelse fra en kunde om at våre råd førte 
til at astmatikere og andre i en bolig har fått 
det bedre, gir det oss en veldig god følelse. 
Noen ganger hører vi at noen er helt kvitt 
sine problemer. n

Anticimex boliginspektører har en innholdsrik 
verktøykasse med på hjemmebesøk. Fagsjef Stein 
Norstein viser innholdet.

Vorwerk Tiger var vår store salgssuksess i
90-årene. Den satte nye standarder for støv-
sugere og brakte enorm annerkjennelse for
Vorwerk. Nå er den tilbake i sterkt modifi-
sert utgave.

Alle støvsugere, både tradisjonelle og sentralstøv-
sugere, fører like mye luft tilbake til rommet som
de suger inn. Vorwerks unike filtersystem sikrer at
denne luften er renset, og støvsugeren fungerer
derfor som en luftrenser under bruk.

Grunnet Vorwerks støvopptak og gunstige
påvirkning av inneklimaet under og etter støv-
suging, er den tildelt godkjenningsmerket
“egnet for allergikere” fra TUV i Tyskland.

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777

– Se den!
– Prøv den!
– Opplev forskjellen hjemme!

• unikt støvopptak
• unik filtrering
• lav vekt
• lang levetid

Støvsugerens unike
egenskaper gjør at
den også er anbefalt
av Norges Astma og
Allergiforbund

Trimakk A4 annonseUtkj. 08-06-07 10:46 Side 1
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Ultra har et bredt utvalg av produkter som er tilpasset allergikere og dere 
med matintoleranse. Vi ønsker at også dere skal få en jul med gode 
matopplevelser. Derfor kan du hos oss bestille gluten-, laktose- og eggefri 
pepperkakedeig, så duften av nystekte pepperkaker kan spre seg i huset og 
friste hele familien. Vi ønsker deg en riktig smakfull jul!

Matopplevelser for alle
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H elge Brekke har løpt så lenge han kan 
huske. Frem og tilbake de mange 
kilometerne mellom gården og sko-

len, og gjerne ekstra turer om mor trengte 
varer. Han ble tidlig anerkjent som et unikt 
løpstalent og man spådde ham en lysende 
idrettskarriere. Det skulle imidlertid bli en 
lang og kronglete vei mot rekordene.

I tenårene løp han når han kunne, og 
spente ski på beina når snøen ble for dyp. 
I både løping og langrenn oppnådde han 
gode resultater og så for seg en idrettskarri-
ere å være stolt av. I en alder av 18 år 
begynte han imidlertid å kjenne tungpus-
ten. Spesielt når han jobbet med 
høyet på gården ble han 
tett i brystet og fi kk 
problemer med 
åndedret-

Fra fl askebørste 
til astmakontroll
– Jeg skulle ønske dere hadde vært der da jeg var ung, sier 
Knarvikmila-general Helge Brekke om Astmakontrollstafet-
ten. NAAF føler at tilstedeværelsen på det tradisjonsrike 
løpsarrangementet får en helt ny dimensjon i lys av grunn-
leggerens egen historie.

n tekst – BO GLEDITSCH  foto –ERLEND SPURKELAND

tet. Han kontaktet lege. I gymnasperioden 
var han innom ikke mindre enn tre stykker. 
Konklusjonen var at han hadde en form for 
halsbetennelse som gjorde det vanskelig å 
puste og han fi kk medisin mot ondet. 

– Til tider tygget jeg antibiotika som dere 
andre tygger drops, sier han. 

Den unge mannen ga seg imidlertid ikke, 
han løp og løp, hadde gode og dårlige 
dager, han harket opp det som kom og fi kk 
relativt gode resultater i norgesmesterskaps-
sammenheng.

Halv lungekapasitet
Grunnet halsbetennelsen kom han likevel 
aldri helt til topps, noe som ergret den unge 
idrettsmannen. Det gikk så langt at han 
under et langrennsløp tro til med en fl aske-
børste. Et desperat forsøk på å rense opp i 
halsen, som selvsagt ikke førte til noe annet 
enn enda mer smerte og en god dose blod 
i tillegg. – Når jeg ser tilbake, har jeg gjort 

Helge Knarvik tror det er viktig med informasjon om ast-
makontroll. Mange trenger mer kunnskap for de hviler 
seg til dårligere helse og er redde for anstrengelser. 
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Huntonit ferdigmalt veggplate type Royal har 

enkel montering og skjult spikring.  Arbeidet 

går lett og trygt - og resultatet er vakkert.  

Huntonit Ferdigmalte veggplater med �ber-

kjerne er anbefalt av Norges Astma- og 

Allergiforbund. Platene gir ingen avgassing, 

inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer  

og er lett å holde rene.  

Naturlig produkt

Miljøplaten

Se www.byggma.no for fargeutvalg og monteringsveiledning.

Vil du bygge nytt eller fornye veggene dine?
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mange rare ting, men det er viktig å skjønne 
hvor dedikert jeg var mot å lykkes i idretts-
sammenheng. Dessuten fungerte trening 
som en slags terapi og renselsesprosess. Jeg 
fikk da i hvert fall opp slimet, om ikke annet.

30 år senere, i en alder av 51, reagerte en 
venn på antibiotikabruken. Brekke gikk til 
lege igjen og fikk diagnosen astma. Lungeka-
pasiteten hans ble målt til å være 50 % av det 
normale. Han fikk astmamedisin og kjente 
med en gang at det hjalp. 

– Det åpnet seg en helt ny verden. Plutse-
lig kunne jeg puste, det var som om kroppen 
var født på nytt! Etter bare to måneder på 
astmamedisin ble Brekke norsk mester for 
veteraner på både 800 og 1 500 meter. 

Og siden har han løpt aktivt i både inn- og 
utland. I 2007 var han 66 år og fikk beste tid i 
Europa på halvmaraton i sin klasse.

Knarvikmila 
Også ved siden av løpingen har Brekke vært 
en aktiv mann. Han var rektor på Knarvik 
Ungdomsskole i 27 år. Fra 2007 til 2009, 
var han leder for Hordaland friidrettskrets. 
Likevel vil nok de aller fleste kjenne ham som 
primus motor bak Knarvikmila som i år gikk 
av stabelen for 27. gang.

I 1983 var det VM for damer i Knarvik 
Games. I den forbindelse ville Brekke også ha 
et tilbud til massene. Å la dem ta del i gleden 
ved idrett og fysisk aktivitet var den logiske 
koblingen til verdensmesterskapet, og et 
mosjonsløp ble organisert. 

Løpet ble meget populært. Stadig flere 
ville være med, mye skjedde i kulissene og 
periferien og flere distanser og klasser ble 
lagt til. Nå er det hele blitt en årlig folkefest 
og et populært kulturarrangement, med 
konserter og konferanser knyttet til. I 2008 
var over seks tusen løpere med. Nytt for 
2009 er MX-Sport Fjord Norway Half Ma-
rathon. Navnet bærer vitnesbyrd om at det 
kommer løpere fra både fjern og nær.

Astmakontrollstafetten
Over halvparten av norske astmatikere har 
ikke kontroll over sin astma. Med det menes 
at man ikke utnytter medisinering optimalt. 
Dette medfører at opp mot 300 000 per-
soner i Norge lever med helt unødvendige 
plager i forbindelse med astma. 

I år arrangerte Norges Astma- og Allergi-
forbund, i samarbeid med GlaxoSmithKline 
og Apotek 1, sin andre Astmakontrollstafett. 
Over en periode på syv uker i august og 
september, dro man rundt i Norges land for å 

sette fokus på, og opplyse om, astmakontroll. 
NAAF ønsker å vise at man ved rett medisi-
nering kan leve et tilnærmet normalt liv med 
astma; at astma ikke behøver å være noen 
hindring.

Stafetten ønsket alle velkommen, med 
eller uten astma. På standen fikk man målt 
lungefunksjonen ved hjelp av spirometri, tatt 
en astmakontrolltest, eller man fikk generelle 
råd eller gode svar på spørsmål fra NAAFs er-
farne lungesykepleier. Fordi astmatikere, og 
andre kronikere, er risikogrupper i forbindelse 
med ny influensa A (H1N1) passet NAAFs 
personell på også å opplyse og svare på 
spørsmål omkring dette. Astmakontrollsta-
fetten var også på Knarvikmila i september 
og Helge Brekke synes det var flott. I hans 
erfaring er det mange som lurer. Lurer på 
om tungpusten er en medisinsk tilstand eller 
bare dårlig kondis. Lurer på om det er bra 
eller dårlig å anstrenge seg dersom man har 
astma. 

– Selv ser jeg dessverre hvordan uviten-
het gjør at unge mennesker med astma 

nærmest hviler seg til døde. De tror man ikke 
kan være like aktiv som andre. Tror at man er 
nødt til å ta det med ro. Men sannheten er 
at med riktig medisinering kan man være så 
aktiv man bare vil.

Den positive og entusiastiske stemmen til 
Knarvikmila-generalen blir et øyeblikk mer 
alvorstynget. 

– Hadde jeg fått et slikt tilbud da jeg var 
ung hadde kanskje karrieren sett annerledes 
ut… 

Mulig det, med tanke på de resultater han 
oppnådde da han endelig fikk kontroll over 
astmaen er det lett å tenke at flere inter-
nasjonale løpsrekorder kunne vært norske. 
Stolt av den karrieren han har hatt bør Helge 
Brekke uansett være. Og med NAAFs fokus 
på astmakontroll vil forhåpentligvis et slikt 
talent ikke forgå en gang til. n

Passert målstreken
n av Bo Gleditsch

Astmakontrollstafetten 2009 kom i mål på 
Oslo Maraton og det markerte avslutningen 
på en syv uker lang informasjonsreise landet 
rundt.

Kristin Daly, prosjektleder i NAAF synes 
stafetten har vært en uforbeholden suksess. 
Hun ser behovet: – Det er et stort informa-
sjonsbehov hos medlemmer og andre, og 
mange spørsmål om riktig medisinering. 
Fremdeles er det altfor mange som bruker for 
mye anfallsmedisin og ikke forebyggende, og 
som ikke forstår betydningen av å forebygge, 
sier prosjektlederen. 

I årets stafett har man blant annet vært til 
stede på tre idrettsarrangementer: Sandar-
cupen, Knarvikmila og Oslo Maraton. De 
involverte har møtt mange friske mennesker, 
men også idrettsdeltakere med mer eller 
mindre godt kontrollert astma. – Vi har vært 
synlige når folk trenger det, og vi merker tyde-
lig at interessen for vår informasjon er stor. 
Økt bevissthet blant ungdommer og voksne 
er veldig gledelig. Noen nye medlemmer er 
også hyggelig, legger Daly til.

Ole-Arne Eiksund, Commercial Director hos 
GSK, synes stafetten har gjort en formidabel 
innsats for å informere pasienter slik at de 
kan leve bedre med sin astma, og han sier at 
de er stolte over å få være med å støtte dette 
viktige arbeidet. 

– Årets Astmakontrollstafett, alt fra små 
lokale arrangement til avslutningen i Oslo, har 

vært en stor suksess i våre øyne. Hva betyr 
det å være tilstede på et så stort arrange-
ment som Oslo Marathon? 

– God synlighet på prosjektet. Deltakelse på 
et slikt arrangementer gir en unik mulighet til 
å nå bredt ut med budskapet om at de fleste 
mennesker med astma kan være fysisk  
aktive på linje med friske. Flere av maraton-
løperne fikk også testet sin lungekapasitet, 
det var et populært tilbud. Daly sier at NAAF 
gjerne skulle besøkt flere steder i landet. 
Innsatsen til de lokale tillitsvalgte i NAAF var 
god og samarbeidspartnerne i Apotek1 og 
GSK er fornøyde så NAAF håper på fortsatt 
samarbeid neste år, avslutter Daly.

Også Eiksund ser fremover. – NAAF har nådd 
ut til mange astmatikere, men også fremover 
er et stort behov for informasjon om astma-
kontroll. n

Inne i astmateltet fv. Ole-Arne Eiksund, Asbjørn 
Haugen (som fullførte sitt 368 maratonløp) og 
Rose Lyngra, rådgiver i NAAF.

Huntonit ferdigmalt veggplate type Royal har 

enkel montering og skjult spikring.  Arbeidet 

går lett og trygt - og resultatet er vakkert.  

Huntonit Ferdigmalte veggplater med �ber-

kjerne er anbefalt av Norges Astma- og 

Allergiforbund. Platene gir ingen avgassing, 

inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer  

og er lett å holde rene.  

Naturlig produkt

Miljøplaten

Se www.byggma.no for fargeutvalg og monteringsveiledning.

Vil du bygge nytt eller fornye veggene dine?
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Princess har et stort og flott sortiment til barn, se www.princessbutikken.no 
for din nærmeste butikk og nettbutikk.

Andungen gåsedundyne og dunpute  
– kun hos Princess!

Våre dunprodukter til barn er laget av en 
fantastisk dunkvalitet, og har et mykt og godt 
bomullstrekk. 
Dun er et naturprodukt som har den egenskapen 
at den puster godt, slik at dynen føles behagelig 
for barnet.
Andungen dundyne er en lett og lun dyne som 
egner seg godt hele året. 
Barn skal ikke ligge høyt med hodet, derfor har 
vi utviklet en lett og myk hodepute til barnet ditt.

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 298,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 349,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 569,-

DUNPUTE Andungen 
Dunpute 35 x 40 cm   129,- 
Dunpute 40 x 60 cm   169,-

Som foreldre er vi opptatt at av barnet vårt sovet trygt og godt. 
Princess har tatt dette på alvor, og våre dunprodukter til barn er 
vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Hos oss 
kan du trygt velge Andungen dunprodukter til barnet ditt!

Trygge dunprodukter 
til barnet ditt!
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På tå   hev
med rosa        strutteskjørt

– Er det gøy å gå 
på ballett? ”Ja!!!”

– Strever du litt 
med pusten når 

du danser? 
”Ja..!”

n tekst og foto 
– SIDSEL SKOTLAND

D et første 
svaret kan 
alle bare 

se at er troverdig. 
De elsker det – der 

de tripper rundt i rosa 
strutteskjør, grasiøse og 

stolte. 
Og noen sliter nok med 
pusten også, men slett ikke 
alle på ballettkurset På tå 
hev i Oslo har astma. Noen 
er plaga av eksem, andre 
har allergi – og noen er 
helt friske. Men akkurat 
her er det kanskje litt 

pop å ha astma…? 
   Det er i alle fall ikke 
rart å ha astma her.
Og det er viktig for 

mammaen og pappaen 
til Lina, Sanja og Stian 
Skaar. Lina har astma, og 

de synes det er fi nt at hun 
får treff e andre i samme 

situasjon – at hun får se at det 
er ganske vanlig.
Det er ingen i barnehagen 

som har denne lidelsen, 
forteller Sanja. Så der er 

hun litt annerledes.
Lina synes det er gøy 

å være ballerina, og hun har ingen plager når 
hun danser. Og så lærer hun litt andre ting 
enn å danse også. 
– Hun har fortalt at de lærer litt om kroppen. 
Forrige gang lærte de om hvor lungene er, 
sier Sanja

Foreldrene får også lære litt av hvert mens 
de venter, og det setter Sanja og Stian stor 
pris på.
– Det er veldig bra med denne kombinasjo-
nen av kurs for ungene og informasjon for 
foreldrene.

Trygghet med kunnskap
Cecilie Weinholt er mammaen til Julie som 
har eksem og litt astmasymptomer av og 
til. Julie hadde veldig lyst til å danse ballett, 
og fi kk med seg storesøsteren Maria på kurs. 
Maria er helt frisk – men friske søsken og ven-
ner er også hjertelig velkommen til å delta.
– Det er fl ott at det fi nnes aktivitetstilbud 
som er tilpassa barn med problemer, sier 
Cecilie.
Når Julie driver med sport og blir for varm, 
koker huden hennes.  Men her er det tilpassa 
sånn at de ikke blir for varme. Cecilie synes 
det er en trygghet for foreldrene at instruktø-
ren har kunnskap. 

Nettopp kunnskap er nøkkelordet for 
NAAF når de arrangerer På tå hev. Barna 
skal få litt kunnskap om kroppen, instruk-
tøren skal ha kunnskap om barnas lidelser, 
og foreldrene skal få kunnskap om barnas 
sykdommer. 

Lærer om spirometri
På denne kurskvelden har sjukepleier og 
rådgiver i NAAF Helle Grøttum et lite kurs i 
kurset: Mens foreldrene sitter og venter på 
sine små ballerinaer, forteller hun dem om 
spirometri. De som vil får også forsøke dette 
måleapparatet for lungefunksjon. Mange har 

Det er gøy å være ballerina – det er alle 
enige om. 

Princess har et stort og flott sortiment til barn, se www.princessbutikken.no 
for din nærmeste butikk og nettbutikk.

Andungen gåsedundyne og dunpute  
– kun hos Princess!

Våre dunprodukter til barn er laget av en 
fantastisk dunkvalitet, og har et mykt og godt 
bomullstrekk. 
Dun er et naturprodukt som har den egenskapen 
at den puster godt, slik at dynen føles behagelig 
for barnet.
Andungen dundyne er en lett og lun dyne som 
egner seg godt hele året. 
Barn skal ikke ligge høyt med hodet, derfor har 
vi utviklet en lett og myk hodepute til barnet ditt.

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 298,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 349,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 569,-

DUNPUTE Andungen 
Dunpute 35 x 40 cm   129,- 
Dunpute 40 x 60 cm   169,-

Som foreldre er vi opptatt at av barnet vårt sovet trygt og godt. 
Princess har tatt dette på alvor, og våre dunprodukter til barn er 
vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Hos oss 
kan du trygt velge Andungen dunprodukter til barnet ditt!

Trygge dunprodukter 
til barnet ditt!
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Dette er andre sesongen kurset arrange-
res, og begge partiene er fulle – både det 
for de minste mellom 3 ½ og 6 år, og det 
for de på 7 til 10 år. Ane er fornøyd med 
responsen – dette er et tiltak som treffer 
barna i NAAF. Veldig mange har en eller 
annen medlemstilknytning. Enten er for-
eldre eller søsken medlem eller barnet er 
medlem sjøl. I NAAF kan barn være enten 
hovedmedlem eller ha et familiemedlem-
skap, forklarer Ane.

God kroppsbevissthet
Hun synes dette er en fin måte å vise fram 
NAAF på, og å få demonstrert at ballett er 

en god treningsform for barn med astma, 
allergi og eksem. 
– Det er i det hele tatt viktig med beve-
gelse for disse barna. Og den langsomme 
oppvarminga i ballett gjør denne aktivite-
ten spesielt godt egna for astmabarn, sier 
hun, og forteller videre at ballettinstruktør 
Lene Melhus har fått opplæring både i å 
trene barn med disse kroniske sykdom-
mene, og å snakke med dem om forskjel-
lige temaer.  
– Det er viktig å gi ungene god kroppsbe-
vissthet for at de skal mestre egen sykdom 
og  
vite når de er syke og friske.

Ane legger stor vekt på at Trikkehallen 
på Kjelsås, der kurset blir holdt, blir nøye 
vaska, og at lokalet holdes røykfritt, dyre-
fritt og helst parfymefritt, sånn som det er 
på alle NAAFs arrangementer. 

– Blir det nytt kurs til våren?
– Ja, det blir det. Mange foreldre ønsker 

at vi skal fortsette, og nylig vedtok NAAFs 
styre at det blir nye kurs våren 2010 – 

samme tid og samme sted. Planen er et 
enda tettere samarbeid med Den norske 
ballettskole. Det innebærer blant annet at 
alle NAAFs medlemmer vil få rabatt også 
på andre kurs som blir holdt av ballettsko-
len, avslutter Ane Heiberg. n

lyst. Helle ønsker å demonstrere utstyret for 
foreldrene sånn at de skal vite hva ungene 
deres må gjøre hos legen. Når de har fått 
informasjonen, og forsøkt sjøl, kan de lettere 
fortelle barna hva som skjer og hvorfor.

– Apparatet gir mange forskjellige verdier, 
men det er først og fremst FEV1 det er vanlig 
å måle. Det var det vi måler på foreldrene 
nå, forteller Helle.  FEV1 - Forced expiratory 
volume in one second er – er som navnet 
antyder et mål på hvor mye luft du puster 
ut det første sekundet når du puster ut så 
kraftig du kan etter å ha trukket pusten dypt.

– Er du helt frisk har du god kraft på denne 
utpusten, har du astma blir det litt som å 
puste ut gjennom et sugerør. Da er lungene 
trange fordi musklene er trukket sammen og 
det er mye slim.  
Kraften på denne utpusten er derfor en god 
måleenhet på astmasymptomer. 

Bidrar til diagnostisering
I datamaskinen en bruker ved spirome-
tri er det et program hvor det er lagt inn 
gjennomsnittverdier for ikke-astmatikere. 
Programmet tar høyde for kjønn, alder og 
høyde (indikerer lungestørrelse). Dataene 

dine på dette blir lagt inn før du blåser.
Blåser du med lav verdi i forhold til gjen-

nomsnittet, kan legen gi en dose astmame-
disin og la deg blåse igjen etter ca 10 minut-
ter. Blir verdien bedre da, er det en sterk 
indikator på astma og videre undersøkelser 
kan være lurt.  Har du ikke astma vil ikke ver-
dien bli bedre ved andre gangs blåsing.  
Med spirometri kan en altså bidra til diag-
nostisering, og å kontrollere astmaen ved 
jevnlig å måle og medisinere så verdiene blir 
konstante. Alle fastleger i Norge skal etter 
hvert kunne tilby denne type lungemåling.

Råd og tips
På forrige ballettime var det Rose Lyngra, 

Viktig med bevegelse
– Det begynte litt treigt, 
men nå i høst ble det fullt 
trøkk, forteller Ane Hei-
berg, prosjektleder for 
NAAFs ballettkurs ”På tå 
hev” i Oslo. 

Ballett er en spesielt godt egna treningsform 
for barn med astma, sier prosjektleder Ane 
Heiberg. Foto: Sidsel Skotland

også sjukepleier og rådgiver i forbundet, 
som besøkte På tå hev-foreldrene mens de 
venta. Rose fortalt litt om astma, mestring og 
medisinering og om hvordan foreldrene skal 
takle astmaanfall.

– Jeg ga litt råd og tips, og hadde med 
brosjyrer. Opplæringsmateriell de kan kjøpe 
på nettet hvis de er interessert.

Både Rose, Helle og kollega Grethe holder 
i det daglige til i NAAFs sekretariat i Oslo. De 
tre erfarne sjukepleierne svarer på spørsmål 
mandager, tirsdager, torsdager og fredager 
klokka 9–11 og 12–14. n

Det er veldig bra med denne kombinasjonen av 
kurs for ungene og informasjon for foreldrene, 
synes Sanja og Stian Skaar. 

På tå hev
På tå hev er et NAAF-prosjekt finansiert 
med støtte av Helse og Rehabilitering. Den 
Norske ballettskolen står for den dansefag-
lige undervisningen mens NAAF forestår 
den medisinske delen. Årets kurs er fullteg-
net, men til våren kommer nye sjanser. Du 
kan lese mer på  
www.naaf.no /pa-ta-hev og spørsmål kan 
rettes til Ane M. Heiberg,  
tlf. 23 35 35 32 / 41 67 00 57. E-post: 
region.osloogakershus@naaf.no
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DET ER LETT Å LEVE MED LVI
Fordi de sprer en behagelig varmestråling, kan opp-
varmingsløsningene fra LVI fungere ved lave overflate-
temperaturer. Det er mange fordeler med dette. For det 
første kan man aldri brenne seg på ovnen. For det andre 
reduseres støvsirkulasjonen, noe som er gode nyheter 

for alle familier med allergikere. For det tredje svir eller 
brenner ikke ovnen støv, og dermed blir det heller ingen 
ubehagelig lukt. Summen av disse faktorene blir ganske 
enkelt et mer behagelig inneliv.

KOMFORT VALGFRIHET

ENGASJEMENT KVALITET

The Hot Alliance
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J eg er jævlig lat på enkelte områder.
Hans Torger Austad er nok egentlig 

regnet som ganske turbo. Det innrøm-
mer han da også selv. Men påberoper seg å 
bli trodd på at han er som folk flest.

– Man har jo bare én motor, og av og til 
må man hvile og hente seg inn. Jeg er glad 
i å være ute og trimme. Men når det gjelder 
huslige ting, eller snekring og sånt – nei, det 
er ikke meg.

Pollenkunnskap
I fjor kjøpte han hus uten hage. Veldig prak-
tisk for en pollenallergiker. Dagen i dag har 
han brukt på sykehuset og har fått sprøytet 
inn ekstrakter med allergener. Hyposen-

Takker Tomtebo for turbolivet
Da seks år gamle Hans Torger Austad ble oppgitt av legene, 
skjønte foreldrene at han måtte sendes bort. Et og et halvt 
år på Tomtebo ble redningen, og ga den spede kroppen 
livet i gave. Hadde bare legene hatt vett til å legge inn ei 
turbosperre i oppbyggingen…

n tekst og foto – THOR-WIGGO SKILLE sibilisering for hund og timotei. Nå sitter 
han smilende og nokså avslappet på Norsk 
Luftfartsmuseums kafé i Bodø. Ingen tegn til 
at han er i ferd med å lette. For førti år siden 
sa til og med legen i lille Austads påhør, at 
han nok ikke kom til å leve særlig lenge. Selv 
takker Hans tida på Tomtebo. Den forandret 
livet hans.

– For meg var Tomtebo det 
samme som å få livet i gave. 
Dette var på slutten av 
sekstitallet i ei tid da medi-
sinering og utvikling av 
astmamedisiner ikke 
var kommet spesielt 
langt. Det fantes ingen 
selvhjelpsgrupper – 
ingen nettverk.

Nord-Norge hadde få, eller ingen fagper-
soner med kunnskap om astma og allergi. 
Barneastmatikere fikk omtrent samme 
behandling som eldre kronikere.

– Dette bildet må man ha med seg. Målt 
med dagens kunnskap, så var man et u-land. 
Det er jo bare noen få år siden man forlot 
astmasigaretter som behandlingsmetode.

Sped begynnelse
Hans Austad vokste opp i Varangerbotn i 
Finnmark. Begge foreldrene var lærere, far 
var internatbestyrer. Som ettåring fikk Hans 
sin første føling med astma. 17. Mai 1964 fikk 
han sin første lungebetennelse – som så 
utviklet seg til astma. Fire år gammel hadde 
han tre lungebetennelser i løpet av vinteren. 
Avskåret fra alle normale aktiviteter. Forel-
drene innså etter hvert at om Hans skulle 
ha en sjanse, så måtte han sendes bort. Han 
var liten for alderen. Da han seks år gammel 
ble sendt til Tomtebo, så han ut som en liten 
fireåring.

Den spede, lille finnmarkingen hadde 
astma og matallergi. En serie med allergier. 
Tålte verken egg eller fisk.

– Men i tillegg hadde jeg en fryktelig tung 

Hans Austad kan virke svært så frisk når du treffer han på en løpetur i Bodømarka. Men han har også en  
sykdom som setter preg av og til. - Jeg har antibiotika hjemme til en hver tid. Det ville vært hysj-hysj for ti år siden. 
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Takker Tomtebo for turbolivet
astma. Den var både allergisk betinget – der 
jeg reagerte med astma når jeg ble ekspo-
nert for hund og katt og sånt. Men også når 
klimaet ble rått eller for kaldt. Da fikk jeg 
astmaanfall. Eller av anstrengelse. Det var 
sammensatt, og i sum hadde jeg en astma 
som var nokså ukontrollerbar.

Lettet på Tomtebo
Kombinert med lav kunnskap i det lokale hel-
sevesenet, så ble det stadige innleggelser for 
den lille gutten, som spurte sin bestemor om 
hvordan livet hans som dverg kom til å bli.

– Jeg var innstilt på et redusert liv. Fordi 
jeg så at jeg ikke kunne være med på ting. 
Men dette var før Tomtebo.

Oppholdet på Tomtebo bød på skikkelig 
kartlegging av sykdommen. En kartlegging 
av hva den enkelte kunne klare. Det ble opp-
rettet et individuelt tilpasset medisinregime.

– Jeg fikk ta i bruk datidens fremste 
ekspertise. Det finnes ikke ord til å beskrive 
den lettelsen det var å få forstøvet medisin 
for første gang. Du tok på ei maske, og så 
åpnet luftveiene seg. Jeg husker duringa fra 
maskinen, og så ble alt så lett.

Tomtebo verdsatte trening av astmabarn. 

Norges fremste leger var tilknyttet. Egne 
fysioterapeuter også.

– Vi trente mye i basseng. Men også gym-
nastikk og turn. I mitt tilfelle betydde det at 
jeg utviklet en turnferdighet og en mestring 
i kroppsbeherskelse som gjorde at jeg var 
flere år foran mine jevnaldrende i styrke, da 
jeg kom tilbake.

Fra av å være helt tilsidesatt, så kom Hans 
Austad tilbake og var både raskere og ster-
kere enn sine kamerater.

– Du kan tenke deg hva det gjorde med et 
selvbilde på en ung gutt. Seks år da jeg dro 
ned, liten og puslete. Nesten åtte da jeg kom 
hjem etter et og et halvt år.

Kindereggekspertise
Kombinasjonen av ekspertise på sykdom-
men, trening og kosthold. Komponenter 
som i følge Hans Austad må spille i lag. 
Dette var – og er – nøkkelen til å komme seg 
ovenpå.

– I kombinasjon med din mentale helse. 
Psykologien. Det ser man på andre klinik-
ker, eksempelvis Glittreklinikken i Hakadal. 
Et unikt tilbud for personer med astma og 
allergi.

Selv om Hans Austad kan framstå som 
et velsmurt maskineri har han likevel hatt 
behov for rehabilitering, også de siste årene.

– For å mestre en kronisk sykdom som 
dette – det er mønstergyldig for mange 
kroniske sykdommer, må man sette folk i 
stand til å ta ansvar for egen helse. Man må 
aldri slutte å tilføre den fremste kompetanse 
som finnes.

For det handler blant annet om å gi kunn-
skap slik at du selv blir i stand til å skape et 
trygt og kjent medisinregime, påpeker Hans 
Austad.

– Når skal jeg intervenere for egen syk-
dom? Når er pef-målingene så lave at jeg skal 
doble dosen medisiner?

Hans Austad har lov til å påberope seg ikke 
så rent lite kunnskap om helse. På ni år har 
han bygget opp Friskhuset. En kjede med 
det han kaller komplette helsehus. Trening, 
bedriftshelsetjeneste, ernæring, opptrening 
og behandling med fysioterapi. Alt under 
samme tak. 17 sentre i Nord-Norge, fra Mo-
sjøen i sør til Finnsnes i Nord.  

Hans Austad kan virke svært så frisk når du treffer han på en løpetur i Bodømarka. Men han har også en  
sykdom som setter preg av og til. - Jeg har antibiotika hjemme til en hver tid. Det ville vært hysj-hysj for ti år siden. 
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Anbefalt av 

- alltid en mildere løsning

uten parfyme

uten konserveringsmiddel

for tørr og sensitiv hud

reduserer risikoen for hudallergi

Mer enn hver femte person i Norge har tørr eller sensitiv hud. 
Blant de vanligste årsakene til allergier er kontakt med 
konserveringsmiddel og parfyme.

Sterisol har utviklet en komplett hår- og hudpleieserie uten
konserveringsmiddel og parfyme. Tørr eller sensitiv hud
trenger milde og pleiende produkter. Daglig bruk av Sterisol
Sensitiv System styrker hudens naturlige egenskaper og
reduserer risikoen for hudirritasjoner og kontaktallergi.
Serien er bra for alle, men spesielt tilpasset svært sensitiv hud.

9 av 10 norske sykehus
bruker Sterisol,

nå er Sensitive serien tilgjengelig for alle

Produktene kan kjøpes hos:

Markedsføres av: 
Puls as, Tel: +47 23323000 

www.puls-norge.no
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Utetemperatur

Fabrikkgarantert drift ned til -25 grader!

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund

FD-Heat Kirigamine er den nye modellen til
Mitsubishi Electric. Den er garantert drift til -25°,
og har en teknologi som gjør at den leverer like mye
nominell varmeeffekt ved -15 grader som ved +7 grader. 
Dette er en patentert teknologi hos Mitsubishi Electric,
og du får den kun hos oss.

Styr varmepumpen via SMS med
ME Control. Passer til FD-Heat
Kirigamine.

FD-Heat Kirigamine

www.miba.no

Markedets mest stillegående: Kun 20 desibel!

Utrolig effektiv: Du får igjen 5,33 ganger tilført effekt!

FD-Heat Kirigamine er den
eneste varmepumpen på
markedet som garanterer drift
i denne temperatursonen!

Gå inn på våre nye hjemmesider:

Miba 101x278 aug 09:Layout 1  24-08-09  14:01  Side 1
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Tomtebo - den gang da

– Jeg opplevde Tomtebo som et godt 
sted. Men jeg husker savnet ekstremt 
sterkt. Den store skrekken for fredagstele-
fonen fra moren min. Nesten uten unntak 
sprang jeg og gjemte meg under senga 
eller i skapet. Jeg ble selvfølgelig hentet 
ut. Det var en dobbelhet i disse telefo-
nene. Mor pleide å gråte litt på slutten, og 
det syntes jeg var fryktelig tungt. Det var 
det som gjorde at jeg forsøkte å unngå 
disse samtalene. De trodde nok at jeg 
skulle bli vant til dette. Men det var like 
traumatisk hver gang.

Hans Austad husker måltidene. Rundt 
40 gutter og jenter i alder fra fem til tret-
ten år samlet rundt bordene. Selv var han 
seks år, og langt hjemmefra. Mange ble 
hentet hjem i helgene, men ikke de som 
var sendt så langt bort.

– Haagen Ringnes hadde en datter som 
var innlagt. Han kom og hentet oss som 
var nordfra, og kjørte oss ned til Vikersund 
sentrum. Vi var blant annet i hoppbakken. 
De minnene sitter som spikret. Vi var nok 
på konstant leting etter voksne som vi 
kunne knytte oss til. 

En som het Fjulsrud ble også som en 
farsfigur for oss. Han hadde egenskapen 
at han tok oss på fanget – og hørte på hva 
vi hadde å si. 

– Jeg så foreldrene mine tre ganger i 
løpet av oppholdet.

Hans har tatt vare på ei stor toalett-
mappe, fylt med brev og kort fra venner, 
og slekt som skrev til mens han var på 
Tomtebo.

– Farmor som jeg vok-
ste opp på gården hos, 
sendte meg kort en gang 
i uka. Det var stor stas.

Hans begynte også 
på skole på Tomtebo, ei 
tilpasset skole.

– Jeg husker skolestar-
ten min som fin. Fordi alle 
hadde astma, og ingen 
skilte seg ut. Aktivitetene 
var tilpasset det vi kunne 
klare. Læreren hadde ei 
hel skuffe med medisiner.

Hele oppholdet dreide 
seg om trening. Trening 
og kunnskapsbyg-
ging om egen sykdom. 
Sykdomsmestringen fikk 
et løft. 

– Før og etter oppholdet på Tomtebo er 
som to forskjellige verdener. Jeg reiste hjem 
med nye, tilpassede medisiner. Rent geo-
grafisk var jeg langt hjemmefra, men stedet 
hadde et tørt innlandsklima og lite vegeta-
sjon. Det passet veldig godt for de fleste 
av oss som dermed slapp unna pollenpro-
blematikken. Det var et himmelsk opphold, 
særlig sommerstid.

Hans Austad tror mye av lærdommen fra 
Tomtebo er helt relevant også i dag.

– Vi fikk innpodet en stå på-holdning. 
Mestring gjennom trening. Vi ble vist 
muligheten til egenaktivitet. Jeg har møtt 
så mange astmatikere som har fortalt meg 
at de kan ikke gå på tur, fordi da blir de 
andpusten, og kan bli tett. Følger man dette 
tankesettet, så blir du sittende i en stol uten 
mulighet til et godt liv.

– På Tomtebo fikk jeg livet i gave. n

Hans Torger Austad som helsemininister for en dag, ville gjort tre ting.
– Obligatorisk trening og gymnastikk minimum en halv time hver dag – på alle 
arbeidsplasser og skoler.
– Styrket skolehelsesøsters rolle og helsesøstertjenestene i kommunene. Helsesøstrene er 
ofte de som representerer den kontinuerlige helsekompetansen som kommunene har.
– Honorering av ordninger som øker selvmestringsaspektet i befolkningen. Vi er alt for 
avhengige av hjelp utenfra til alt mulig. Vi klarer snart ikke å plastre en finger selv. 
Det er for stort press på helsetjenesten på ting vi burde ha kunnskap om å greie selv.

Det er ingen kronikergrupper som profiterer så 
godt på fysisk aktivitet som astmatikere med 
lettere astma.

Overvektsproblematikken står for meg som mange av de kroniske  
sykdommers mor. For astmatikere vet vi at kvaliteten på nattesøvn  
går ned om man er overvektig. 

Til sammen rundt 350 medarbeidere og en 
omsetning på 125 millioner kroner årlig.

– For meg har trening vært avgjørende for 
livet – rent personlig. Det er få grupper som 
tjener så mye på å trene, som det astmati-
kere gjør, fastslår Austad.

Ansvarliggjøring
Før all tiden skulle gå med til å bygge opp 
Friskhuskjeden, jobbet Hans Austad ti år 
i Norges Astma- og Allergiforbund. Som 
fylkessekretær på heltid, og med ansvaret 
for å fronte forbundet i Nordland. Med dårlig 
bemanning i Troms og Finnmark hadde 
han i perioder ansvaret for en hel landsdel. 
Arbeidsoppgaver og ansvar skremmer imid-
lertid ikke nordlendingen.

– Å bygge opp en kjede som Friskhuset 
har selvsagt vært mye jobb. Det hadde aldri 
gått om jeg ikke hadde trent mye og holdt 
meg i form. Ikke minst har lærdommen og 
ryggmargsrefleksen om hvor viktig det er å 
holde seg i form, vært avgjørende.

I følge Hans Austad har suksessen mye 
med holdning å gjøre. Han har mer enn de 
fleste måttet lære seg hvordan man skal 
håndtere en kronisk sykdom. Men det er ikke 
sykdommen som har fokuset.

– Friskhuskjeden er bygd opp på en 
grunnverdi. Det gjør at vi når mange men-
nesker. Vi forsøker å hegne om det friske i 
et hvert menneske. Vi skal ivareta og bygge 
på det friske i alle. Det er blitt et begrep. Og 
med det har vi en positivistisk innfallsvinkel 
til et hvert menneske. Man kan ha lyter og 
skavanker – men mest av alt så er man frisk.

Friskhetsfilosof
Det er for eksempel lite aktuelt for Hans 
Austad å holde et foredrag om utbrenthet.

- Jeg er ikke interessert i å sette meg i en 
situasjon der man skal legitimere fenome-
ner som utbrenthet. Alle kan møte veggen 
– men man skal ha inntakt noen forsvars-
mekanismer, slik at man kan unngå å møte 
veggen. 

For Hans Austad handler dette om å ha 
noen oaser å rømme inn i. Ikke for utelukken-
de å ligge på ryggen. Friluftsliv eller andre 
aktiviteter. Man må få opp blodpumpa – og 
bli svett på ryggen.

– Det er avgjørende for alle – særlig kroni-
kere og lungesyke, avslutter friskhetsfilosof 
Hans Austad. n
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LUX1 CHROME
En god støvsuger danner grunnlaget 
for et rent og støvfritt hjem.

 markedets mest stillegående støvsuger. 
 fantastisk oppsugningsevne og ren 

    utblåsningsluft (HEPA).
 kraftig motor og automatikk gir lang 

 levetid (10 års motorgaranti).
 solid stålkarosseri som ikke lekker ut 

   partikler, svært robust.

Aeroguard luftrenser

Med sitt effektive fi ltreringssystem, 
hjelper Aeroguard deg med å

 rense luften for støvpartikler 
 redusere bakteriefl ommen
 tilføre rommet ren luft
 øke din livskvalitet

Maskinen er svært stillegående, 
      har god kapasitet og lavt 

          strømforbruk.

LUX NORGE AS, Sandstuveien 70, 0680 Oslo. Tlf. 22 74 99 90, www.lux.no

Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund

Enten du er plaget av astma, allergi, 
luftveisproblemer eller ganske enkelt 
ønsker å forebygge, er det viktig 
med effektive hjelpemidler.

Vår støvsuger Lux1 Chrome og vår 
luftrenser Aeroguard er begge anbefalt 
både av NAAF og TÜV. Dette gjør at du 
kan føle deg trygg på at produktene gjør 
                     den jobben de skal for deg 
      og ditt innemiljø.

- og hverdagen blir litt bedre!
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I vinter kom det opp – igjen: Ei kvinne står 
fram i Aftenposten og forteller om et liv 
som er ødelagt etter fire år med omsorgs-

svikt og overgrep på institusjon. Denne 
gangen er historia fra Tomtebo astmahjem 
for barn. Det Røde Kors eide astmahjemmet 
ble lagt ned for mange år sia, men historia 
minner oss om at dette kan skje hvor som 
helst. Ikke bare på barnehjem – der barna er 
ekstra sårbare fordi de i stor grad mangler 
foreldreomsorg – men også i helseinstitusjo-
ner, der mor og far følger med på barnas liv 
så godt de kan. 

Neppe sjeldnere enn før
Det skjedde ikke bare i ”gamle dager”. 
– Overgrep på institusjon er neppe sjeldnere 
nå enn før. Vi vet det fortsatt foregår mange 
steder, forteller seniorforsker ved Sintef, Marit 
Hoem Kvam, som siden begynnelsen av 90-
tallet har jobba med og forska på funksjons-
hemmede barn og overgrepsproblematikk. 
Hun har også en doktorgrad i spesialpeda-
gogikk.

– Synet på barn generelt er nok annerle-
des nå enn tidligere, men overgriperens syn 
på barn har sannsynligvis ikke endra seg, 
sier hun. Men de vet at det de gjør er galt og 
skadelig, og finner ofte barn de tror ikke vil 

Barneinstitusjoner
– Synet på barn generelt er 
nok annerledes nå enn tidli-
gere, men overgriperens syn 
på barn har sannsynligvis 

ikke endra 
seg, sier se-
niorforsker 
ved Sintef, 
Marit Hoem 
Kvam. Barn 
på institu-
sjon er i 
risikosonen.

n av SIDSEL SKOTLAND

sladre: veldig små barn, utviklingshemmede 
barn, eller usikre barn med få venner. Sjølsi-
kre og trygge barn er mindre utsatt, forteller 
forskeren. En antar at 14 til 16 prosent av alle 
jenter og sju til åtte prosent av alle gutter i 
Norge blir utsatt for overgrep. Og tallet er 
høyere på institusjon. 
En undersøkelse gjort blant døve barn i 2 
000 viste at det var et stort risikomoment å 
være knytta til en institusjon – og at de yng-
ste faktisk var mer utsatt enn de eldre barna.

– Hvorfor er det ekstra fristende å forgripe seg 
på syke barn?

– Det er ikke fordi barna er syke, men fordi 
de er på institusjon uten mor og far rundt 
seg, og derfor prisgitt andre voksen. Et insti-
tusjonsopphold strekker seg ofte over lengre 
tid, og barnet kan bearbeides. Overgriperen 
har ofte godt lag med unger. De er snille – 
barna blir glad i dem. Og det samme gjelder 
her som for barn som blir utsatt for overgrep 
hjemme: De forteller ikke noe til noen – de 
er lojale. 
Det er heller ikke uvanlig at den voksne truer. 
”Noe forferdelig kan skje hvis noen får vite.” 
”Du vil ikke bli trodd.” ”De vil tro det er du 
som vil dette.”

Viktig med forebygging
Hoem Kvam er opptatt av forebygging, og 
det er mange grep som kan tas. 
Blant annet seksualundervisning for barn i 
institusjon – forsiktig informere dem om hva 
det er naturlig at den voksne gjør i forbin-
delse med vasking og liknende, og om når 
det er vanlig å ha klær på.

– Man kan jo også diskutere med barna 
hva som er naturlige kjæresteforhold: Kan ei 
jente på sju år være kjæreste med en mann 
på 25? Denne type undervisning bør gis til 
alle barn i internat eller på institusjon, og 
sjølsagt tilpasset alder, understreker hun.

Videre råder hun institusjoner til alltid å be 
om politiattest når de ansetter folk. Det bør 
alltid være to tilstede når barn blir stelt eller 
undersøkt, og det bør ikke være tillatt med 
låste dører når voksne og barn er sammen 
på et rom. Dersom det er både store og små 
barn sammen skal det alltid være en voksen 
tilstede. 

– Det er akkurat sånn vi gjør det her, fortel-
ler seksjonssjef Anne-Britt Foss, ved Geilomo 
barnesykehus for barn med astma, allergi, 
eksem og medfødt hjertefeil. 
Men det med seksualundervisning er hun 
litt skeptisk til. Hun mener barna må få slippe 
å måtte forholde seg til hva som er hva fra 
hvilke voksne. Det er de voksne forebyg-
ginga må rette seg mot. 
Utover det slutter hun seg hundre prosent 
til Marit Hoem Kvams råd. På Geilomo tar de 
denne problematikken på alvor.

Beskytter begge parter
– Jeg tror ikke vi har hatt noen overgreps-
saker på Geilomo. I alle fall ikke mens jeg har 
vært her – det er i over 11 år, forteller hun. 
For mange år sia var det en episode der ei 
jente fortalte at en fritidsleder hadde forsøkt 
å ”legge an” på henne i en heis.  
Hun innrømmet ganske snart at det ikke var 
sant, at hun var litt forelska i den unge lede-
ren, og at fantasien hadde løpt litt løpsk hos 
henne. Han ble heller aldri alvorlig mistenkt.  
Men det ble en vekker, og tiltak ble satt i 
verk for å beskytte begge parter: Beskytte 
barn og ungdom mot overgrep, og beskytte 
ansatte mot barn og ungdom med litt for 
livlig fantasi.

– De ansatte her er aldri aleine med pasi-
entene – de er aldri aleine i heisen og aldri 
aleine på fritidsaktiviteter. Alltid er det med 
én mann og én kvinne.  
Og de ber alltid om politiattest ved nyanset-
telser sjøl om Foss er klar over at dette slett 
ikke er noen garanti mot noe. 
– Vi er veldig bevisst disse problemstillin-
gene sjøl om vi ikke har hatt noen episoder. 
Alle som har med barn og unge å gjøre må 
være oppmerksomme på at dette kan skje 
også i deres organisasjon eller institusjon, 
understreker hun.

– Har dere hatt ansatte på kurs om dette 
temaet? 

– Nei, den tanken har jeg aldri tenkt. Men 
jeg ville nok takka ja dersom vi fikk et tilbud. 
Det er ikke dumt å ligge foran på denne type 
problemstillinger – å ta gode grep før ting 
skjer. Det er altfor vanlig å vente til alvorlige 
ting har skjedd, avslutter Anne-Britt Foss. n

Overgriperen leter etter 
barn som ikke vil sladre, 
forteller seniorforsker 
Marit Hoem Kvam.  
(foto: privat)

- en risikosone for overgrep
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l Lytt og bruk tid på den som har ei historie å fortelle. Avklar taushetsplikten 
 Når det gjelder barn handler det oftest om mistanke. Da må en gå direkte neste punkt.
l Meld i fra til nærmeste overordnet eller til hovedkontoret. Ei koordineringsgruppe med tre  
 medlemmer ved hovedkontoret har ansvaret for denne type saker. Gruppa har knytta til   
 seg en jurist og en psykolog de kan konsultere ved behov.
l Avklar. Samtaler med den krenkede. Ønsker vedkommende politianmeldelse?
l Følg opp. Samtaler med den anklagede – evt. etter avklaring med politiet

Normisjons prosedyre ved mistanke om krenkelse:

– Helseorganisasjonene har mye å lære

– Helseorganisasjonene har 
mye å lære av kristne organi-
sasjoner når det handler om 
å forebygge seksuelle over-
grep, sier psykolog Judith 
Van der Weele. Normisjon er 
aller best i klassen.

n av SIDSEL SKOTLAND

A lle som jobber i institusjoner eller 
organisasjoner med barn og unge må 
jobbe med problemstillinger rundt 

overgrep, sier Judith Van der Weele, psykolog 
ved RVTS Øst, Regionalt ressurssenter om 
vold, traumatisk stress og selvmordsforebyg-
ging.

Alle i en organisasjon må vite hva de skal 

gjøre dersom de har en mistanke, og det bør 
være egne personer i ledelsen som har dette 
som sin oppgave. Noen som har kompetan-
se i å ta i mot bekymringsmeldinger, hånd-
tere konfrontasjoner og drive oppfølging. 

Risikogruppe
Hun mener også det er viktig å være bevisst 
relasjoner som ikke nødvendigvis direkte er 
overgrep. Relasjoner som er for nære – som 
når en 23-årig assistent forelsker seg i et barn 
på 13–14 år.

– Mye forskning viser at barn i surrogatom-
sorg er en risikogruppe for ulike krenkelser, 
derfor er måten å organisere tilbudet på helt 
sentralt i forebygginga, understreker hun. 

Misjonsforeningene og Den norske kirke 
har gjort et stort arbeid her. Helseinstitusjo-
ner og kommunale institusjoner derimot har 
ikke lært i særlig grad, mener psykologen, og 
tilskriver mye av problemet systemsvikt.

Særlig berømmer hun arbeidet til Normi-
sjon.  
– Denne organisasjonen har en praksis ingen 
andre har. De har jobba med dette i det stille 
i mange år. De legger stor vekt på oppføl-
ging av offeret. Folk får fortelle historiene 
sine og ledelsen ber om unnskyldning – 
både for overgrep som er blitt begått, men 
også for omsorgssvikt, sorg og savn barna 
opplevde på internatskolene i Normisjons 
regi. Mange ønsker ikke politianmeldelse, 
understreker Judith Van der Weele, men en 
unnskyldning, en anerkjennelse for lidelsene, 
og kanskje penger til terapi.

Krenkelser – ikke overgrep
– Vi møtte denne problematikken på midten 
av 90-tallet, forteller misjonskonsulent i 
Normisjon, Else Kari Bjerva, og legger til at de 
nok hadde noen saker tidligere også, men at 
de da gjorde flere feil.  
– Vi hadde ikke den nødvendige innsikten 

i maktaspektet. Den utsatte ble gjort med-
skyldig når begge var voksne.

For Normisjon er ikke bare opptatt av 
overgrep mot barn. Å avsløre alle typer over-
grep står høyt på dagsorden. Eller krenkelser, 
presiserer Bjerva.  
– Vi bruker heller ordene krenkelser og 
krenker, enn overgrep og overgriper. 

Hun ser begrepet krenkelser som langt 
mer anvendbart dersom en vil gripe fatt i 
forhold som ikke nødvendigvis er straffbare, 
men som av den utsatte blir opplevd som 
intimitetskrenkelser. 
Og dette kan lett skje når maktbalansen er 
ujevn og bevisstheten lav.

– En får makt i kraft av tillit. Det er i seg sjøl 
positivt, men det skaper en maktubalanse 
som kan utnyttes. Hos oss finner vi denne 
type maktforhold for eksempel i en sjelesor-
grelasjon eller mellom deltakere og ledere 
på leire og møter.  Det er viktig å forebygge 
overtramp, understreker misjonskonsulenten 
i denne misjonsorganisasjon som har 50–60 
000 medlemmer i grupper og foreninger 
over hele landet, og 30–40 misjonærer i ulike 
deler av verden. 

Bevissthet og gjennomsiktighet
Bevissthet er en sentral del av forebygginga: 
Oppøving av bevissthet om at det må være 
åpenhet og gjennomsiktighet i alt som fore-
går, og bevissthet om sårbarheten til barn 
som er atskilt fra foreldrene.

Forebyggende rutiner er også viktig: På 
leirene til Normisjon skal lederne gå nattrun-
den to og to, og så langt det er mulig unngå 
at ledere sover på rom aleine med en delta-
ker. Dessuten får de ansatte og tillitsvalgte 
jevnlig kurs i krenkelsesproblematikk.

– Det å snakke om seksuelle krenkelser og 
bli kursa i temaet, har i seg sjøl forebyggende 
effekt. Det er en påminning i organisasjonen 
om at ”her er folk bevisste”, forteller Bjerva.

– Kan det være aktuelt for dere å arrangere 
tilsvarende kurs for helseorganisasjoner og 
andre interesserte?

– Ja, det skulle være mulig. Det er ikke 
store grepa som skal til for å tilpasse dem til 
andre organisasjoner. Problemstillinger rundt 
misbruk av makt og tillit er ganske allmenne.

Tidlig ute med retningslinjer
Det var altså på 90-tallet Normisjon ble 
bevisst dette. De første retningslinjene for 

Det å snakke om seksuelle krenkelser og bli kursa 
i temaet har i seg sjøl forebyggende effekt. Det er 
en påminning i organisasjonen om at ”her er folk 
bevisste”, sier Else Kari Bjerva i Normisjon.  
Foto-Mari Anne Bjerva.
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Geilomo Barnesykehus
Barnesykehuset Geilomo ble etablert i 1937. I 2002, 
i forbindelse med ny sykehusreform, ble sykehuset 
en seksjon i barneklinikken ved Rikshospitalet. Det er 
NAAF som eier eiendommen – den ble gitt i gave til 
organisasjonen i 1968 av grunnleggeren av Geilomo, 
Dr. Grahl Madsen.

Sykehuset tar i mot barn med astma, allergi og 
eksem, og har nylig begynt å ta imot barn med 
medfødt hjertefeil. Barna, som er mellom 6 og 16 
år, kommer i puljer på 26 og er der i fire til fem uker. 
Geilomo tar i mot 230–250 barn pr år. Noen kommer 
tilbake flere ganger.

Barnesykehuset har 29,4 årsverk og er bemannet 
med mange yrkesgrupper: 
Lege, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sjukeplei-
ere, hjelpepleiere, barnepleiere, fysioterapeut, spesial-
pedagoger, idrettspedagoger, fritidsledere, kjøkken-
personale, reingjøringspersonale og vaktmester.  
Under oppholdet får barna tilpasset skolegang, og 
det blir lagt stor vekt på fysisk aktivitet og mestring. Muligheten, ikke 
begrensningene, står i sentrum. Blant aktivitetene som tilbys er klat-
ring, svømming, orientering, sykling, langrenn, alpint, skøyter, diverse 
ballaktiviteter, styrketrening og spinning. Dessuten bruker de naturen 
rundt Geilo aktivt med fjellturer og kanopadling.

Formålet med oppholdet er at ungene skal lære seg gleden og 
nødvendigheten av fysisk aktivitet. De skal lære hvordan de skal 
drive tilpassa fysisk aktivitet – hva som gir best treningseffekt og 
at de trenger å varme opp lenger enn andre. Mange barn med 
disse diagnosene beveger seg lite, og det er behov for å forebygge 
overvekt og sekundære sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og 
leddproblemer.

Barna lærer også riktig medisinteknikk og å få gode rutiner på å ta 
medisiner. Mange slurver med dette. Mange sliter på skolen fordi de 
har mye fravær på grunn av lidelsene sine. De trenger en pause der 
de kan få et tilpasset skoletilbud som kan bidra til økt sjøltillit.                
Videre skal barna under oppholdet lære å kjenne sin egen kropp, som 
reaksjoner og grenser. 

Foresatte får også undervisning– i grupper og individuelt og 
sammen med barna sine. 

Søknad om opphold går gjennom barneavdeling/klinikk eller 
privatpraktiserende spesialist, evt. fastlege. Barnet betaler ingen 
egenandel. 

 Les mer: www.naaf.no/geilomo

– Helseorganisasjonene har mye å lære
håndtering av seksuelle krenkelser ble utar-
beida i 1998. Nylig ble de revidert for fjerde 
gang.

Organisasjonen har også drevet mange 
internatskoler i utlandet for barn av misjo-
nærer. Ikke alt som har foregått her har vært 
like bra. 
 – Dette har vi satt søkelyset på de siste tre 
åra, forteller misjonskonsulenten. De har 
blant annet arrangert samlinger for tidligere 
internatskoleelever som opplevde krenkelser. 
Der har det ikke bare vært fokus på historier 
om seksuelle krenkelser, men også på sorgen 
ved atskillelse og annen omsorgssvikt.

30–40 krenkelser er avdekket siden de 
begynte arbeidet på 90-tallet. Omtrent halv-
parten av dem har vært av barn og ungdom.

– Dette er saker som er avdekket i de 
kristne miljøene våre – i liten grad på insti-
tusjoner. Flertallet krenkelser har foregått 

på leire, på foreningsmøter og i sjelesorg, 
presiserer Bjerva. 

Møtt med respekt
Normisjon arbeider systematisk med dette. 
– Vi har et sentralisert system og tydelige 
rutiner på dette (se ramme). De ansatte vet 
hva de skal gjøre ved mistanke eller når de 
får en betroelse om en krenkelse. 
Bjerva sitter sjøl i den koordineringsgruppa 
ved hovedkontoret som tar tak i disse 
sakene og som konfronterer den anklagede. 
Ansvaret bør ligge i ei gruppe, mener hun, 
for sakene som kommer er ofte krevende og 
kompliserte.

– I samtalen med den anklagede er det 
viktig ikke å komme med masse beskyld-
ninger. Også den anklagede har rett til å bli 
møtt med respekt og ivaretakelse.

De stiller spørsmål for å høre hans ver-

sjon av saken og for om mulig å få en felles 
beskrivelse av de faktiske forholdene. (Til nå 
har de ikke hatt saker der kvinner har vært 
krenker.) 
– I de aller fleste sakene har vi fått en innrøm-
melse av faktiske forhold. Riktignok ofte med 
en annen forklaring på det som skjedde. For 
eksempel at krenker ikke ser maktrelasjonen, 
men anser det som et forelskelsesforhold.

– Hva er de aller viktigste råda du vil gi til 
andre organisasjoner?

– Skap gjennomsiktige og åpne forhold. 
Erkjenn at krenkelser faktisk skjer – at det der-
for også kan skje i din organisasjon. 

Sørg for at alle i organisasjonen vet hva de 
skal gjøre ved mistanke og når saker kommer 
opp, og at de har folk med kunnskap om 
temaet å henvende seg til med bekymringa, 
avslutter Else Kari Bjerva. n
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Satser på EU-medisin
EU-prosjektet UBIOPRED er et prosjekt gjennom Innovative Medicines Initiative (IMI), 
koordineres fra Nederland, og er et samarbeid med den europeiske legemiddelindustrien 
(EFPIA). IMI har som formål å styrke utviklingen i den europeiske legemiddelindustrien, 
gjennom økt samarbeid mellom akademiske forskere og industrien. Organisasjonen har valgt 
ut forskningsprosjektet UBIOPRED innenfor fagområdet lungemedisin. Men først i 2011 kan 
man regne med å ha noen foreløpige analyser og resultater fra prosjektet. Totalt putter IMI inn 
670 millioner kroner i den europeiske, medisinske forskningen. Et tilsvarende beløp, som ”in 
kind”-betaling fra industrien, gir en total forskningsinnsats på nær halvannen milliard kroner.
– Bakgrunnen er ikke bare ideologi, det ligger også litt cash i dette. Den europeiske 
legemiddelindustrien har sakket noe bakover sammenliknet med USA, påpeker 
professor Jørgen Vestbo. 

Teknologi gjør forskning
– To ting gjør denne måten å forske på mulig. Dels at biotek-
nologien er kommet så langt – at vi nå kan måle ting i så små 
konsentrasjoner som vi ikke har kunnet gjøre tidligere. I tillegg 
har vi nå dataredskaper og matematiske programmer som kan 
håndtere de enorme datamengdene som kommer ut av dette. 
Her har vi forlatt alminnelige statistiske tankeganger. Nå skal 
store systemer males og settes sammen. Bioteknologi og 
bioinformatikk gjør dette mulig i samspill, sier professor Jørgen 
Vestbo.

D ansk børneastmacenter inngår i det 
enorme studiet UBIOPRED (Unbiased 
Biomarkers for the Prediction of Re-

spiratory Disease Outcome). Totalt budsjett 
er på 17 millioner euro, nærmere 150 millio-
ner norske kroner. Dansk Børneastmacenter 
utgjør den pediatriske delen – barnesykdom-
mer, og får en bit av forskningskaka.

– Det er et nesten ubegripelig stort pro-
sjekt, påpeker professor Hans Bisgaard ved 
Dansk Børneastmacenter.

Særegen lukt
– Vi bruker noen av de samme teknikken 
som i kohortestudiet vi selv holder på med, 
forklarer Bisgaard, og legger inn en liten 
forklaring på hva EU-prosjektet går ut på.

– Ubiopred tar en helt annen tilnærming 
til diagnostisering enn man tradisjonelt gjør. 
I stedet for at vi måler blodverdi, utåndings-

Jakten på astma-avtrykket

Forskning på barneastma inngår i et av de største europeis-
ke helseforskningsprosjekter noensinne. I leting etter nye 
diagnostiseringsverktøy søker man å fi nne ”fi ngeravtrykk” 
for de enkelte variantene av astma og allergi.

n tekst og foto – THOR-WIGGO SKILLE pust, eller lungefunksjon, så arbeider vi med 
teknikker for å fi nne mønstre som peker mot 
en diagnose. Vi bruker elektroniske ”neser” 
for å fi nne utåndingsluften, og måler et spek-
trum av forkjellige gasser. I stedet for å se på 
hvilke gasser – ser vi på sammensetningen 
av luften. 

Unike � ngeravtrykk
Seniorforsker Klaus Bønnelykke utdyper;

– Vi leter etter nye mønstre, for å kunne 
dele opp sykdommen i mer presise katego-
rier. Den samme tankegangen kan brukes på 
både blodprøver og urinprøver. Vi kikker på 
”fi ngeravtrykk” for å fi nne sykdommer. Man 
tar rett og slett en litt fordomsfri tilnærming, 
og lar målingene tale ene og alene for seg. 
Filosofi en er at i stedet for å gå etter enkelt-
elementer, så bekymrer vi oss ikke for hvilken 
gass, eller immunmarkør man fi nner, men å 
gjenkjenne mønstre.

For Bisgaard handler dette også om å 

fremme en bevissthet på at astma som 
sykdomsbegrep består av fl ere kategorier. 
Denne ”fi ngeravtrykk”-måten å tilnærme seg 
på, vil forhåpentlig også være til hjelp i å dele 
sykdommen i forskjellige klassifi seringer.

Målt mot kols
I studien inngår rundt 400 barn, og det 
dobbelte antall voksne. Alle resultatene fra 
hele Europa skal samles og analyseres. Som 
referansegruppe til astmastudien, ønsker 
man å bruke kols-pasienter. Nettopp fordi 
de samme symptomene kan være like, men 
i håp om å fi nne ”fi ngeravtrykk” som er helt 
unike for den enkelte diagnose. Professor i 
lungemedisin, Jørgen Vestbo, ved Hvidovre 
Hospital har ansvaret for kols-gruppens 
kopling mot prosjektet.

– Denne forskningen har blikket på den 
astmagruppen som vanskelig lar seg kontrol-
lere med medisiner. Nettopp derfor har 
det en misjon å bruke kols-pasienter som 
referansegruppe. Det ville være vanskelig å 
sammenlikne dem med friske, eller de med 
lett astma. Dermed fant vi ut at det kunne 
egne seg å sammenlikne med de som har 
vanskelig kols, eller lett kols.

Nyttig nett
I studien ønsker man å bruke en kontroll-
gruppe med 100 kolspasienter. Jørgen 
Vestbo er litt i tvil om dette er en stor nok 
gruppe.

– Kols har også sine individuelle variasjo-
ner. I studien må man velge om man heller 
skulle ha gjort astmagruppen større. Det blir 
en avveining på hvor man får mest fors-
kningsresultat igjen for pengene.

Men Vestbo mener at nytteverdien av det 
store EU-prosjektet også har en bieff ekt ved 
at man etablerer nye forskernettverk. Som 
letter fi nner hverandres kunnskap i andre 
prosjekter.

– Dette blir jo et nettverk mellom forskere 
og legemiddelindustrien i hele Europa. Her 
sitter seks store legemiddelfi rmaer i samme 
rom og diskuterer hvilken retning man skal 
ta i forskningen. Dette ville man ikke fått til 
om det ikke hadde vært løftet opp på et så 
overordnet plan.

Vestbo gjør oppmerksom på at man i en 
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del tilfeller snakker om en blanding av kols og 
astma hos pasientene. Derfor er det også viktig å 
ha med kolsgruppen i prosjektet.

– Man vurderte å gjøre denne ”fi ngeravtrykk”-
letingen i en mikset gruppe. Tankegangen var 
at man uansett søkte å lete etter de komplekse 
mønstrene i utåndingsluft, og slik sett er tanken 
god. Man har likevel valgt å legge kols-gruppen 
som referansegruppe i stedet.

Flytende grense
Dette forskningsprosjektet kjøres parallelt med 
fl ere andre store europeiske prosjekter. Totalt vil 
databasegrunnlaget bli svært stort. 

– Finner man noe spesielt innen vanskelig 
astma, kan man se for seg å bruke resultatene på 
tvers i andre store prosjekter – nettopp fordi disse 
nettverkene spinner 
inn i hverandre, påpeker Vestbo.

Han har stor tro på denne måten å lete på.
– Vi kjører oss noe fast i vår behand-

ling av de enkelte sykdommene. Ikke 
minst tror jeg vi vinner noe på å 
teste de fl ytende grensene mel-
lom diagnosene. Historisk sett 
har vi ikke gode mål for disse 
sykdomsforløpene. 

Derfor skal vi kanskje ikke 
ha for store forhåpninger i 
dette prosjektet heller – selv 
om det er et gigantisk fors-
kningsprosjekt, 
avslutter professor 
Jørgen Vestbo. n

Professor 
Hans Bisgaard 
ved Dansk 
Børneastma-
center forteller 
om jakten på 
astmagåten 
med en andel i 
150 000 millio-
ner forsknings 
kroner stilt  til 
rådighet for 
formålet.

– Vi bruker en 
elektronisk 
nese som er 

utviklet for å lukte 
sprengstoff , med 
tanke på terrorbe-
redskap. Vi måler 
selvsagt helt andre 
parametre.

«
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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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D et hevder overlege Jan Vilhelm Bakke 
i Arbeidstilsynet og fortsetter: – Hel-
semyndighetene lytter, men har ikke 

gjort noe. – Det er skrevet mange artikler, 
men det reageres ikke. Jeg synes rett og slett 
at det er dumt. Det er da lurt å kunne velge 
gode løsninger for oppvarming av inneluft 
som både er bra for miljøet og for folks helse. 
Vi vet for lite om helsevirkningene av vår 
svært utstrakte bruk av åpne panelovner der 
luften kommer inn nedenfra og svir av støv 
på glødetråder. Det er definitivt plagsomt 
for noen. Vanlige elektriske ovner gir oss ikke 
godt innemiljø for strømforbruket vi betaler 
for, det kan vi slå fast.  Vi må bli mer opptatt 
av hvordan oppvarming inne virker på men-
nesker, sier Bakke, som er spesialist i arbeids-
medisin og underviser ingeniørstudenter 
ved Institutt for energi og prosessteknikk på 
NTNU i Trondheim.

– Globalt er boligoppvarming et stort pro-
blem. Bål på gulv er svært skadelig. WHO har 
beregnet at to millioner mennesker i utvi-

– Energisparing må også  
være godt for innemiljøet
n tekst – OLA HESSTVEDT   illustrasjon – NIELS POULSEN

– Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om helseplager av ulike  
typer oppvarming av boliger og andre bygninger. Da kan vi gjøre  
klokere valg. Dessverre bryr ikke våre myndigheter seg om  
helseaspektene i innsatsen for å spare energi. 

klingsland dør av slikt hvert år. Veldig mange 
får forkortet sine liv av usunn oppvarming. 
Med denne bakgrunnen er det jo relativt 
harmløst her i Norge, sier overlegen.

Få studier
– Men dette er ikke noe argument mot å bli 
stadig bedre på inneklima. Da må det for-
skes. Det er gjort få studier med akseptabel 
vitenskapelig kvalitet. Av disse få er kanskje 
en svensk undersøkelse mest interessant 
når det gjelder åpne panelovner. Beboere i 
14.243 leiligheter i Stockholm ble undersøkt. 
De fleste hadde fjernvarme. Få hadde elek-
trisk oppvarming, men disse hadde over-
hyppighet av symptomer som øyeplager, 
halsirritasjon, hoste, hudirritasjon i ansiktet, 
hodepine og trøtthet. 3 av 36 internasjonale 
studier av oppvarming og astma fant uven-
tet sammenheng mellom elektrisk varme og 
astma hos barn.

Så dette er det definitivt interessant å få 
klarlagt bedre.

Jan Vilhelm 
Bakke ser det 
som et paradoks 
at oppvarming i 
norske bygninger 
står for 38 prosent 
av total energi-
bruk på fastlandet 
uten at det forskes 
særlig på hvilke 
måter som gir 
best inneklima og 
helse til dem som 
er inne i dem. 

– Energiøkono-
misering er bra 
for miljøet, men det må gjøres riktig for folks 
helse også. Lurere varme vil være bra. Sek-
torene energi, bygg og miljø dominerer. Til 
tross for at den såkalte utredningsinstruksen 
krever ulike økonomiske og helsemessige 

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

Noen varmekilder er 
definitivt plagsomme for 
enkelte, fastslår overlege 
Jan Vilhelm Bakke i ar-
beidstilsynet, men advarer 
mot hysteri.
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Toshiba Daiseikai varmepumper
- anbefalt av NAAF

Lønnsomhet
Toshiba varmepumper har vært ledende i utviklingen av varmepumper i 50 år og har de siste årene vunnet en rekke 
tester i Norge og Sverige. For norske forbrukere er Toshiba varmepumper et valg som gir trygghet og maksimalt utbytte 
av investeringen i hverdagen. Daiseikai-modellene betaler seg selv på to til fem år. 

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler 
Se www.toshibavarmepumper.no / tlf: 02320

 

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

 

   
   

0.3 micron (antall)

Måling med fem minutters mellomrom.

Partikkelkonsentrasjon i luften pr. liter

Uten Daiseikai-�lter Med Daiseikai-�lter

Les mer om testen under astma og allergi på www.toshibavarmepumper.no

Anbefalt av:
Rent inneklima med Toshiba
Alle Toshiba-modellene har e�ektive �ltersystemer og fungerer som luftrensere.
Daiseikai-modellene utmerker seg spesielt med unik teknologi hvor pollen, bakterier og 
andre partikler ned til 0,01 mikron fanges i de vaskbare grov�ltrene. 

Varmepumpe kan anbefales for de
�este gitt riktig plassering og vedlikehold
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konsekvensanalyser, er ikke helsemyndighe-
tene på banen. Det har lenge vært foreslått 
å etablere et senter for inneklima og helse i 
Trondheim, men det er fortsatt ikke blitt noe 
av, beklager overlegen i Arbeidstilsynet på 
Gjøvik. 

Plages du?
– Hvor farlige tror du de åpne panelovnene 
nordmenn flest bruker er for oss?

– Da må jeg først få understreke at det 
sjelden kan dreie seg om dramatiske effekter. 
Alle har kjent svidd lukt når støv brennes av, 
særlig når ovnen slås på første gang etter 
sommertiden. Ovnene gan gi oss tørrhet i 
nesen, tørre lepper og ubehag i luftveiene. 
Spesielt kan astmatikere reagere negativt 
på ørsmå partikler fra brent støv. De kan bli 
dårligere av det og trenge mer medisinering.

Men for de aller fleste er det nok ubety-
delig. Ingen grunn til hysteri! Spør deg selv 
om det er et problem for deg. Hvis svaret er 
ja, er det en helsemessig grunn til å foreta 
seg noe. Folk flest tenker ikke på at denne 
lukten har noen betydning, og jeg vil si at 
det helsemessig er greit når ingen plages. 
Luften må passere høy temperatur i ovner 
som skal ta liten plass. Da svir det litt. Men de 
verste ovnene for astma- og allergiplagede 
er vifteovner. De er ikke å anbefale selv om 
mange typer fortsatt er i salg. Styr unna, sier 
Jan Vilhelm Bakke.

Gode alternativer
– Lukkede ovner med lav overflatetempe-
ratur fastmontert på veggen er mye bedre. 
De er litt dyrere, men kan holde i flere tiår. 
De brenner ikke støv. Oljeovner på hjul er 
gode for innemiljøet, men har dessverre 
uakseptabel brannrisiko. Oljeradiatorer med 
stor overflate festet på vegg er en meget 
god løsning. Aller best er vannbåren varme. 
Men ikke alle har råd eller muligheten til det. 
Elektriske kabler under gulv er også utmer-
ket. Temperaturen er ikke så høy at støv blir 
svidd.

– Og hva med vedfyring og gassfyring?
– Vedfyring er egentlig bra for inneklimaet. 

Når det gjøres riktig med god trekk, kommer 
ikke røyken tilbake. Kjøp moderne ovner 
med effektiv forbrenning. Mindre forurens-
ning ut og mer varme fra hver vedbit. Veden 
må selvsagt være tørr.

– Jeg liker ikke mulige effekter av katalytto-
vner på gass og parafin. Alle ildsteder bør ha 
pipeforbindelse, mener overlege Jan Vilhelm 
Bakke. n

Gamle vedovner og åpne peiser betyr 
røyk og sot inne og høyere utslipp av 
svevestøv til uteluften. NAAF anbefaler 
at man vurderer å skifte til en moderne, 
rentbrennende ovn som gir betydelig 
lavere utslipp og som er langt mer ener-
gieffektiv enn gamle ovner som ofte har 
ufullstendig forbrenning.

NAAF advarer mot pipeløse ovner 
som brenner propan og som resulterer i 
høye nivåer av NO2 i inneluften. Dette er 
gasser som gir helseplager og da spesielt 
for allergikere. Det er samme problemstil-
ling som for uteluft med høye NO2-
forekomster. Pipeløse ovner som brenner 
biobrensel / bioetanol kan også være 
problematisk fordi de avgir vanndamp 
som kan føre til for høy luftfuktighet inne. 
Dette igjen kan øke risikoen for kondens-
skader og muggsopproblemer. Jo tettere 
husene er, jo mer større blir problemet.  

Det finnes ulike energiøkonomise-
ringstiltak rundt om i landet og støt-
teordninger man kan søke, eksempelvis 
til pelletskaminer, varmepumper og 

styringssystemer. Det er mulig å få dek-
ket opptil 20 prosent av kostnadene. På 
www.enok.no kan du finne telefonnum-
mer til din lokale enøkrådgiver og høre  
om det er tilbud som er aktuelle for deg. 
Det er trolig å anbefale da hjemmesidene 
til Enøk etterlot noe å ønske. 

Og noen har god greie på ved. Anders 
Evensen i bedriften Vernefag i Halden, for 
eksempel. Med tittelen ”ildsjel” kom han 
med gode råd i en reklamebrosjyre som 
dumpet ned i postkassen forleden:

For å sjekke om veden er tørr nok, kan 
du slå to kubber mot hverandre. Er veden 
tørr, kan du høre en syngende lyd som et 
slags instrument. Er den fuktig, hører du 
en dump og død lyd. Tørr ved har tyde-
lige tørkesprekker.

Best ved: Bøk, rogn, eik, ask, lønn og 
bjørk er den veden du får best varme av. 
Foretrekker du knitrelyden, må du velge 
et nåletre som for eksempel furu, gran 
eller einer.

Tørr ved må ikke oppbevares i fuktig 
kjeller, det betyr soppfare. n

Fyring - med og uten vedToshiba Daiseikai varmepumper
- anbefalt av NAAF

Lønnsomhet
Toshiba varmepumper har vært ledende i utviklingen av varmepumper i 50 år og har de siste årene vunnet en rekke 
tester i Norge og Sverige. For norske forbrukere er Toshiba varmepumper et valg som gir trygghet og maksimalt utbytte 
av investeringen i hverdagen. Daiseikai-modellene betaler seg selv på to til fem år. 

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler 
Se www.toshibavarmepumper.no / tlf: 02320
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Daiseikai-modellene utmerker seg spesielt med unik teknologi hvor pollen, bakterier og 
andre partikler ned til 0,01 mikron fanges i de vaskbare grov�ltrene. 

Varmepumpe kan anbefales for de
�este gitt riktig plassering og vedlikehold



32 ASTMAALLERGI 5 2009

n y h e t e r
O
K
TA
N

 T
ro

nd
he

im
 -

 fo
to

: S
P

O
T

Nobø miljøovn Myk og miljøvennlig varme

NOBØ MILJØOVN er utstyrt med 
en elektronisk termostat som 
sørger for lun og jevn varme, og 
gjør at luften ikke føles tørr og 
ubehagelig. Ovnen egner seg 
derfor godt for astmatikere og 
allergikere.

NOBØ MILJØOVN
- har avrundede hjørner 
 og myke former
-  gir lun, behagelig varme
-  kan styres av ulike 
 energispare systemer
-  består av resirkulerbare 
 komponenter

Nobø miljøovn er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund.

Glen Dimplex’ produkter selges av ledende elinstallatører over hele landet.
Les mer på www.glendimplex.no

Forbyr røyking på utesteder og i parker Allergivaksinasjon på  
blå resept også for barn
Fra 1. november gjelder generell 
refusjonsrett også for barn over 
fem år, på tabletter godkjent for 
behandling av alvorlig gresspol-
lenallergi.

Smeltetabletten Grazax 
inneholder allergenekstrakt 
av pollen fra timotei. Ved å ta 
tabletten skal kroppen gradvis 
tilvennes allergenet man reage-

rer på. 
Allergivaksinasjon i 
tablettform betyr at 
større deler av be-
handlingen kan ut-
føres hjemme, etter 
en innledende fase 
hos legespesialist. 
Dermed slipper man 
å være avhengig av 
hyppige legebesøk 
gjennom hele vak-
sinasjonsperioden. 

Det betyr økt tilgjengelighet 
for allergikere, særlig i deler av 
landet hvor det er mer sparsom 
legedekning og store avstander.

Rett til refusjon gjelder der-
som barnet har hatt moderat 
til alvorlig sesongavhengig 
gresspollenallergi i minst to år 
og hvor annen behandling ikke 
gir tilstrekkelig kontroll med 
sykdommen eller gir bivirknin-
ger. Behandling med Grazax 
skal kun startes opp av spesialist 
med allergologisk kompetanse 
og kan ikke refunderes dersom 
man samtidig får sprøyte med 
andre allergenesketrakter.

Behandlingen bør innledes 
fire måneder før pollenseson-
gen.

For å beskytte serveringsperso-
nalets helse, og for at de som 
lider av astma, allergier og andre 
overfølsomhetssykdommer skal 
kunne nyte hverdagen som folk 
flest, har Los Angeles County 
i USA nå forbudt røyking på 
uteserveringer og i samtlige 144 
parker. I selve byen er det fra 
før røykeforbud i parker og på 
badestrender.

I Boston, som har 
hatt røykeforbud på 
serveringer siden 2003, 
ble forbudet utvidet til 
også å gjelde uteserve-
ringer fra og med de-
sember 2008. Her fører 
man kontinuerlig tilsyn 
med bøter til eieren 
dersom man oppdager 
røyking på området. 
Første brudd gir bot på 
200 dollar, deretter 700, 

og til sist 1 000 dollar for tredje 
gangs forseelse. 

I New York har borgermester 
Michael Bloomberg varslet et 
røykeforbud i byen parker og 
på badestrender. Man har siden 
2003 hatt et allment røykeforbud 
på alle arbeidsplasser og innelo-
kaler der allmennheten ferdes, 
hvilket også gjelder serverings-
områder. 

Stadig flere steder blir det etter hvert også vanskelig å røyke 
utendørs.
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Nobø miljøovn Myk og miljøvennlig varme

NOBØ MILJØOVN er utstyrt med 
en elektronisk termostat som 
sørger for lun og jevn varme, og 
gjør at luften ikke føles tørr og 
ubehagelig. Ovnen egner seg 
derfor godt for astmatikere og 
allergikere.

NOBØ MILJØOVN
- har avrundede hjørner 
 og myke former
-  gir lun, behagelig varme
-  kan styres av ulike 
 energispare systemer
-  består av resirkulerbare 
 komponenter

Nobø miljøovn er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund.

Glen Dimplex’ produkter selges av ledende elinstallatører over hele landet.
Les mer på www.glendimplex.no

Anbefalt av Norges

Astma- og Allergiforbund
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Autoriserte Forhandlere og Montører  
over hele landet
Sjekk: www.daikin.no eller ring 23 24 59 50
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I kke alle løsninger som gir et bedre inne-
klima trenger å være tunge økonomisk 
løft. Det er snakk om å gjøre de riktige 

valgene ved investeringer og innkjøp – og 
legge om til gode rutiner basert på kunn-
skap for å bedre inneklimaet i ditt hjem. 

Det er en myte at moderne tepper ikke er 
skadelig for inneklimaet. Tepper, viser nye 
undersøkelser, er et deponi for forurensning, 
oppvekstmiljø for bakterier, muggsopp og 
midd. Det fører til plager for alle med allergi 
og overfølsomhet. Unntaket er renholdsso-
ner som er spesialmatter for inngangspartier, 
såkalte Renholdssoner. Renholdssoner sam-
ler effektivt opp fuktighet og skitt/smuss før 
det transporteres med inn i hele bygningen. 
NAAF anbefaler bruk av Renholdsssoner i 
inngangspartier i offentlige bygg, skoler, bar-
nehager og bedrifter. Mattene er laget for å 
kunne rengjøres godt og leveres med presis 
brukermanual og egne rengjøringsmaskiner.  
NAAF anbefaler:  Renholdssoner AS

14 gode råd
for et bedre inneklima

n av TONJE WAAKTAAR GAMST

Glatte gulv, vegger – kort sagt glatte flater 
som er enkle å støvsuge eller rengjøre er 
best for inneklimaet. Det forenkler renhold 
og gjør at man ikke får opphopning av støv 
og skitt som blander seg med allergener og 
blir liggende rundt om i hjemmet. Det finnes 
flere produkter som er anbefalt av NAAF (les 
mer på side 45) veggplater, gulvløsninger: 
Alloc AS og Byggma AS (Huntonit). 

Norge er et land med lang fyringssesong. 
Brent støv fra åpne panelovner (gjennom-
strømningsovner/stråleovner) er ikke et 
helsegode, men det finnes flere gode, luk-
kede panelovner som kan anbefales. Gamle 
vedovner og åpne peiser betyr røyk og sot 
inne. 

NAAF advarer mot moderne pipeløse 
ovner som brenner propan og som resulterer 
i høye nivåer av NO2 gass i inneluften. Dette 
er en gass som gir helseplager. Pipeløse 
ovner som brenner biobrensel / bioetanol 
kan også være problematisk fordi de avgir 

vanndamp som kan føre til for høy luftfuk-
tighet inne. Dette igjen kan øke risikoen for 
kondensskader og muggsopp problemer. 

Vannbåren gulvvarme er gullstandarden 
med hensyn til inneklima og anbefales som 
hovedvarmekilde ved nybygg – gir lav over-
flatetemperatur i boligen og god varmekom-
fort. Der dette ikke er mulig av praktiske eller 
økonomiske årsaker kan luft til luft varme-
pumpe være et godt alternativ.

Mange har for høy temperatur inne. 20–22 
ºC er anbefalt i fyringssesongen – ta heller 
på en genser. Lavere på soverommene. Høy 
temperatur, dårlig ventilasjon og mangelfullt 
eller feil renhold gir dårlig inneluft. Mange 
opplever plager som tørre øyne, eksem, tett 
nese, kløende hud, hodepine, tretthet og 
konsentrasjonsvansker. Gjør en inneklimain-
vestering på oppvarmingssiden. Begynn 
med barnerommene, og ta det trinnvis. Det 
finnes anbefalte varmepumper – benytt 
dem på riktig måte, oljefylte elektriske ovner 
og lukkede panelovner. 

Anbefalte varmeløsninger fra NAAF (les 
mer side 30): Friganor As (Daikin), Glen Dim-
plex Nordic AS (Nobø, Siemens), LVI og MIBA 
(Mitsubishi).  

Normalt godt og riktig renhold gir bedre 
inneklima i hjemmet ditt. Valg av rengjø-
ringsmidler og moderne rengjøringsme-
toder er viktig. Grønnsåpe og andre sterke 
såpeprodukter er gått ut på dato. Moderne 
renhold utføres ved bruk av moppesystemer 
for tørr og fuktig rengjøring av golv, og tørre 
mopper og mikrofiberkluter til rengjøring av 
innredning og inventar. Bruk av oljemopp 
har også vist gode resultater. Disse meto-
dene gir bedre innemiljø som følge av mer 
effektiv fjerning av støv og mindre bruk av 
kjemikalier. Du får kjøpt dette utstyret i de 
fleste dagligvareforretninger og fargehand-

1

2

3

4

Unngå  
teppegulv

Glatte flater

Oppvarming

Rengjøring
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lere Gode renholdsrutiner er viktig, spesielt 
på soverommet for å hindre middvekst og 
på badet for i fuktige og varme rom har 
sopp og bakterier gode betingelser. Unngå 
å bruke for mye vann som kan gi grobunn 
for bakterier.  Mopper er smidige og lette – 
skaftet skal rekke deg til nesen og så er det 
bare å sette i gang. 

NAAF anbefaler rengjøringsprodukter fra: 
Lilleborg AS    

En dårlig støvsuger er en inneklimafiende. 
Den fjerner lite rusk, setter støvet i bevegelse, 
avgir store mengder partikler ut igjen via re-
turluften og kan avgi uggen lukt. Gode støv-
sugere med sterk sugeevne og god filtrering 
av utblåsingsluften er bra for inneklimaet. 
En sentralstøvsuger har ingen returluft og er 
også en god løsning for astmatikere og al-
lergikere, alternativt en støvsuger med HEPA 
filter. Husk å bytte pose og filter i støvsuge-
ren som anbefalt. 

NAAF anbefaler følgende støvsugere: Lux 
Norge AS og Trimakk ANS (Vorwerk). 

Vi tilbringer mye tid i sengen i løpet av et liv. 
Kjølig rom, gode dyner og sovende, varme 
mennesker gjør at fuktighet utvikles. God 
ventilasjon er således viktig om natten. Ikke 
re opp en fuktig varm seng om morgenen 
og emballere med sengeteppe! Åpne dynen 
helt, så seng og sengetøy luftes i løpet av 
dagen. 

Har du problemer er med midd, så er det 
kulde eller varme som gjelder. Midden trives 

best der det er fuktig og varmt. Vask på 60 
gr må til for å ta knekken på utyskene. Luft 
sengetøyet av dun godt etter evt. vask, da 
tette trekk vil holde på fuktighet lenger. Ved 
kuldebehandling er det snakk om lav tempe-
ratur, fryserstandard, minus 18 grader i ca 1 
døgn.. Husk å støvsuge madrassen f eks når 
du skifter sengetøy. Vask pute og putetrekk 
ofte. Middtrekk kan være en god investering 
for helsen. Det finnes madrasser, middtrekk, 
dyner, puter og sengetøy anbefalt av NAAF 
fra: Dry Products AS, Høie AS, Mascot Høie 
AS, Nordic form, Normed AS og Sleep Scan-
dinavia (Mite Block).    

Sigarettrøyk inneholder ca. 4 000 kjemiske 
stoffer. Ca 60 av disse kan gi kreft. Barn som 
blir eksponert for røyk hjemme, kan få luft-
veisbesvær og andre helseproblemer.

Dagens teknologi med mikrofiberkluter av 
ulike slag gjør støvtørking til en enkel og 
effektiv oppgave. Å fjerne støv er viktig. Al-
lergener fra pollen, dyr, eksos- og sotpartikler 
blander seg med støvet og er til besvær. I 
tillegg bærer partiklene med seg kjemiske 

stoffer som de har absorbert. 
Husk å tørke også der du ikke 
ser på hyller, skap og lister. 
Med skapløsninger til tak unn-
går du dette problemet og får 
mer plass. 

Lukkede skap til papirer, 
permer, bøker og annet som 
samler mye støv. Skap med 
glassdører gir et vennlig inn-
trykk hvor alle de hyggelige, 
men støvsamlende kosedy-
rene på barnerommet kan ha 
sitt faste opphold.   

Viktig inneklimaproblem. Vi dusjer ofte og 
(for) lenge. Mange bad er ikke ment for 
den tøffe bruken vi har. Våtrommene har 
ofte svakheter og vannskader gir materiell 
ødeleggelse og store helsebekymringer 
for mange. Lukket dusjkabinett som fører 
vann rett i sluket er anbefalt fremfor dusjing 
direkte mot vegger. Elektrisk håndkletørkere 
er nyttige. Vi vasker og tørker ofte tøy innen-
dørs. Bruk trommel om du har eller tørk tøyet 
på vaskerom eller bad (rom som er laget for 
å tåle fukt). Tøytørking innendørs avgir faktisk 
mange liter vann og øker luftfuktigheten 
som ideelt bør ligge på 20- 40 %. Kjøp et 
digitalt hygrometer og sjekk hjemme hos 
deg. Ved for høy fuktighet forsøk å bedre 
ventilasjonen, særlig i våtrom. Er ventila-
sjonslukene oppe? Mangler du kanskje en 
luke? De kan relativt enkelt etterinstalleres i 
vinduer og vegger. Baderomsvifte? Har du 
spalte under baderomsdøren? Spør fagfolk 
på byggvarehus. Bakterievekst øker betyde-
lig ved høy temperatur og fuktighet, og kan 
føre til inneklimarelaterte plager og mid-
dallergi. Ved synlig fukt, muggvekst eller 
merkbar mugglukt, sørg for utredning og 
utbedring snarest. NAAF-medlemmer får 
rabatt på inneklimasjekken til Anticimex AS 
i samarbeid med NAAF – les mer på side 6. 
NAAF fraråder bruk av luftfuktere! Luft-avfuk-
ter derimot, kan være et godt hjelpemiddel 
inntil det er gjort utbedringer på utilstrek-
kelig ventilasjonen. NAAF har anbefalt Luft-
avfukter og håndkletørkere fra: 

 MIBA AS (Mitsubishi) og Miljø Engros 
(Woods) og LVI AS.

5

6

7

9

8

Støvsuging

Soverom

Ikke røyking inne

Fukt

Støvtørking

Ikke re opp om morgenen.
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13

14

10 Planter

Oppussing

Dufter

Husk at miljøvennlig  
og økologisk ikke alltid  

nødvendigvis betyr  
allergivennlig. Mer informasjon 

finner du på www.naaf.no  
under inneklima og  

produktguiden. Du kan også 
konsultere NAAFs rådgivnings-

tjeneste om ting du lurer på  
tlf. 23 35 35 35.

Oppussing kan være en påkjenning for aller-
gikere. Lukt, støv og avgassing er ikke trivelig. 
Det finnes en rekke produkter anbefalt av 
NAAF som er foretrukne ved husbygging og 
oppussing – les mer på side 44. Nyinnkjøpte 
møbler kan være innsatt med mugghem-
mende midler – til tross for lovforbud – som 
kan gi reaksjoner. Andre ting lukter nytt av 
ulike materialer og impregnering. Luft godt 
og ta fornuftige forholdsregler ved nyan-
skaffelser. NAAF anbefaler ved oppussing: 
Trimakk Ans (Kobolt tepperenseutstyr), Jotun 
AS (Sens maling) og Uponor (ventilasjonska-
naler). n

Det er mulig med grønne gleder – også for 
den som er allergisk. NAAF har puttet 

betydelig kunnskap om dette 
emnet mellom to permer og 

krydret med en mengde vakre, 
inspirerende fotografier i 

boken; Gode råd er grønne. 
Den kan du kjøpe på tlf. 72 
83 10 04, e-post: region.
sor.trondelag@naaf.no 

Kunnskap er viktig når 
man skal gjøre riktige 
plantevalg. Kunne man 
eksempelvis bytte ut 
julestjerner og svibler 

med asalea, ildtopp eller 
orkideer ville julestem-
ningen bedret seg i de 
allergiske hjem.  

Alle aksepterer at det som lukter vondt 
ikke er noe pre. Det er ikke like lett å vinne 
forståelse for at godlukt kan være en helse-
utfordring. Parfyme inneholder flere tusen 
kjemiske stoffer. Duftlys og røkelse til jul gjør 
ikke stemningen god for alle. NAAF har i 
mange år samarbeidet med ulike varepro-
dusenter for å stimulere til utvikling, salg og 
markedsføring av vaskemidler uten unød-
vendig lukt og fargetilsetninger. Se etter 
NAAFs anbefaling ved kjøp av vaskepulver, 
skyllemiddel, tøymykner, oppvaskmaskin-
såpe, hår- og hudpleieserier og babypro-
dukter for allergivennlige alternativer. NAAF 
anbefaler produkter fra Lilleborg AS, Sara Lee 
Household & Body Care Norge AS (Neutral), 
Dr. Greve, Mc Neil (Natusan), Puls (Sterisol) 
og Unil. 

12

11

Dyrehold

Ventilasjon

Allergifremkallende stoffer fra pelsdyr/
kjæledyr finnes nesten over alt og skaper 
problemer for mange allergikere. Tenk nøye 
igjennom anskaffelse av dyr i familier med 
allergiproblemer. Det er opprivende å måtte 
omplassere, eller i verste fall, avlive et dyr. 
Allergivennlige eller allergenfrie dyr omtales 
ofte i media, men tåler ikke etterprøving i 
fagmiljøer. Skilpadder er hyggelige pelsløse 
skapninger men kanskje ikke det ideelle 
alternativ for en liten krabat som egentlig 
ønsker seg en valp. De krever stell, kjærlig-
het og landskilpadder blir gamle. 

Vi lufter for sjelden og moderne hus og 
leiligheter er i mange tilfeller for tette. 
Sørg for god utlufting og ventila-
sjon der du oppholder deg mest, 
ikke minst på soverommet. Sett 
opp en skikkelig gjennomtrekk 
10 minutter en gang hver kveld. 
Unntaket er pollensesongen 
hvor det er viktig å etterstrebe 
pollenfrie soner for allergikere. 
Gode luftrensere bidrar til å fjerne 
pollen – og svevstøv og forurens-
ning om vinteren. Stekeos og damp 
kan gi plager for allergikere. Husk at 
kjøkkenviften kan og bør rengjøres 
jevnlig. Sjekk din egen. 

Trolig er det et filter som kan tas ut og 
vaskes eller kjøres i oppvaskmaskinen. 

NAAF har anbefalt luftrensere fra: Lux 
Norge AS, Nikken Norge AS, ABK AS (Toshiba) 
og Friganor AS (Daikin).  

Godlukt til besvær.

Nydelig -men passer ikke for alle.
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R apporten er rett og slett en kunn-
skapsoppsummering basert på det 
som allerede fi nnes av eksisterende 

statistikk i Norge. En form for faktagrunnlag 
i konsultasjonen mellom regjeringen og 
Sametinget, forklarer Magritt Brustad ved 
Senter for samisk helseforsking.

Rapportene er bestilt av Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet i samarbeid med 
Sametinget. 

Det er satt ned en analysegruppe som 
skal ta for seg statistikker innen det samiske 
området.

– Utfordringen i Norge er at vi ikke har noe 
register på etnisitet. Derfor blir det å samle 
informasjon som inneholder selvrapportert 
etnisitet på ulike vis. Der man i spørreunder-
søkelser eksempelvis har spurt om etnisitet 

Når utviklingen for den samiske befolkning skal kartlegges, 
må det fakta på bordet. Magritt Brustad ved Senter for samisk 
helseforsking sammenfatter den årlige rapporten til myndig-
hetene. I år er det samisk helse som får oppmerksomheten.

n av THOR-WIGGO SKILLE

n av THOR-WIGGO SKILLE

eller morsmål. Geografi sk bosted har også 
vært brukt.

Likere enn andre
Myndighetene må ha et best mulig fak-
tagrunnlag når man skal vurdere samiske 
forhold. I � or kom en rapport om samiske 
næringer, og befolkningsutvikling i de 
samiske områdene, språk og utdanning. I år 
handler det blant annet om helse.

– Jeg har gått gjennom det meste som er 
publisert om samisk helse, forteller Brustad.

Ernæringsfysiologen med doktorgrad 
i samfunnsmedisin påpeker at det ikke er 
veldig store forskjeller mellom den samiske 
delen av den norske befolkningen og resten.

– I andre land ser man større forskjeller 
mellom urfolks helse og den andre delen av 
befolkningen. Men det er mest knyttet mot 
levekår. I Norge er ikke forskjellen i levekår 

– Men nyansene er så små og tallmaterialet så 
vidt smått at den eneste konklusjonen jeg kan 
gi, er at dette må det forskes mer på, forteller 
Magritt Brustad ved Samisk senter for helsefors-
kning.

– Samiske damer på innlandet lever i gjen-
nomsnitt lenge. Men det er også interessant 
å se at alkoholforbruket hos spesielt samiske 
kvinner, er svært lavt. Totalavholdsandelen 
er veldig høy, spesielt hos de eldre kvinnene. 
Læstadianismen har nok påvirket denne livsstil-

Samler på samisk helse
Noe forskning tyder på at 
barn med samisk bakgrunn 
har økt forekomst av astma 
og allergi.

sfaktoren til det samiske folk, forteller Brustad.
Tallmaterialet viser at samiske menn derimot 

har en lavere levealder. Likevel er trenden at 
menn har økt sin levealder fra begynnelsen av 
nittitallet og til i dag. For samiske kvinner, har 
den imidlertid vært konstant høy. Og da særlig 
på innlandet. Noen studier tyder på at samiske 
kvinner har en relativt høy kmi – kroppsmas-
seindeks. Men likevel tyder dette ikke på noen 
økt risiko for diabetes type 2, for eksempel, 
selv om overvekt er en viktig faktor for denne 
sykdommen.

– Men det skal sies at det blant forskere har 
vært diskutert hvorvidt kmi er det beste målet 
for å angi forekomster av overvekt. For hvor 
godt mål er denne parameteren for personer 
som i snitt er åtte til ti centimeter lavere av 
vekst enn den øvrige befolkningen, utfordrer 
Brustad. Den største utfordringen rundt å 
defi nere samiske helse, er nok likevel selve defi -

Det er indikasjoner på at ulykker, brå død, samt selv-
mord er noe høyere i samisk del av den norske befolk-
ning. Det må gjøres oppmerksom på at datagrunnla-
get er svært lite. Men denne forskjellen ser man også i 
svenske undersøkelser som bekrefter funnene. 

neringen av hvem er en 
same og hvem er det 
ikke. Hvordan inndeler 
man etnisitet?

– Hvor mange gene-
rasjoner samisk språk skal man kreve? Hvordan 
de ulike forskerne velger å defi nere etnisitet vil 
kunne påvirke resultatene i studien. Dersom 
man har en hypotese om at sykdommen man 
forsker på kan være avhengig av særskilte 
samiske livsstils- og levekårsforhold, så bør ikke 
denne gruppa være for bred. Da risikerer du å 
få en gruppe som er ganske lik den øvrige be-
folkningen i Norge. Defi nisjonene vil altså være 
unike for hver enkelt studie. Med selvrapportert 
samisk tilhørighet, eller geografi ske inndelinger 
som varierende grunnlag.

– Folk har jo blandet seg i alle generasjoner 
og i alle land. Dette er et element som påvirker 
resultatene. n

Samler på samisk helse

Forsker Magritt Brustad
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påtakelig. Da er det kanskje naturlig å spørre 
seg om det er nødvendig med egne rappor-
ter for å fastslå at helsen i den samiske delen 
av befolkningen er nokså ens med resten av 
Norge.

– Utgangspunktet er at vi har manglet 
helsedata for Norges urbefolkningsgruppe. 
Derfor ble Senter for samisk helseforskning 
opprettet. Vi kjenner til forskjeller i levesett 
som kan være interessante i en helsesam-
menheng. Eksempelvis har en del av den 
samiske befolkningen, særlig på innlandet, 
spist større mengder reinkjøtt. Kulturen med 
et nomadisk levesett har satt sitt preg også 
på kostholdet. Og vi vet jo at kostholdet ge-
nerelt har betydning for helsa. Det gjenstår 
imidlertid en god del forskning for å kunne 
sin noe om hvordan kostholdet har påvirket 
helsa til denne befolkningen. Selv om det 
nok ikke er så mange igjen som har dette 
levesettet, påpeker Brustad.

Trenger data
Hun påpeker andre helsefaktorer som ek-
sempelvis psykisk helse. Selvmordsforskning 
har vært et aktuelt forskningsfelt i nord og 
i samisk befolkning. I den positive enden 

av skalaen, har man hypoteser om at samer 
har noe lavere dødelighet av hjerte- og 
karsykdommer, samt at noen kreftformer er 
mindre representert hos den samisk befolk-
ningen.

– Men fortsatt har vi litt for lite datagrunn-
lag, fastslår Brustad.

I forebyggende helsearbeid, vil datagrunn-
laget være av avgjørende betydning. En 
annen problemstilling er hvordan man kom-
muniserer helseanbefalinger til den samiske 
befolkningen.

– Man må både kunne språket og beher-
ske kulturen for å nå fram. I Norge er vi 
generelt opptatt av minoritetsgrupper og 
innvandrergrupper. Men hvordan nå fram til 
den eldre delen av samisk befolkning som 
ikke behersker norsk språk like godt? spør 
Brustad.

– Vi har undersøkelser som viser at den 
samiske befolkningen er mindre fornøyd 
med det generelle helsevesenet – fastlege-
ordningen for eksempel. Dette kan tyde på 
at vi har noen språk og kulturforskjeller som 
hindrer god nok kommunikasjon, avrunder 
Magritt Brustad ved Samisk senter for helse-
forskning. n

Doktorgrad på samisk helse
Overlege Anders Selnes ved Sykehuset Inn-
landet, tok sin doktorgrad på en studie som 
sammenliknet helseundersøkelser fra i 1985 
og 1995. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 
rundt 10 000 skoleelever i Nord-Norge.

I materialet var det også et spørsmål rundt 
etnisk tilhørighet. Spørsmålene og variablene 
ble så brukt for å vise forskjeller mellom helsen 
i den samiske delen av befolkningen og øvrig 
befolkning.

– Det viste seg at det var en overvekt av 
astma og allergi i begge undersøkelsene hos 
samiske barn, defi nert ut fra at de hadde beste-
foreldre som snakket samisk.

Selnes påpeker at det er vanskelig å trekke 
noen konklusjoner ut fra dette materialet, 
fordi datagrunnlaget kom fra tverrsnittstudier. 
Studier som teller opp, og som ikke sier noe 
om årsaksforholdet.

– Det var lagt inn noen tilleggsvariabler. Om 

det var sosiale sammenhenger. Om foreldrene 
røkte og om det var dyr i boligen. Man kunne 
slik sett få en idé om det var noen parametre 
som virket inn. Men vi fant ikke noen åpenbare 
forskjeller, og det var dermed ikke mulig å 
trekke noen konklusjoner. Livsstilsforholdene 
er jo i dag ikke noe særlig forskjellig, så jeg må 
innrømme at jeg heller mer til at det er en ge-
netisk årsak enn at det skal være miljørelatert, 
avslutter Anders Selnes.

Overlege Jan Holt ved Nordlandssyke-
huset var også med i gjennomfø-
ringen av studiene. Han slår 
også fast at rent statistisk 
var overrepresenta-
sjonen av astma og 
allergi helt reell. 
Men også han 
påpeker at det 
ut fra disse 

studiene ikke er mulig å fastslå årsaker. 
– Det burde gjennomføres en skikkelig 

studie, med blant annet blodprøveanalyser 
og prikktester. Studien bør gjennomføres på 
voksen, samisk befolkning, fordi det rent etisk 
blir enklere.

Av tallmaterialet fra undersøkelsene ble rundt 
5 prosent av tallmaterialet regnet inn under 
samisk befolkning. n

påtakelig. Da er det kanskje naturlig å spørre 
seg om det er nødvendig med egne rappor-
ter for å fastslå at helsen i den samiske delen 
av befolkningen er nokså ens med resten av 

– Utgangspunktet er at vi har manglet 

av skalaen, har man hypoteser om at samer 
har noe lavere dødelighet av hjerte- og 
karsykdommer, samt at noen kreftformer er 
mindre representert hos den samisk befolk-
ningen.

– Men fortsatt har vi litt for lite datagrunn-

Overlege Jan Holt ved Nordlandssyke-
huset var også med i gjennomfø-
ringen av studiene. Han slår 
også fast at rent statistisk 
var overrepresenta-
sjonen av astma og 

avslutter Anders Selnes.
Overlege Jan Holt ved Nordlandssyke-

huset var også med i gjennomfø-
ringen av studiene. Han slår 
også fast at rent statistisk 
var overrepresenta-
sjonen av astma og 

Samler på samisk helse

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

Legatet har som formål å gi støtte til økonomisk 
vanskeligstilte astmalidende i Oslo, til hjelp 
under sykdom og rekonvalesens, eller til annen 
hjelp i forbindelse med sykdommen.  
Søkeren må ha bodd de 3 siste år i Oslo  
og være registrert i Oslo folkeregister.

Søknadsfrist 25. november 2009
Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 
utgangen av februar/mars 2010.
Kun søkere som blir tildelt legatporsjoner blir 
underrettet. Ellers blir søknader ikke besvart.

Nytt søknadsskjema kan fås ved  
å sende inn denne slippen til:
Oslo overformynderi, Postboks 8773 
Youngstorget, 0028 Oslo.  
Besøksadr.: Møllergata 16 (kl.1000- kl.1430). 
Skjema kan hentes fra internett: 
www.overformynderiet.oslo.kommune.no/
skjemaer 

Vennligst send skjema til:

Navn:……………………………………….......

Adr:………………………………………….....

Poststed:…………………………………….....

OSLO KOMMUNE
OVERFORMYNDERIET

Melkefri sjokolade

Fra Australia kommer en serie med melke-
fri sjokolade, sjokoladen blir produsert i en 
nøttefri fabrikk slik at det ikke finnes spor 
av nøtter i sjokoladen. Utvalget består av 
Lys sjokolade, Lys sjokolade med puffet 
ris, lys sjokolade med ristede soyabønner 
og lys sjokolade som også er uten sukker. 
Det finnes også en hvit melkefri 
sjokolade samt sjokoladeknapper som 
kan has i bakverk som boller, cookies osv. 
Smaken på sjokoladen er utrolig 
god til å være uten melk. 

Prøv en da vel...

sjokolade

Fra Australia kommer en serie med melke-

sjokoladesjokolade

Godt inneklima  
håndboken for hjemmet 

En praktisk oppslagsbok som 
oversiktlig og enkelt oppsummerer 

alt du bør vite om inneklima.  
Hva påvirker inneklimaet?  

Hvordan forbedre det? Skrevet  
av prof. Kjell Aas, en pioner  

innen sammenhenger mellom 
innemiljø og helse.

Kan bestilles fra NAAF. Pris kr. 299 
medlemmer betaler kr. 225 

tlf. 23 35 35 35
e-post: naaf@naaf.no

Les mer om Go’ og Mager på gilde.no

Gilde Go’ og Mager  
Servelat 

Med servelat på matpakken blir 
kroppen blid og fornøyd. Gilde Go’ 
og Mager servelat finnes i to pak-
ningsstørrelser, en familiepakning 
og en litt mindre 100 g pakning.  
Go’ og Mager servelat smaker 
like godt som vanlig servelat men  
inneholder mindre fett og mer kjøtt.  
Og så er den laget helt uten melk.

Med servelat på matpakken blir 

Her er pakken som både gir 
deg et skinnende rent hus, 
og holder orden på vaske-
rommet. Nye Jif Mopp har 
nå fått vinklet moppeplate 
noe som vil hjelpe deg til å 
gjøre gulvvasken enda mer 
effektiv. Pakken inneholder 
også nyhetene Jif Støvmopp 
og Jif Tørrmopp 
som effektivt 
samler opp støv 
fra hyller og 

gulv. Jif Mopp System, Jif 
Tørrmopp og Jif Støvmopp 
er anbefalt av Norges Astma 
og Allergiforbund.  

Nye Jif Mopp System 
– mer effektiv gulvvask!
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Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

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

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn
8 rene basisprodukter av høy kvalitet
utviklet i tett samarbeid med det fi nske
astma og allergiforbundet
selges kun hos frisøren

Høie Naturkrepp
• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen, 
   og ikke kjemisk fremstilt 
• Høie krepp i ensfarget hvit og ubleket 
   er anbefalt av NAAF. 
• Kjennes sval om sommeren og 
   varm om vinteren.
Høie Krepp for sunn søvn i et friskt 
sovemiljø!

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!

www.dermoapo.no

Trygge hudprodukter for hud som er 
tørr, irritert og med lett eksem
     Kløestillende
     Gjenoppbyggende 
     Irritasjonsdempende
      Fuktighetsgivende 
      Mykgjørende

A-Derma hudpleieserie har produkter uten 
parfyme og parabener 

 TILBUD!
Exomega krem 
i ekstra stor 
flaske 400 ml. 

Spør etter gode A-Derma tilbud 
på apoteket nå i høst.

www.dermoapo.no

En trygg hudpleieserie for sensitiv hud

Reagerer huden din lett? 
Avène hudpleieserie har produkter 
uten parfyme, parabener og 
fargestoffer

Løsning for sensitiv hud, spør etter 
Avène hudpleie på apoteket. 

Anbefales av hudleger verden over.

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

Nikkens Air Wellness ”Power5 Pro” fyller 
huset med frisk ”fjelluft” og fjerner 
plagsomme forurensningspartikler.

Les mere på www.nikkenwellbeing.no

Den eneste bleie til nyfødte som er blitt vurdert 
og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Inspirert av barn.
Følesansen er din nyfødtes viktigste sans. 

Derfor har Pampers New Baby og Sensitive 
vaskeservietter nå. Comfort Soft som kjærtegner 
og innsvøper barnet ditt i mykhet som aldri før.

Vår MYKESTE 
New Baby noensinne
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allergikokken.no

gjør hverdagen litt enklere...

www.renholdssoner.no

 

  

Nå kan barna i Lillevollen Barnehage ta av seg 
sko og støvler uten å bli våte på beina.

OSLO    BERGEN    TRONDHEIM    TROMSØ    TØNSBERG    KRISTIANSAND

Beret Rørvik, daglig leder

Lillevollen Barnehage, Bodø

Fuktighet er ikke lenger et problem!
Barna i Lillevollen Barnehage trenger ikke lenger å bekymre seg for å bli våte på  
beina av snø som blir dratt med utenifra.
Daglig leder i barnehagen, Beret Rørvik, kan fortelle at de er veldig fornøyd med det nye 
mattesystemet Renholdssoner®. Rørvik ønsker å oppfordre barnehager, skoler og andre 
lokaler der barn holder til, om å skaffe det samme mattesystemet. Hun kan også fortelle at 
Renholdssoner® bidrar til mye bedra akustikk i rommene og betydelig renere inneklima.

Utdrag fra avisa Nordland, 24. februar 2009

Hovednummer: 
40 00 21 49

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

Inntil 90% 
 av smuss og 
 fuktighet stoppes her.
 Det gir mange gevinster.
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Er det noen der?

GENERALSEKRETÆRENS

HJØRNE

Det er skoleplikt i Norge. I mange tilfel-
ler kan verken foreldre eller barn velge 
hvilken skole barna skal gå på. Det 
burde være selvsagt at det off entlige 
påser at den skolen barna blir henvist 
til ikke har helseskadelig inneklima.

Likevel fi nnes det per dags dato ingen tydelige nasjonale 
krav til defi nisjon av hva som er godt inneklima. Man har 
diff use forskrifter og retningslinjer, men disse kan enkelt 
fortolkes i forskjellige retninger av dem som er underlagt 
å følge dem. En helt ny undersøkelse foretatt av NAAF og 
Utdanningsforbundet viser at inneklimaproblemet i norske 
skoler har alvorlige konsekvenser for både voksne og barn. 
NAAF har dokumentasjon på hvordan dårlig inneklima gir 
hodepine og trøtthet, at det påvirker mestring og sykefra-
vær, for å nevne noe. 

I valgkampen snakket fl ere partiledere om hvor viktig det 
er å fokusere på kvalitet i skolen. Vi er enige med dem. Det 
både kan, og bør, skje en opprustning på mange områder i 
utdanningssektoren. Men slik er nå engang politikken; hvor-
dan man skal møte utfordringene har like mange løsninger 
som vi har partier. Det er enkelt å foreslå økte bevilgninger til 
dette og hint, men minst like viktig er det vel å se på hvordan 
pengene rent faktisk brukes?

Vi føler oss rimelig sikre på at de fl este partier likevel er 
enige om én ting; at man for å nå målene om opprusting i 
utdanningssektoren også må ta inneklimatematikken med i 
beregningen. Det vi da lurer på er hvordan man skal kunne 
være kostnadseff ektive på dette feltet når det som nevnt ikke 
engang fi nnes en klar standard for hva godt inneklima er.

Sammen med ledende nasjonale eksperter på området, 
har NAAF utviklet et sett med kriterier for å defi nere godt 
inneklima. Åtte avgjørende parametre med minimumsver-
dier og kontrollmetoder. I mai 2009 sendte vi våre foreslåtte 
kriterier for defi nisjon av et godt inneklima til departementet. 
Vi tar mer enn gjerne en konstruktiv faglig diskusjon med 

dem hva gjelder de forskjellige parametrene og verdiene, 
men enn så lenge venter vi fortsatt på svar.

Vi er inneforstått med at papirmøllen bruker tid. Selv det 
helt innlysende må selvsagt også gå den lange veien gjen-
nom de rette kanaler. Vi etterlyser likevel politiske ledere 
som tør å gå rett på sak. Et ledende lys i valgkampens diff use 
skjær av bortforklaringer. En stemme som er visjonær og mo-
dig nok til å kalle en spade for en spade og være enige med 
oss i at man først er nødt til å defi nere hva godt inneklima 
er før man overhodet kan ha en sjanse til å forbedre det i 
landets skoler og barnehager. 

Vi står bak mugne vegger og roper. Vi leter i radonholdige 
kjellere. Vi klatrer opp på gamle ventilasjonsanlegg og skuer 
utover med solen i øynene. På det mørke loftet som ble 
utelatt fra renholdsbudsjettet graver vi frem det nedstøvete 
fl agget og vifter det i avgasser fra byggematerialer og gam-
melt inventar. 

Vi vil ha oppmerksomhet for barnas og lærernes helse. 
Er det noen som hører oss?

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF

www.renholdssoner.no
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Skal du pusse opp og må ta hen-
syn til astma og allergi hjemme? 
Da er det ikke bare å ta stilling til 
valg av farger, materialer og pris. 
Mange innredningsløsninger er 
lekre men ikke ideelle for den som 
må ta særlig hensyn til avgassing, 
støvsamling og renhold. NAAF 
har produktanbefalinger som kan 
gjøre oppussingsarbeidet enklere 
– se oversikt på www.naaf.no/
produktguiden  

Alloc laminatgulv er meget slite-
sterke gulv som finnes i en rekke 
ulike utseendevarianter. Gulvene 
har et aluminium låsesystem som 
gjør det enkelt å legge. Det har 
stor motstand mot vanninntre-
ning og et underlag som gir lyd-
demping. Laminatgulv tåler hard 
bruk og det finnes mange ulike 
typer å velge mellom, anbefalt for 
ulik grad av forventet slitasje. Det 
er mye å velge mellom – parkett-
varianter, flis og stein. Alle allergi-
vennlige. Se bilder til inspirasjon 
på www.alloc.no

Byggma ASA, Huntonit leverer 

en rekke plater til bruk innendørs 
– til vegg, tak og gulv. Det er et 
miljøriktig produkt som består av 
naturlige fibre sammenpresset 
under høyt trykk. De er mot-
standsdyktig mot belastninger og 
har lang levetid. Huntonit kan man 
også få som ferdig malte tak- og 
veggplater og som baderomspa-
nel. De har lyddempende egen-
skaper på linje med gipsplater og 
er brannhemmende da de ikke 
inneholder syntetiske limstoffer 
som kan være lettantennelig og 
avgi farlige gasser. Platene er skru-
faste, du kan henge opp bilder og 
hyller. De er vaskbare og overmal-
bare. Les mer og finn forhandlere 
på www.byggma.no

Skal du male er Jotuns maling, 
Sens anbefalt. I det allergivennlige 
sortimentet finner du grunning, 
tak, vegg og interiørmaling. Borte 
er alt som heter malingslukt og 
allergiproblemer. På www.jotun.
no/sens finner du informasjon om 
malingen, tips ved oppussing og 
inspirerende fargekart. n

Lyst, trivelig og allergi-
vennlig i barnehagen

Trosterud senter barnehage 
er grundig tilpasset barn 
med allergi, men gulnet 
furupanel røpet at det var en 
stund siden siste oppussing. 

E ndelig fikk vi lyse, trivelige lokaler, 
forteller Lisbeth Skulstad fornøyd. Hun 
leder avdelingen Løvetann i Trosterud 

barnehage i Oslo. Avdelingen er tilrettelagt 
for barn med alvorlig astma og allergi. Den 
har blant annet eget ventilasjonssystem med 
renseanlegg og pollenfilter og en sykepleier 
i full stilling med hovedansvar for medisin-
håndteringen.

Moderne utstyr til tross: Det gulnede pa-
nelet på veggene røper at barnehagen ikke 
har vært pusset opp siden lokalene var nye 
for 30 år siden. Hvitmalte vegger har lenge 
stått høyt på ønskelisten, men aldri blitt 
gjennomført av hensyn til barnas helse.  

– Barna på astma- og allergiavdelingen 
er svært sensitive. Oppussing med vanlig 
maling forutsetter at lokalene luftes ut i flere 
uker før ungene kan ta dem i bruk igjen. I 
vårt tilfelle er det umulig, ettersom barneha-
gen bare er stengt tre uker om sommeren, 
forklarer avdelingslederen. 

Løsningen kom i vår, da Skulstad ble tipset 
om Jotun og Sens via 
lokalforeningen i Norges 
Astma- og Allergifor-
bund.  – Med Sens ble 
oppussingen mulig. Og 
siden den er fri for både 
lukt, løsemidler og  
avdamping, fikk til og 
med ungene hjelpe  
til med å male, forteller 
en fornøyd avdelingsle-
der n

 – For oss er det en drøm å endelig få lyse,  
nymalte vegger, sier avdelingsleder  
Lisbeth Skulstad. Alloc laminatgulv -type eik hvitoljet skipsgulv.

Oppussing med allergihensyn
n av TONJE WAAKTAAR GAMST

Sens allergivennlig  
maling -alle farger.
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skaper på linje med gipsplater og 
er brannhemmende da de ikke 
inneholder syntetiske limstoffer 
som kan være lettantennelig og 
avgi farlige gasser. Platene er skru-
faste, du kan henge opp bilder og 
hyller. De er vaskbare og overmal-
bare. Les mer og finn forhandlere 
på www.byggma.no

Skal du male er Jotuns maling, 
Sens anbefalt. I det allergivennlige 
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Alloc laminatgulv -type eik hvitoljet skipsgulv.

Oppussing med allergihensyn

Hos Ultra kan du bestille pepperkakedeig og 
pepperkaker fri for egg, gluten og laktose. Så nå 
kan alle i familien kose seg med pepperkaker i 

desember. Kontakt en av våre allergiansvarlige i 
butikken dersom du har spørsmål. God jul!

Pepperkaker for 
allergikere

n av TONJE WAAKTAAR GAMST

Sens allergivennlig  
maling -alle farger.
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På Valle marina - som en stor familie

Statsbudsjettet 2010 - ganske løfterikt

Region Østfold arrangerte i som-
mer tur for voksne medlemmer 
til Valle Marina. Kl. 03.30 satte de 
første seg på bussen i Fredrik-
stad. Etter en runde rundt i et 
tåketungt hjemfylke var vi 25 stk 
som lengtet etter sol og varme. 
Enkelte av de reisende hadde 
vært på Valle Marina tidligere 
og visste hva som ventet, andre 
hadde ikke vært der og slukte 
alt som ble sagt med store 
forventninger. Gamle kjente traff 
hverandre igjen og praten gikk 
livlig i bussen på vei til Garder-
moen.  

Etter innsjekking og sikker-
hetskontroll, ble det tid til en 
matbit og litt tax-free shopping. 
Dessverre var vår Airbus 330 
inne til en årlig sjekk og erstattet 
av et innleid fly av samme type 
fra flyselskapet HiFly. Vi fikk en 
flyreise de fleste av oss vil huske. 
Flyet var trangt og servicen ikke 
akkurat noe å skryte av. Men 
etter fem og en halv lange timer 
ankom vi endelig Las Palmas 
med 25 grader og strålende sol. 
Det lå 14 herlige dager foran oss.

Det er bestandig like hyggelig 
å komme til Valle Marina. Man 

blir som en stor familie, treffer 
igjen kjente fra tidligere opphold 
og samholdet er der igjen med 
en gang. Det var opp til delta-
kerne selv hva de ønsket under 
oppholdet og mulighetene var 
mange. Det ble bassengtrim, 
fysioterapi, utflukter, strandliv, 
restaurantbesøk, turer i fjellet og 
strandpromenade og mange 
avslappende dager på solsenga. 
La oss heller ikke glemme de 
eksotiske markedene – for en del 
av oss ble nok kofferten betyde-
lig tyngre på veien hjem. 

Vi ble alle godt kjent med 
hverandre og mange nye venn-
skapsbånd ble knyttet. Dessverre 
går 14 dager i stålende sol og en 
gradestokk som i gjennomsnitt 
viste 30 grader, så altfor fort, og 
hjemreisen var ikke til å unngå. 
Tilbake stod våre venner, som 
skulle være lenger, og vinket.

Hjemreisen med Thomas 
Cook ble som forventet – gode 
seter, god mat og en helt upå-
klagelig service. Tilbake i Norge 
oppsto forsinkelser grunnet et 
røket bagasjebånd, men til slutt 
var vi da igjen på bussen på vei 
tilbake til Østfold hvor regnet 

Storfin fiskelykke på Valle Marina.

høljet ned. De siste ankom 
Fredrikstad kl. 02 relativt trøtte. 
Reiseleder fikk mange spørsmål 
på vei hjem om det kom til å bli 
en gjentakelse året etter. Reisele-

der tolker det som er tegn på at 
alle hadde hatt det bra. 

Leni Isaksen

Astma, allergi og andre over-
følsomhetssykdommer er viet 
mye spalteplass i årets budsjett. 
NAAF tolker dette som at våre 
budskap har nådd frem og at 
forebygging av disse folkesyk-
dommene nå blir synliggjort av 
regjeringen. 

Bilavgifter Det foreslås å for-
sterke CO2-komponenten i bil-
avgifter. Bilister som kjøper biler 
med lavere CO2-utslipp beløn-
nes og verstingene straffes yt-
terligere. NAAF synes det er bra, 
men med et så ensidig fokus på 
C02 viser man liten forståelse for 
svevestøv eller NO2-utslipp i de 
store byene. Vi får ingen renere 
bilpark med dagens regler og 

tøffere tiltak i byene må til om 
man skal nå minimumskravene 
satt i forurensningsforskriften. 

Inneklima Både offentlige og 
private skoler som pusser opp 
og fyller skolebassengene, skal 
fortsatt belønnes med rente-
kompensasjon. Men å pusse 
opp en skole gir ikke automatisk 
garanti for bedre inneklima. Vi 
ser ikke tegn til tydelige mini-
mumskrav eller ekstern kontroll 
av inneklima i dette budsjettet 
og konstaterer at man således 
ikke tar problemet ved roten. 

Antihistaminsaken Det åpnes 
for revurdering. Spareordningen 
har vist seg å bli en kostbar affæ-

re. NAAF synes det er et positivt 
signal og håper man går tilbake 
til den tidligere ordningen.

Tannhelse Reformen er utelatt. 
En skuffelse for NAAF all den tid 
tannhelse er viktig for enkelte 
etter et langt liv med visse inha-
lasjonspreparater.

Spilleautomater Forbundet 
konstaterer at regjeringen 
opprettholder den urettferdige 
ordningen med kompensasjon 
for bortfall av inntektene fra spil-
leautomater og favoriserer noen 
få organisasjoner.

 
Momskompensasjon Det skal 
nedsettes et hurtigarbeidende 

utvalg som har som mandat å 
utarbeide en detaljert løsning 
for den nye ordningen. Dersom 
dette bidrar til at det blir lettere 
økonomisk å drive NAAFs virk-
somhet er dette tiltaket meget 
positivt. 

Røyking I statsbudsjettet heter 
det: Det er naturlig å vurdere en 
samordning av reglene for hele 
utdanningsforløpet fra barne-
hage til videregående skole for å 
fjerne all bruk av tobakk i skolen. 
(herunder snus tolker NAAF). 
Den enkelte videregående skole 
kan i så fall ikke tillate røyking 
lokalt, som i dag.  
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BroncAir 
- for lunger og bronkier
BroncAir tabletter hjelper mot 
lette astmatiske plager, er god 
ved forkjølelsessymptomer og er 
lindrende ved hoste. God for hele 
luftveissystemet. Anbefales for 
røykere.

RespiClear 
- lindrer hoste og sår hals
RespiClear lindrer både tørr- og 
slimhoste. Den lindrer sår hals og 
er lett slimløsende ved forkjølelse. 
Trenger du noe for stemmen er 
RespiClear suveren. Både barn 
og voksne elsker den gode friske 
smaken.

Spør etter gratis RespiClear prøve 
hos din helsekostforretning. 

RespiClear og BroncAir kan tas 
 sammen for max effekt. p

ic
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Maharishi Ayur-Ved Produkter AS 
Postboks 200 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 69 00

Kan fås i helsekostforretninger 
eller på www.ayurved.no

Badetur

Aksjon Burot 2009 i Vestfold

Lørdag 5. september dro 
Tromsø og Omegn Astma og 
Allergiforening på sin årlige 
tur til Polarbadet. Fem voksne 

og ni barn utgjorde en glad 
gjeng som koste seg i basseng 
og badstue i flere timer. All ba-
dingen ga barna god appetitt 

og lunsjen etterpå gikk ned på 
høykant. Vi gleder oss allerede 
til neste gang.

Anne-Kari Isaksen

Ingenting å utsette på temperaturen i Polarbadet – navnet til tross.

NAAF Region Vestfold har også i 
år gjennomført Aksjon Burot, et 
prosjekt i folkehelsepartnerskap 
med Vestfold Fylkeskommune 
og Fylkesmannen i Vestfold.

Dersom vi klarer å fjerne burot 
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øyne og nese, ubehag i halsen, 
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ge luking inn som et fast tiltak i 
årsplanen sin for juni måned.

Burotplantene må fjernes 

Lykkelige prisvinnere kunne putte et solid beløp på sparebøssen til skoletur. 
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barnehage har kjøpt jord og 
utstyr til grønnsakhage.
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0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

* Gjelder for Kestine 10 mg
Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.

Treschow-
Fritzøe AS
3264 LARVIK

Tlf. 33 12 11 00

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Leif Gromstads
Auto A/S

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Stette Data AS
6260 SKODJE

Tlf. 70 24 41 40

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om

matallergi og bedre situasjonen for mennesker
som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle

tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.
Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

Rommen Autoskade
Åge N. Gundersen

Haavard Martinsens v 31, 0978 OSLO
Tlf. 22 10 99 00

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

Solbekk
Møbler A/S
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28

1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

Vestsink AS
 6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Janki
Transport AS
3140 BORGHEIM
Tlf. 33 39 92 84

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

Byggmester
Tom L. Hansen

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

E-mail:tom.l.hansen@c2i.net

Cinderella Sko
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 20 13

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Klinikk for allergi og
lungesykdommer

0855 OSLO, Tlf. 22 02 68 10

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

Sjukehusv. 1, 5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Inter Revisjon Moss AS
Hovedkontor i Moss: Halløkka 4, Pb 5, 1501 Moss.

Tlf.:6920 4500  Fax:6920 4501
E-mail:moss@interrevisjon.no

Foruten ordinær revisjon tilbyr vi bl.a. følgende tjenester:
Generell økonomistyring

- Vurdering av finansiering
- Generasjonsskifte - Konkursboer

- Verdivurderinger
- Skatt- og avgiftsplanlegging

Vallersund
S-Marked

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Jahr Bilservice
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Peder Haakestad
& Sønn AS
3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 26 53 30

Beer Sten AS
1630 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 41 10

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

Kong Ringsg 16, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Kiwi Norge
avd. Rogaland
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Bransjerådet
for Naturmidler

0663 OSLO
Tlf. 23 37 64 50

avd. Bømlo
 5443 BØMLO

Tlf. 03 240

The Chimney
Pot Oslo AS

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70

Viking Røros
7374 RØROS

Tlf. 951 46 246

Serimaster AS
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 82 00

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

Modum Regnskap
og Data AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Alfa Allergi- og
Lungesenter

0254 OSLO
Tlf. 24 11 08 90

Teknimek
 1612 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 47 11

Vesterålen avd. Bø
 8470 BØ I VESTERÅLEN

Tlf. 76 11 46 90

Vi har varme produkter
og luftrenser for

astma- og allergikere

Hordaland
fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Friis
Arkitekter AS

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Nordenfjeldske
Børstefabrikk AS

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Coop Skaun
7357 SKAUN

Tlf. 72 86 46 40

Riis Glass
og Metall AS
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 92 90 60/61

Tømrerfirma
Magne H. Karlsen

1782 HALDEN
Tlf. 959 03 649

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

0514 OSLO
Tlf. 22 89 40 00

Astma og allergisenteret AS
Dr Jostein Rostrup

4611  Kristiansand
Tlf 380 95 705

Foss
Bilskadesenter

1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Reklameservice AS
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 14 04 60

Optimera AS
Monter Vest
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Jessheim videregående skole
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Værnes Nord
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 72 00

ANONYM
STØTTE

Tjeldsund
kommune

www.tjeldsund.kommune.no

Ballangen kommune
Pleie- og omsorgsetaten
www.ballangen.kommune.no

Vang
kommune

www.vang.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

www.sor-varanger.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

sentraladministrasjonen
 www.nore-og-uvdal.kommune.no

Meldal
kommune

www.meldal.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Smøla
kommune

www.smola.kommune.no

www.jevnaker.kommune.no

Klæbu
kommune

www.klabu.kommune.no

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Rollag
kommune

 www.rollag.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Trondheim
kommune

www.trondheim.kommune.no

Nittedal
kommune

Enhet for helse avd. psykisk helse
www.nittedal.kommune.no

Klepp
kommune

Kleppetunet
www.klepp.kommune.no

Ørsta
kommune

www.orsta.kommune.no

Alstahaug
kommune

Pleie og Omsorg
www.alstahaug.kommune.no

... for et bedre inneklima
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... for et bedre inneklima

- gjør Norge friskere!
www.naaf.no- gjør Norge friskere!
www.naaf.no

Svineinfluensa og vaksine til barn  
og voksne med astma og eggallergi
Det hersker stor usikkerhet blant foreldre og dels fastleger knyttet 
til dette spørsmålet. Det gjelder ikke alle som opplever allergiske re-
aksjoner på egg, men de som har alvorlige reaksjoner og fare for al-
lergisjokk (anafylaksi). Mange barn med eggallergi kan ta vaksinen, 
men for noen bør det være ekstra allergiberedskap ved vaksinering. 
Ønsker ikke fastlegen å ta ansvar for dette skal vaksinering skje på 
sykehus hvor man har en større beredskap ved akutte situasjoner.  

 Barn og voksne med alvorlige reaksjoner på egg som ikke kan ta 

Pandemrix, vaksinen som er bestilt i Norge, må få en annen variant 
av vaksinen. NAAF har sendt brev til Helseministeren og stilt krav 
om at Helsemyndighetene må fremskaffe denne vaksinen til de det 
gjelder. Det er i hovedsak barn og vi snakker trolig om ca 1 000 på 
landsbasis. 

 Les mer på www.naaf.no/svineinfluensa

- gjør Norge friskere!
www.naaf.no
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1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

B råthen er prosjektleder og bor i 
Kopervik på Karmøy med kone og fi re 
sønner. Han har vært medlem i NAAF 

i noen år nå på grunn av sin sønn Thomas 
André som har astma. De meldte seg inn 
begge to fordi de er opptatt av å skaff e infor-
masjon. Dessuten ville de gjerne støtte dem 
som jobber for saken.

– Jeg vinner jo aldri i slike ting, og visste 
ikke engang at jeg var med i noen konkur-
ranse. Jeg bare betalte medlemsavgiften da 
fakturaen kom og gikk i samme slengen inn 
på www.naaf.no og registrerte meg på ”Min 
side”. 

Gledelig overrasket
Forbauselsen var derfor stor da han noe 
senere ble kontaktet av NAAF og fi kk vite 
at han hadde vunnet en luft-til-luft varme-
pumpe til huset. – Jeg fi kk beskjed om at jeg 
ville bli kontaktet av Daikin, men jeg var for 
nysgjerrig til å vente og ringte dem med en 
gang. Vi fant raskt ut hva slags pumpe som 
passet best for meg.

Pumpen ble installert i familiens hus i vår. 
De hadde en eldre varmepumpe fra før, men 
den ble fl yttet en etasje ned. Bråthen hadde 
således noe erfaring med slike pumper, 
og satte seg raskt inn i hvordan den nye 
fungerte.

– Jeg fi kk all den informasjonen jeg 
trengte, men hadde allerede tilegnet meg 
det meste gjennom produktbeskrivelser på 
nettet. 

Betydningen av å skifte fi lter er han også 
godt kjent med og han opplevde Daikins 
representanter som svært hjelpsomme både 
før og under installasjonen.

Vant varm anbefaling

I samarbeid med Daikin ga 
NAAF bort anbefalte luft-
rensere og varmepumper i 
forbindelse med medlems-
registrering. familien Bråthen 
var en av vinnerne.

n av BO GLEDITSCH

– Siden det har vært så varmt i været siden 
vi fi kk pumpen er det mest airconditionde-
len som har vært i bruk så langt. Den er til 
gjengjeld helt super, sier Bråthen. Pumpen 
har dessuten nattsenkning, temperaturen 
skrus ned om natten og så opp igjen om 
morgenen, i motsetning til den gamle som 
bare skrudde seg av og på. 

Har din sønn, Thomas André, opplevd noen 
positive helsegevinster siden dere fi kk pumpen 
installert?
– Ja, det mener jeg. Etter at vi installerte 
varmepumpe har innetemperatur og luft-
fuktighet blitt mer stabile, og jeg mener 
det ble mindre svevestøv i luften. Thomas 
slet med mye forkjølelse og tetthet på høst 
og vinterstid. Etter at vi fi kk varmepumpe 
har dette blitt så godt som eliminert. Legen 
mener det skyldes at Thomas er blitt fl inkere 
med medisineringen, men det er jeg ikke 
helt enig i da det ikke er store forskjellen på 
det området. Og da har jeg kun en forklaring 
igjen, nemlig varmepumpen!

Erik Dahl, daglig leder i Daikin, synes det er 
veldig hyggelig å kunne bidra.

– På denne måten viser vi at inneklima i 
hjemmet kan forbedres drastisk ved hjelp av 
enkle grep. Grep som også er energiøkono-
miske.

Han sier at den største fordelen med 
denne pumpen kontra andre er at den 
plasseres i gulvhøyde, hvilket gir en markant 
forbedring av inneklimaet fordi varmen 
stiger nedenfra og opp, noe som oppfattes 
som mer behagelig på kroppen, og at den er 
stillegående og dermed ikke til sjenanse. 

– Min kone ville ikke ha en slik installert 
hjemme, fordi hun mente den ikke passet 
inn. Vi fi kk den likevel installert og nå er den 
noe av det kjæreste hun har i huset. 

Varmepumpen kan programmeres for 
inntil fi re ulike driftsmoduser per dag, eks lav 
temperatur om natten, varmere om morge-
nen, lav temperatur om dagen osv. Dette gir 
energibesparing, og lavere strømregning. 

NAAF anbefaler tre ulike varmepumper og 
det fi nnes ulike modeller av disse: Toshiba, 
Daiseikai, Daikin og Mitsubishi. n

Medlemskapet i NAAF ble lønnsomt for familien Bråthen, her representert ved sønnen Thomas André. 
De vant en av NAAFs varmepumper i premie ved å registrere seg på ”Min side”.
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N orges Astma- og Allergiforbund har i 
samarbeid med Utdanningsforbun-
det gjennomført en spørreundersø-

kelse blant ansatte i skoler og barnehager 
for å kartlegge helseplager og opplevelse av 
inneklimaet på arbeidsplassen. Det er første 
gang man har foretatt en slik kartlegging 
rettet mot ansatte.

Undersøkelsen viser at generelle sympto-
mer som tretthet, tung i hodet og hodepine 
er dominerende blant de ansatte i skole og 
barnehage. Resultatene fra undersøkelsen 

viser at hele 30 % av de ansatte plages av 
innestengt og dårlig luft og 20 % plages 
med tretthet og vondt i hodet – hver uke. 
Plagene er hyppigst i barne- og ungdoms-
skolene, noe som bekrefter at inneklimapro-
blemet i norske skoler er stort. I tillegg er støy 
et problem både i barnehagen og i skolen. 
Resultatene gir grunn til bekymring både for 
den enkelte ansatte og for barna og elevene.

Dårlig inneklima og helseplager virker ikke 
bare inn på ansattes arbeidsmiljø, men også 
på barns helse og læringsmiljø. Det er derfor 
viktig at det gjennomføres systematisk kart-

legging av inneklimaet også i relasjon til barn 
og elever. Mange elever, barnehagebarn og 
personale blir i dag syke av å oppholde seg 
i lokaler med dårlig inneklima. I tillegg er 
det godt dokumentert at et dårlig inneklima 
påvirker arbeidsevnen og sykefraværet.

Vi mangler i dag god dokumentasjon om 
innemiljøet i norske skoler og barnehager. En 
landsomfattende undersøkelse foretatt på 
oppdrag av KS i 2008 viste at det på kort sikt 
er et vedlikeholdsbehov på i alt 30 milliarder i 
skole- og barnehagebygg. 

Det er viktig at myndigheter og barne-
hage- og skoleeiere gjennomfører tilsva-
rende kartlegginger av inneklimaet ved 
den enkelte skole også i relasjon til barn og 
elever. Det må defi neres tydelige og målbare 
kriterier for godt inneklima i skoler og bar-
nehager. Til sammen vil dette gjøre at man 
kan iverksette gode og målrettede tiltak for å 
bedre innemiljøet ved de enkelte skolene og 
barnehagene.

En halvering av forekomsten av inne-
klimaplager i løpet av en 10-årsperiode, bør 
være en nasjonal målsetting, mener NAAF.

Les mer: www.naaf.no/allergi i praksis 3/09 

Resultatene fra den nye undersøkelsen viser at 

hele 30 prosent av de ansatte plages av inne-

stengt og dårlig luft og 20 prosent plages med 

tretthet og vondt i hodet - hver uke.

En hodepine for 
skoler og barnehager

51ASTMAALLERGI 5 2009

n y  u n d e r s ø k e l s e

1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17

TM

Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan

 hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får

SENGETREKK 
MOT MIDD



Vi vet at mye kan gå galt, derfor dekker våre boligforsikringer usedvanlig mye. Velger du Superforsikring 
på bolig er du sikret bred dekning. Skulle det skje noe med boligen din som ditt forrige forsikringsselskap 
dekket, kan du være trygg på at du får dekket det samme hos oss. Garantien gjelder i 2 år. 

Som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne forsikringen. Medlemskapet gir deg også 8 % rabatt 
på forsikring av innbo, privatbil, fritidsbåt, hytte og feriebolig i utlandet. Husk å oppgi avtalenr. 639.

Les mer på www.if.no eller ring oss på 02400

K
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EN

  Foto: Petrus O
lsson 7840_0

 Spesielt egnet for deg med astma, lunge- eller 
 hjertesykdommer. 

 Beskytter åndedrett og blodomløp mot kulde. 
 Ideell for friluftsliv, idrett og arbeid utendørs 

 ved lave temperaturer. 
 Finnes i flere modeller og med to filtertyper 
 Barne- og voksenstørrelse 
 Godkjent som behandlingshjelpemiddel og 

 kan gi rett til stønad fra folketrygden 

Jonas varmemaske
- hjelper deg i kulden

For informasjon og bestilling kontakt: Norges Astma og Allergiforbund
tlf. 23 35 35 35 (faks 30) naaf@naaf.no  Les mer og se bilder av modellene: www.naaf.no/jonasmasken

Norges Astma- og Allergiforbund
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Laktosefri melk Passiv røyking og graviditet

Nye rutiner for pasientreiser uten rekvisisjon

De fl este voksne som opplever å 
reagere på melk har laktoseinto-
leranse, ikke melkeallergi. I Norge 
har to til fi re prosent av befolk-
ningen laktoseintoleranse, det 
vil si nedsatt evne til å fordøye 
melkesukker. En god nyhet til 
alle disse er at det nå kommer en 
helt laktosefri lettmelk. 

Laktose kalles også melkesuk-
ker og er en type sukker som 
bare fi nnes naturlig i kumelk, 
morsmelk, geitemelk 
og melk fra andre 
pattedyr. For at 
kroppen skal 
utnytte laktose 
må det spaltes i 
tarmen, og dette 
skjer ved hjelp av 
enzymet laktase. 
Noen mennesker 
har lite eller ingen 
laktase, og kan få 
fordøyelsesbe-
svær av melke-
sukkeret (laktose).

TINE benyt-
ter seg av Zero 
Lactose™ tekno-
logi for å få � ernet 
laktosen i TINE Laktosefri 
Lettmelk, samtidig som melkens 
smak beholdes. TINE Laktosefri 
Lettmelk og Matfl øte får du 
kjøpt i de fl este dagligvarebutik-
ker over hele landet.

En ny engelsk studie viser for 
første gang at det er sammen-
heng mellom at mor utsettes 
for passiv røyking, og astma- og 
allergisymptomer hos barnet. 
Skadene er avhengig av dose 
mor usettes for, men selv små 
doser har vist seg å påvirke 
fosteret. Undersøkelsen påviser 
en sammenheng mellom skader 
på fosterets lunger i de tre siste 
månedene av graviditeten; lavere 

lungekapasitet og økt anlegg 
for astma. 
   Undersøkelsen viser også 
at barnet faktisk tar mer 
skade av at mor utsettes 
for passiv røyking under 
graviditeten enn om bar-
net selv utsettes for passiv 
røyking på et senere 
tidspunkt. Dette stemmer 
overens med resultater 
fra andre studier også. 
Dette gjelder i hovedsak 
astmasymptomer. Stu-
dien ser tendenser til økte 
forekomster av atopiske 
hudsymptomer hos barn 
hvis mor var utsatt for 

passiv røyking under gravi-
diteten, men sammenhengen er 
ikke direkte påvist, og resultater 
fra andre undersøkelser spriker.

Man fant ingen avgjørende 
forskjell i astmasymptomene hos 
barna ved om foreldre hadde 

Helseforetakene skal overta rei-
seplanlegging, informasjon om 
rettigheter og tilbakebetaling av 
utlegg til pasientreiser fra NAV i 
løpet av høsten. 
   Først ute med å overta disse 
oppgavene var Pasientreiser St. 
Olavs i Orkdal i Sør-Trøndelag. 
De startet 1. september. Øvrige 
helseforetak følger fortløpende 
etter, og alle skal ha tatt i bruk 
ny ordning innen 31. desember 
2009.

For pasientene blir den største 
endringen at de ikke lenger skal 
oppsøke NAV for å få tilbakebe-

talt reiseutgifter. Pasienter får et 
reiseregningsskjema når de er 
til behandling. Når de kommer 
hjem skal de fylle ut skjemaet. 
Reiseregningen sendes så i en 
ferdigadressert konvolutt, og pa-
sientene får utbetalt det beløpet 
de har krav på.

Trenger du hjelp kan du ringe 
Pasientreiser 05515, som er ett 
felles nasjonalt telefonnummer. 
Her får de svar på alle spørsmål 
om pasientreiser. Pasientene skal 
også ringe 05515 for å bestille 
pasientreiser med rekvisisjon, 
og for å få rekvisisjon til annen 

transport når det ikke fi nnes 
rutegående tilbud. Pasientene 
kan fi nne nyttig informasjon om 
pasientreiser på nettsiden: www.
pasientreiser.no.  Det er også 
sendt ut informasjonsmateriell til 
alle sykehus, fastleger og trans-
portører om den nye ordningen.

Selv om det er noen praktiske 
endringer, så forblir pasientenes 
rettigheter uendret. Hovedrege-
len er at en får dekket billigste 
reisemåte med rutegående 
transport til og fra behandling. 
Les mer hos www.helse-nord.
no. 

Slik fi kser pasientene reise-
oppgjør:

Få reiseregning og ferdiga-
dressert konvolutt hos be-
handler. Reiseregningsskjema 
kan også lastes ned på www.
pasientreiser.no

Fyll ut reiseregningen og legg 
ved alle originalkvitteringer. 

Sett frimerke på den ferdi-
gadresserte konvolutten eller 
bruk en konvolutt du har selv, 
og send inn til Helseforetakenes 
senter for pasientreiser. 

morsmelk, geitemelk 

har lite eller ingen 

logi for å få � ernet 

lungekapasitet og økt anlegg 
for astma. 
   Undersøkelsen viser også 
at barnet faktisk tar mer 
skade av at mor utsettes 
for passiv røyking under 
graviditeten enn om bar-
net selv utsettes for passiv 
røyking på et senere 
tidspunkt. Dette stemmer 
overens med resultater 
fra andre studier også. 
Dette gjelder i hovedsak 
astmasymptomer. Stu-
dien ser tendenser til økte 
forekomster av atopiske 
hudsymptomer hos barn 
hvis mor var utsatt for 

passiv røyking under gravi-

røkt innendørs eller utendørs. 
Dette betyr enten at innerøyking 
er underrapportert eller at to-
bakksforurensning av hjemmet 
skjer i like stor grad selv om man 
altså går ut i røykeøyeblikket. 

Undersøkelsen påpeker at det 
fi nnes svakheter ved å innhente 
informasjon om mor gjennom 
spørreskjema, da hukommelsen 
ofte er svakt subjektiv, og under-

rapportering om røykevaner 
kan forventes, men om denne 
faktoren tas med i beregningen 
vil det styrke funnene heller enn 
å svekke dem.

Konklusjonen er altså at man 
skal unngå alle typer tobakks-
forurensing, også passiv, under 
graviditet for å forsikre seg om at 
barnet blir friskest mulig. 
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Allerfri tablett
inneholder bl.a. indisk basilikum 
og gurkemeie som motvirker 
lette allergiplager i tillegg til at 
de virker lett slimløsende. 

Allerfri neseolje
 inneholder sesamolje blandet  
med bl.a gurkemeie og 
eukalyptus  og løser opp tette 
 neseganger, er god for bihulene 
og motvirker  lette allergiske 
plager. Oljen  legger seg som 
en beskyttende hinne i nesens 
 slimhinner og beskytter mot 
 pollen, støv, dyrehår og lignende.

p
ic
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o
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t.

no

Bliss Ayurveda AS 
Postboks 320 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 31 30

Produktene kan kjøpes 
i helsekostbutikker eller på 

www.bliss-info.com

Hei alle NAAFere

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no

Mange av landets kommuner og 
fylker har gjennom år forsømt 
vedlikehold av barnehager, 
skoler, gymsaler og andre 
bygninger eid av dem. Dette har 
medført at mange kommuner 
opplever til dels store angrep 
av mugg og sopp. For innekli-
maet til barn, unge, ansatte og 
eldre er dette en skandale. Det 
oppleves konsentrasjonsvansker, 
hodepine, astmatiske anfall 
blant mange av brukerne. Jeg 

oppfordrer dere alle til å være 
vaktbikkjer i nærmiljøene, bruk 
våre dyktige ansatte i NAAF hvis 
dere trenger råd og veiledning. 
Slå dere sammen med FAU, 
verneombud, lokalavisene og 
andre som måtte ha interesse av 
å få dette på dagsorden. 

Inneklima er også viktig i 
hjemmet, dyrehold, røyking, 
tepper og hvilke produkter man 
bruker på gulv og vegger er vik-
tige stikkord. Les mer om dette 
på www.naaf.no

Året ebber snart ut og hoved-
fokuset i år har vært kampen 
for røykfrie inngangspartier 
ved sykehus, på helsestasjoner, 
legekontorer, off entlige bygg 
og lignende. Mange opplever 
daglig store utfordringer når de 
skal benytte våre helsetjenester 
eller de kommunale tjenestene. 
Dette er et stort samfunns-
problem som må få vår fulle 

oppmerksomhet. NAAF har, vil 
og skal kjempe for miljøet der 
du ferdes og bor. 

Har dere saker lokalt som ved-
rører røykfulle inngangspartier, 
ikke nøl med å delta i debatten, 
påvirkning av politikere gjen-
nom media er ofte virkningsfullt. 

Kombinasjon av mye biltrafi kk, 
bruk av piggdekk og vedfyring 
med utslipp og svevestøv i 
kombinasjon med stillestående 
kaldluft er en påkjenning. Kun 
lavtrykk, sønnavind og ruskevær 
får spredd den skitne luften. 
Verst står det til i Oslo men også 
andre tettsteder og byer kan 
tidvis oppleve at grenseverdi-
ene for lokal luftforurensning 
overskrides ved mye trafi kk kom-
binert med stillestående, kald 
luft. Når det er fare for at denne 
type forurensningsepisoder vil 
oppstå, bør Statens Vegvesen 
gå ut med tydelig informasjon 
og oppfordre publikum om 
å benytte kollektiv transport. 
Vi kan ikke gjøre så mye med 
været, men hvis hver enkelt tar 
ansvar, kan vi unngå de verste 
forurensingsperiodene

Ha en strålende høst.

Sissel Myhrvold

Forskningsfondet for 
Astma og Allergi

Forskningsfondet 
takker

 for støtten



REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: agder.naaf@hotmail.com

REGION MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 70 15 47 01
Kontortid: Man kl. 09-15 ons-tors kl. 09-12  

   fre kl. 12-15  
Regionssekretær: Monica Dalseth

    E-post: region.moreogromsdal@naaf.no

NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26, 
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte fi nner du under 
www.naaf.no/ om NAAF. For mer informasjon om forbundets 
regionskontorer og lokalforeninger, regionssekretærer og 
tillitsvalgte, se under og på www.naaf.no/ lokale sider. 
Eller kontakt NAAF sentralt så hjelper vi deg, tlf. 23 35 35 35. 

REGION AKERSHUS

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 83 45 10
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Ingen ansatte for tiden

 E-post: Drammaaf@start.no

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 09-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: region.hedmark@naaf.no
REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man, tirs. kl. 08-15.30. 

    Annenhver ons. 08-12/15.30
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: anne-kari@naaf.no

REGION NORDLAND
Tlf: 75 58 25 50
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: nordnaaf@online.no

Vi har fl yttet til nytt kontor i Ålesund, 
se over. 2. juni 2009 fylte NAAF Region 
Møre og Romsdal 25 år. Dette skal 
feires på Håholmen Havstuer 18.–20. 
desember. Det vil også bli julebord 
og spennende kurs denne helgen. 
Se vår hjemmeside www.naaf.no/
Lokale_sider/moreogromsdal for 
mer informasjon. Påmelding sendes 
regionskontoret. Familieseminaret på 
Dovre� ell som var planlagt i oktober 
måtte utsettes på grunn av svineinfl u-
ensaen. Ny dato er 19.–21. mars 2010. 
Har du meldt deg på?

Dagskonferanse om barns astma 
– fysisk aktivitet og psykisk helse 
planlegges avholdt i høst/vinter i 
samarbeid med Bodø Lærings- og 
mestringssenter, med tema: Hva er 
astma? Utløsende faktorer, forebyg-
ging og behandling. Tolkning av 
signaler og atferd. Fysisk aktivitet og 
viktigheten av at også de unge som 
er berørt er fysisk aktive ut fra deres 
kapasitet. Mestring, det å delta på lik 
linje med de andre. Målgruppen er 
astmatikere, foreldre/pårørende og de 
som arbeider med å bedre forhol-
dene til barn i skoler og barnehager. 
Annonseres i Avisa Nordland og på 
våre hjemmesider www.naaf.no/
nordland.

Åpent møte om astma i Narvik. 
Samarbeid med vår lokalforening i 
Narvik. Det vil bli foredrag av helse-
personell og ulike stands. 

Valle Marina – vi har ikke bestilt 
noen faste tider på Valle Marina i 
2009. Ta kontakt med vårt kontor, 
tlf: 75 58 25 50. 

Konferanse om 
fruktosemalabsorpsjon i Mo i Rana 
i november. Målgruppen er berørte, 
deres foresatte, de som i sitt arbeid 
møter de berørte og helsepersonell. 
Annonseres i Rana Bladet og på våre 
hjemmesider www.naaf.no/nordland. 
Det vil også i år arrangeres samtale-
grupper for berørte med fruktose-
malabsorpsjon i Vestvågøy, Bodø og 
Mosjøen. Disse samlingene vil ha et 
times innlegg med klinisk ernærings-
fysiolog. Informasjon legges ut på vår 
hjemmeside når dato er fastsatt.
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Se Region Oslo og Akershus

Gladnyhet: Sørlandssenteret har 
bestemt seg for å forby hunder på 
senteret.

I samarbeid med fl ere andre brukeror-
ganisasjoner bemanner vi brukerkon-
toret på Sørlandet Sykehus i Arendal 
mandager i uke 45 og uke 49 fra kl 
10–14 (nye uker på nyåret.)

Valle Marina
I 2009 har vi ikke bestilt noen faste 
tider. Ta kontakt med: 
Robert Ryghseter, 
tlf: 32 80 09 01 / 90 13 29 39. 
Torhild Ullestad, 
tlf: 56 51 48 25 / 90 62 85 88. 
Anita Kolseth Olsen, tlf: 99 04 38 32

Kontakt våre 
likemenn for samtale:
Astma: Grete Wang Vines, 
tlf: 32 83 60 53 / 91 58 69 26
Kols: Robert Ryghseter, 
tlf: 32 80 09 01 / 90 13 29 39
Astma: Wenche Stustad, 
tlf: 32 85 65 92 / 90 53 64 68
Yrkessykdom: Svein-Erik Viken / 
90 91 26 28

Ringerike og Jevnaker AAF
Juleverksted, 3. desember. 
Leder, Inger Wiig Pedersen, 
tlf: 32 12 11 72
Nestleder, Bodil Linderud, 
tlf: 61 31 18 36
Likemann, Liv Gerd Reinertsen Torp, 
tlf: 32 13 28 42
Alle møter annonseres i Ringerikes 
Blad. Vi er med i grasrotandelen i 
Norsk Tipping, støtt oss gjerne. 

Drammen og omegn AAF
Omfatter Kommunene Hurum, Røy-
ken, Lier, Nedre Eiker, deler av Øvre 
Eiker og Modum.
Kjære medlem, ta gjerne kontakt 
med oss på telefon eller møt opp på 
kafétreff . 

Kjell O. Halvorsen, leder, tlf: 32 79 
04 17 / 92 25 59 28, khalv2@online.
no. Grete W. Vines, nestleder, tlf: 32 
83 60 53 / 91 58 69 26. Kontora-
dresse: Tollbugt. 29a, 3044 Drammen. 
drammnaaf@start.no  Se også våre 
lokale sider på www.naaf.no for mer 
informasjon.

Julemøtet i år blir 17. desember. 
Påmelding innen 17. november til 
Grete W. Vines (se over), eller Wenche 
Stustad, tlf: 32 85 65 92 / 90 53 64 68

Vi prøver å starte en ungdomsgruppe 
og oppfordrer alle interesserte til å 
ta kontakt med Tommy Skavhaug, 
tlf: 31 90 64 01 / 99 41 37 96, tommy.
skavhag@getmail.no, eller Martine 
Teigen, tlf: 95 78 70 59, tine_teig@
hotmail.com

Husk kafétreff  på Ypsilon Bar. Første 
lørdag hver måned kl 12.

Hytte på Ble� ell Hyttegrend til rimelig 
leie for alle medlemmer av NAAF. 
Avtale gjøres med Normann Tveten, 
tlf: 31 10 44 94 / 93 26 41 25. Røyking 
og dyr er selvsagt forbudt.

Årsmøte 2010 avholdes 25. februar. 
Innkomne forslag må være styret i 
hende innen 20. januar. Påmelding til 
møtet gjøres gjennom Grete W. Vines 
eller Wenche Stustad innen 20. januar.

Glåmdal AAF
Kontortid på Brukerkontoret 
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, 
utgår resten av 2009. Hobbykvelder 
i november, ta kontakt for nærmere 
informasjon. 

På Kolsdagen 18. november er 
det åpen dag på Medi 3 Innlandet 
(tidligere Elverum Legesenter AS). Her 
kan man måle lungefunksjonen, få 
informasjon om kols, hvordan bruke 
medisin, og stille aktuelle spørsmål 
om kols. Det vil også være enkel 
bevertning. Vel møtt! 

Organisasjonskurs for tillitsvalgte i 
Region Hedmark arrangeres 13. og 
14. november, ta kontakt for nærmere 
informasjon.

Kontakt vårt Regionskontor for å 
samtale med likemenn innen eksem, 
allergi, astma og kols.

Fra 1. mars 2009 kan alle som spiller 
hos Norsk Tipping bestemme hvilket 
lag eller forening i lokalmiljøet som 
skal motta inntil fem prosent av det 
beløpet du spiller for. Hva med å 
velge Region Hedmark eller et av 
lokallagene av NAAF? 
Organisasjonsnummeret må oppgis 
hos kommisjonær.
Region Hedmark org nr: 984 040 490.
Ringsaker AAF org. nr: 993 851 914 
Hamar og omegn AAF 
org. nr: 885 585 132
Elverum og omegn 
org. nr: 993 851 965
Glåmdal AAF org. nr: 984 114 559

Alta Astma- og Allergiforening 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag kl 19–20. 

Harstad og omegn storlag
Juleverksted, 24. november kl 17.30.  
Romjulsbowling, 29. desember i Bow-
linghallen i Harstad, kl 17–20.
Informasjon/påmelding til leder Eirin 
M. Wallervand, tlf: 97 60 61 53.

Nord-Troms Storlag 
Bassengtrening for barn og ungdom i 
Birtavarre Røde Kors nye badeanlegg 
hver onsdag kl 17-19. 
  
Porsanger Astma- og 
Allergiforening
Time i varmebassenget i Lakselv søn-
dager kl 19–20. Oppstart 4. oktober, 

siste time 28. mars 2010. 20. og 27. 
desember utgår. Egenandel kr. 20 pr. 
person, familie kr. 50.

Tromsø og Omegn Astma- og 
Allergiforening
7. november arrangeres bowling med 
pizza i bowlinghallen på Stakkevollan. 
Tilbudet er åpent for alle medlemmer. 
Påmelding til Mari-Ann Benonisen, tlf: 
47 85 86 40. Meld fra om eventuelle 
allergier. 
Savner du aktivitet/tilbud? Kom gjer-
ne med innspill om hva NAAF Region 
Nord kan gjøre for sine medlemmer. 
Flere opplysninger på 
www.naaf.no/nord.



REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken

    E-post: region.oppland@naaf.no

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Karoline Sunde Storfl or 

    E-post:region.nord.trondelag@naaf.no

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

    E-post: oslo@naaf.no 

REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: (Fra 15. sept.) kl. 10-14 
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
E-post: region.sor.trondelag@naaf.no 

REGION TELEMARK
Tlf: 35 52 15 00 / 40 29 62 24
Kontortid: Man, tors. kl. 9–15 
Regionssekretær: Mona H. Larsen

    E-post:  region.telemark@naaf.no

Kontakt våre likemenn 
for samtale.
Astma, kols og eksem, Kari Berg, 
tlf: 75 52 08 96
Astma og allergi, Inger Åndebakk, 
tlf: 75 64 33 36 
og Bente Johansen, tlf: 95 97 63 11
Eksem for voksne, Aase Lill Waage, 
tlf: 97 79 07 99
Atopisk eksem, matvareallergi, 
May V. Johansen, tlf: 99 58 94 95
Fruktosemalabsorpsjon, 
Mariann Karoliussen, 
tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83
Fruktosemalabsorpsjon/Fruktoseinto-
leranse, Liv Marit Schjem, 
tlf: 92 08 82 79

Savner du aktivitet/tilbud?
Kom gjerne med innspill om hva 
NAAF Region Nordland kan gjøre for 
medlemmer i fylket. Kjære medlem 
send oss gjerne din e-postadresse. 
Det gjør det enklere og billigere og 
holde dere oppdatert på det som 
skjer lokalt. region.nordland@naaf.no.
Vi oppfordrer også våre medlemmer 
til og komme med innspill på arran-
gementer for 2010. 

Ta gjerne kontakt på tlf: 75 58 25 50, 
eller e-post: region.nordland@naaf.no.
Det er hyggelig om du ønsker å støtte 
oss via grasrotandelen fra Norsk Tip-
ping. Vårt organisasjonsnummer er 
971 57 6634. 
Les mer om ordningen på vår hjem-
meside.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å 
komme med innspill om lagets ar-
rangementer for 2010. 
Ta kontakt med kontoret.

Familieseminaret på Dovre� ell 
som var planlagt i oktober måtte 
utsettes på grunn av svineinfl uensa. 
Ny dato er 19.-21. mars 2010. Meld 
dere på!

 Vi ønsker å motta deres e-postad-
resser, slik at det blir enklere å holde 
dere oppdatert på hva som skjer i 
regionen. 
Send din adresse til: region.nord.
trondelag@naaf.no

Takk til dere som ønsker og støtte oss 
via grasrotandelen fra Norsk Tipping. 

Vi tar gjerne imot fl ere givere, midlene 
vi får benyttes til aktivitet i Oppland 
fylke. Vårt organisasjonsnummer er 
984 133 863. Gå inn på lokale sider, 
Region Oppland på www.naaf.no og 
lese mer om ordningen. 

Takk til våre tillitsvalgte som gir av 
sin fritid til foreningen, mange har 
vært med i mange år og lagt ned 
en formidabel innstats. Har du også 
noe å bidra med, smått eller stort, ta 
kontakt med oss. 

Takk til dere som vil være så snille og 
sende oss e-postadressen deres, som 
gjør det enklere og billigere og holde 
dere oppdatert på det som skjer 
lokalt. region.oppland@naaf.no.
Leder i Vest Oppland AAF, Birgitte 
Vikersveen, oppfordrer sine medlem-
mer til og komme med innspill om 
lagets arrangementer for 2010. Ta 
kontakt på tlf: 977 55074, eller e-post: 
b1307irgi@hotmail.com. 

Vi minner om våre fl otte vervepre-
mier. Fra 1. oktober er det gratis 
medlemskap ut året. Bli med oss og 
verv nye medlemmer.

Paulsens legat har søknadsfrist 
25. november. Søknadsskjema er 
tilgjengelig på nett fra 4. november 
på www.overformynderiet.oslo.kom-
mune.no/skjemaer. Kontakt alternativt 
regionssekretær for å få tilsendt 
skjema.

Jul i Blå� ell. Teaterkveld 21. novem-
ber for alle storlag og lokalforeninger 
i regionen. 194 påmeldte, dette blir 
hyggelig! 
 
Matkurskveld – samling med faglig 
og sosialt påfyll for likemenn, informa-
tører, tillitsvalgte og andre som ønsker 
å være aktive i regionen var planlagt 
i høst, men på grunn av at vaksinen 
mot svineinfl uensa ennå ikke er klar, 
planlegger vi gjennomføringen i 
starten av januar. 

”På tå hev”; ballettkurs for 4-6 og 
7-10 år holdes i høst i Trikkehallen på 
Kjelsås i samarbeid med Den Norske 
Ballettskolen. Tilsvarende kurs starter 
opp igjen i januar 2010.  

Ny samarbeidsavtale med redusert 
pris på trening hos Friskis og Svettis i 
Oslo er inngått for alle våre medlem-
mer pluss ektefelle/samboer. 
 
Øvre Romerike Storlag
Bading på Gjestad, Jessheim. Lørdager 
kl 12–14 (Ikke i skolens ferier). Tilbudet 

er for barn og barnefamilier. Bassen-
get renoveres og åpner 9.november 
2009. Kun for medlemmer: 20 / 10 
Husk medlemskort. Kontakt Espen 
Mørk, tlf: 988 18 892

Kari Slaatsveen og Ingrid Bjørnov. 
Lørdag 31. oktober kl 20–21.30 i Ul-
lensaker kulturhus. 

Asgeir og Thor Gærning. Familiefore-
stilling søndag 8. november kl 16-17 
i Ullensaker Kulturhus. Juleverksted. 
Lørdag 28. november, Søndre 
Samfunn, Råholt, kl 11–14. Gratis for 
medlemmer, ikke-medlemmer betaler 
kr. 60. Ingen påmelding – møt opp!

Nedre Romerike Storlag
Rimelig svømmetilbud på Sørum 
Sykehjem hver fredag. For påmelding 
kontakt Mette Bergman, tlf: 21 68 18 
45 eller mette@bergmanfam.net

Follo Storlag
Storlaget er spurt av kommunen om å 
være med på Burotaksjon til våren. Vi 
har selvsagt takket ja. 

Groruddalen AAF 
Stand på Stovner Senter 17. oktober 
og Linderud Senter 24. oktober.
Juleavslutning 31. oktober på Thon 
Linne Hotel kl 18.

Oslo AAF
Medlemsrabatt på Skullerud Sport 
Senter, tlf: 23 03 11 50.

Vårt medlemshefte for 2009/10 
med mange nyttige tips og spen-
nende aktiviteter fi nnes på www.
naafstrl.no 

Lungerehabilitering fortsetter på 
Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu. 
Det gjelder både nye grupper og 
oppfriskningsgrupper. 

Eksemskole arrangeres for foreldre 
hver andre måned. Her får du mange 
gode råd om eksembehandling, 
mat for allergikere og hvordan en 
kan takle det å ha et barn med 
atopisk eksem. Neste eksemskole er 
4. desember. Astmaskole arrangeres 
også fl ere ganger årlig, med gode 
råd om medisinering, godt inne-
klima, mestring og mye mer. Neste 
astmaskole arrangeres i januar 2010. 
For spørsmål og påmelding kontakt 
regionkontoret.

Matskole for SFO og barnehage 
arrangeres med jevne mellomrom. 
Her får man en teoretisk innføring i 
matallergi/intoleranse samt praktisk 
opplæring på kjøkkenet der man får 

tips om hvordan en kan lage ”mat for 
alle”. Har du et barn med matallergi/
intoleranse i skole eller barnehage, 
kan dette kurset være noe for de 
ansatte. Ta kontakt med Matskolen 
eller regionkontoret.

Samtalekvelder for foreldre med 
barn som har astma, allergi og/eller 
eksem. Foreldregruppe både i Klæbu 
og Meldal. Ta kontakt med regions-
kontoret for nærmere informasjon.

Den store badedagen er lørdag 
16. januar 2010. Egenandel 150 som 
innbetales til konto 4358.50.11615. 
Påmeldingen gjelder når betaling er 
registrert. Husk å merke med tydelig 
navn og alder på dem du har med 
deg.

Familieseminaret på Dovre� ell, 
som var planlagt i oktober, måtte ut-
settes på grunn av svineinfl uensaen. 
Ny dato er 19.–21. mars 2010. Har du 
meldt deg på?
Savner du noe blir vi veldig glad for å 
høre fra deg.
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Valle Marina – det er ennå ledige 
plasser på helsereisen til Valle Marina 
i uke 7 og 8 i 2010. Ta kontakt med 
kontoret, eller Mona, tlf: 92 08 08 63 
for mer informasjon og påmelding.

Likemenn søkes. NAAF Telemark 
storlag trenger fl ere frivillige like-
menn. Kursing vil bli gitt. For nærmere 
informasjon om likemenn og informa-
tører i ditt nærmiljø, kontakt regions-
kontoret eller se liste over likemenn/
informatører under Region Telemarks 
lokale side på www.naaf.no.

En stor takk til dere som støtter oss 
via grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Midlene vi får benyttes til aktivitet i 
Telemark fylke. Dersom fl ere har lyst til 
å registrere seg er organisasjonsnum-
meret vårt 983 629 288. 
Les mer om ordningen på 
www.naaf.no.

Takk også til dere som sender oss 
sin e-postadresse. Vi oppfordrer fl ere 
til å gjøre det samme. Det gjør det 
enklere og billigere for oss å holde 
dere oppdater.



REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

    E-post: monam@naaf.no

REGION VESTFOLD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30 
Regionssekretær: Ellen Sørby

    E-post: naafvest@online.no 

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug/
                                     Tove Nymoen

    E-post: region.vest@naaf.no
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Region Vest kommer i 2010 til å ha 
fokus på fysisk aktivitet, medisinbruk 
og kosthold.

Vi har informatører og likemenn 
fordelt over alle tre fylkene. Våre 
likemenn kan også brukes som 
informatører. 
For nærmere informasjon om like-
menn og informatører i ditt nærmiljø, 
kontakt regionskontoret eller se liste 
over likemenn/informatører under 
Region Vests lokale side på www.
naaf.no.

LMS – for personer med kronisk 
sjukdom er god opplæring og mest-
ring av sykdommen like viktig som 
medisinsk behandling. Helsepersonell 
har fagkompetanse, mens erfarne 
brukere (pasienter, pårørende) har 
viktig kunnskap om hvordan man 
mestrer hverdagen. For å lykkes med 
å skape gode læringstilbud er det 
vesentlig at helsepersonell og brukere 
samarbeider om planlegging, gjen-
nomføring og evaluering av tiltakene. 
De fl este LMS i regionen arrangerer 
diverse kurs for astmatikere og kols-
pasienter. Ta kontakt med LMS for mer 
informasjon.
Oversikt over LMS i Region Vest: Sta-
vanger, tlf: 51 51 30 82. Haugesund, 
tlf: 52 73 28 80. Odda, tlf: 53 65 11 37. 
Bergen, tlf: 55 97 47 80. Voss, tlf: 56 53 
38 42. Førde, tlf: 57 83 98 70. Florø, tlf: 
57 75 11 32. 

Voss og Omland AAL
Trening i oppvarmet basseng for lun-
gesyke med fysioterapeut Tove Fjell 
på Norheimsund Ungdomsskole, hver 
mandag kl 17 og 18. Kontakt Marit 
Seim, tlf: 56 55 24 52 / 91 59 85 82

Bergen og omegn AAF 
informerer sine medlemmer om at 
vi har fått godkjent navneendringen. 
Nettsiden vår vil bli den samme 
som tidligere, www.baaf.no og vi vil 
også i fremtiden benytte BAAF som 
forkortelse.

Vi inviterer til teater- og pizzakveld, 
lørdag 21.november kl 15. Først ser 
vi Brødrene Løvehjerte (anbefalt over 
seks år) på Den Nationale scene – Lille 
scene – unummererte billetter. Et-
terpå går vi tradisjonen tro på Peppes 
Pizza i Finnegården for mat og hygge. 
100 per person, for både barn og 
voksne. Påmelding til Anne Elise Ol-
sen, tlf: 55 95 25 67, ae.olsen@online.
no – NB, begrenset antall plasser.

Ellers inviterer vi våre voksne medlem-
mer til teaterkveld med middag 10. 

desember, kl 18. Først spiser vi på 
Yang Tse Kiang Chinese Restaurant, 2. 
etasje, Torget 3. Deretter ser vi Mas-
cerade på Den Nationale scene kl 20. 
200,- per person. Påmelding til Anne 
Elise Olsen (se over) – også her er det 
begrenset antall plasser.

Fredag 14. desember rundt kl 18 
inviteres alle ungdomsmedlemmer 
til kino (2012) på Bergen kino og 
pizza på Peppes. Kr. 100 pr person. 
Påmelding til Elin Brodahl, tlf: 92 61 38 
89 (kl 18-20) eller e.brodahl@hjemme.
no. Begrenset antall plasser. Info om 
tidspunkt og kinosal vil bli publisert 
på www.baaf.no før arrangementet.

Kvinnherad og omland AAF
Den årlige basaren vil bli holdt på 
Husnestunet tirsdag 20. oktober. 
Juleverksted for barnegruppa blir 
lørdag 21.november.

27.–29. november er lokallaget med 
på Jul i Rosendal. Egen bod selger al-
lergivennlige kaker. 29. november blir 
det julebord på Rosendal Fjordhotell 
for alle medlemmer. 

Stord AAF
Det vil også i år bli juleverksted i 
samarbeid med det lokale Røde Kors 
barnehjelpen (BARK) Medlemmer vil 
motta invitasjoner.

Sandnes AAF 
Juletrefest 29. november kl 14 i 
Bøndenes hus, Industrigt. 1, med 
servering av pølser og brus, kaff e 
og glutenfrie kaker. Vi går rundt et 
plastikktre. Åresalg, katta i sekken og 
pakker til barna.

Nord� ord AAF
Julelunsj på Aleksandra hotell Loen 
29. november, program og informa-
sjon kommer.

Grasrotandel fra Norsk Tipping til org.
nr. 971 321 725

Aksjon Burot 2009 er nå avsluttet. 
Mange skoler og barnehager har luket 
sine områder i juni og gitt oss beskjed 
om det.  Vi har trukket tre vinnere i 
konkurransen:
Kr 4 000 går til Berg skole i Larvik 7A 
og 7B
Kr 2 000 går til Krokenskogen Kanvas 
Barnehage i Sande� ord
Kr 2 000 går til Byskogen skole i Larvik

Tobakksforbyggende arbeid – 
NAAF Region Vestfold har blitt med i 
et partnerskap vedrørende tobakks-
forebyggende arbeid, hovedsakelig 
primærforebygging.  I partnerskapet 

deltar NAAF sammen med Kreftfore-
ningen, Folkehelsekoordinatoren hos 
Fylkesmannen, Folkehelsekoordinator 
i Fylkeskommunen og Fylkeskommu-
nens tannhelse som har ansvaret for 
bl.a. Verdens Røykfrie Dag i Vestfold. 
Vi skal koordinere alt arbeidet som 
blir gjort vedrørende tobakksforebyg-
ging i Vestfold.

Larvik AAF 
Grasrotandel fra Norsk Tipping til org.
nr. 993 190 160.
Bading på Kysthospitalet i varmt 
vann for voksne og barn hver torsdag 
kl 18-20. Det er bare å møte opp, 
medlemmer betaler ½ pris. Gratis for 
barn. Kontakt leder Finn Halvorsen, 
tlf. 33 18 42 08. 
 
Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler. 

Sande� ord AAF
Grasrotandel fra Norsk Tipping til org.
nr. 984 012 314.
Leder Sverre Lilloe, tlf: 90 93 35 16.
Thorøya Helsepark har nytt trenings-
tilbud for våre medlemmer. Alle 
dager kl 6–24. Kr. 540 for tre måneder, 
kr. 1 080 for seks måneder, 
tlf: 33 44 82 05.
 
Bading for voksne i varmtvannsbas-
seng og anledning til bruk av vanlig 
basseng i Svømmehallen i Bugården 
hver tirsdag kl 14.45–16. Påmelding, 
tlf: 33 47 29 29.

Treningsgruppe for lungesyke på 
Hvidtgården. V/fysioterapeut Stig Eid-
hamar. Torsdager kl 10–11, og neste 
gruppe kl 11–12.  Den siste gruppen 
trente tidligere på Hauanskogen.
Henvendelser til Stig på 
tlf: 97 08 03 91

Tønsberg og omegn AAF
Grasrotandel fra Norsk Tipping til 
org.nr. 879 559 022.
Leder Britt Wennerød, tlf: 33 32 40 20.

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

Juleutlodning på lokale butikker er 
startet – trekning før jul. 

Formiddagstreff  på Midtløkken 9. 
november kl 12.30 - åpent for alle.
Julemiddag 8. desember kl 19.00 på 
Midtløkken. Egenandel kr 75. Påmel-
ding, tlf: 33 32 50 59 / 928 30 224.
Juletrefest 30. desember kl 17 på 
Midtløkken. Trollebollene 
underholder.

Horten og omegn AAF
Grasrotandel fra Norsk Tipping til 
org.nr. 980 663 728.
Leder Harald Bregner, 
tlf: 97 51 95 80.

Vårt mål er å få det røykfritt også om 
kvelden i og utenfor alle skoler, bar-
nehager, SFO, idrettsarenaer og andre 
steder der barn og unge samles. Per-
sonalet skal ikke røyke i arbeidstiden.

Nordre Vestfold AAF
Grasrotandel fra Norsk Tipping til org.
nr. 994 545 590.

Ta kontakt med leder Anita Kolseth 
Olsen, tlf: 99 04 38 32 dersom det 
er behov for informasjon i skoler og 
barnehager. Vi har informatører som 
kan stille opp på foreldre- og ansat-
temøter.

Art Norge Klinikken, Helsehuset i 
Moss, starter gruppetrening for lun-
gesyke i september. Timene baserer 
seg på kondisjons- og styrketrening i 
tillegg til undervisning i ulike puste-
teknikker. For nærmere informasjon 
kontakt fysioterapeut Heidi Granøe 
Abantao, tlf: 69 25 00 35 / 92 88 24 15, 
heidi@artklinikken.no. 

Varmtvannstrening i Sarpsborg 
lokallag på Lande skole hver fredag kl 
18–19. Åpningstidene følger skoleruta. 
For mer informasjon kontakt lokallags-
leder Kristin Helen Larsen, 
tlf: 69 12 98 96 / 95 77 55 25. 
Badingen er gratis for medlemmer. 
Nytt medlemskap gratis ut året – 2009

Støtt NAAF Region Østfold gjen-
nom grasrotandelen i Norsk Tipping. 
Registrer nr. 971 248 025 på ditt 
spillekort. Det betyr mye for oss, slik 
at vi kan utføre viktige oppgaver og gi 
mange gode medlemstilbud i tiden 
fremover.

NAAFU – Region Østfold ønsker å 
starte NAAFU, et tilbud for alle med-
lemmer mellom 15 og 35 år. Vi arran-
gerer faglige kurs og sosiale aktiviteter 
med det formål at medlemmene skal 
lære seg mer om egen sykdom og 
bli kjent med andre på samme alder 
med tilsvarende plager. Alle regionens 
medlemmer i denne aldersgruppen 
bes ta kontakt med regionskontoret 
for mer informasjon.

Se NAAF Region Østfold sine hjemme-
sider for øvrig informasjon. Alle som 
ønsker å gjøre en viktig og frivillig jobb 
for regionen bør ta kontakt med oss. 
Alle er velkomne!
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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.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års 
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?

Lørdag blir det kurs i ”fysisk akti-
vitet med astma og allergi” med 
fysioterapeut Roger Værnes fra 
Lungeavdeling på Sykehuset 
i Levanger. Kurset vil hoved-
sakelig bli praktisk, med noe 
teori innimellom. Kurset blir lagt 
opp slik at fl est mulig skal kunne 
delta, og alt skjer på deltakernes 
premisser – du kan ta pause når 
du selv ønsker det!

Dersom det er noen som ikke 
kan delta på et slikt kurs, vil vi 
fi nne et alternativ til dere, alt et-
ter hvor mange det er og deres 
behov. Vi understreker imidlertid 

at kurset er lagt opp slik at de 
fl este skal kunne delta!

Landskonferansen
Landskonferansen er NAAFUs 
høyeste organ. Her velges 
det styre for NAAFU, og man 
godkjenner planer og budsjet-
ter for det kommende året. For 
å gi alle litt mer innsikt i hva 
Landkonferansen er, hvilke saker 
som skal behandles og hvordan 
man gjennomfører den, blir det 
fredagskvelden et ”introkurs” der 
vi går gjennom saker og ting til 
Landskonferansen.

Selve Landskonferansen av-
holdes søndag formiddag.

Styret
NAAFUs styre består av leder, 
nestleder, to styremedlemmer 
og to varamedlemmer. Disse vel-
ges av Landskonferansen for ett 
år av gangen. Styrets oppgave 
er å planlegge og gjennomføre 

aktiviteter for medlemmene og 
jobbe for saker og kampanjer 
som er viktige for oss. Før Lands-
konferansen jobber en valgko-
mité med å sette opp et forslag 
til styre. De tar i mot forslag til 
kandidater, så om du kunne 
tenke deg å sitte i styret eller har 
forslag på andre kandidater, ta 
kontakt på naaf@naaf.no

Aktivitetsplaner
Landskonferansen skal vedta 
arbeidsplaner og aktivitetspla-
ner for det kommende året. I 
praksis betyr dette at man skal 
bestemme hvilke saker og arran-
gementer NAAFU skal arbeide 
med. Styret vil på styremøtet i 
januar sette opp et forslag, men 
det er deltakerne på Landkonfe-
ransen som til slutt bestemmer 
planene.

Praktisk informasjon
Invitasjon til Landkonferansen 

blir sendt ut onsdag 11. novem-
ber til alle medlemmer mellom 
15 og 35 år som har registrert 
seg med e-post adresse i med-
lemsregisteret. Har du oppgitt 
din e-postadresse? Sjekk dette 
på ”Min side” på www.naaf.no.

Invitasjonen vil også bli lagt ut 
på våre nettsider, www.naaf.no/
naafu. Her vil du fra 11. novem-
ber også fi nne mer praktisk 
informasjon og kunne melde 
deg på.

Om det er noe mer du lurer 
på, ta gjerne kontakt med oss 
på e-post: naafu@naaf.no, eller 
med leder Siv Sande på mobil: 
41 62 55 03.

av SIV SANDE,
leder NAAFU 

12.–14. februar arran-
gerer NAAFU Akti-
vitetskurs og Lands-
konferanse på Stav 
Gjestegård utenfor 
Trondheim.

Bli med på Landskonferanse og kurshelg
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Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

NYHET!

INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Sens er en ny serie interiørmaling fra Jotun uten skadelige 

avdampinger, løsemidler og ubehagelig malingslukt. Nå kan 

du male innendørs uten å bekymre deg for å sjenere verken 

deg selv eller andre.
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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.

- uansett hvor du er
Hvor har hendene dine egentlig vært før du kjøper deg noe å spise på 
farten? Når du handler får du også bakterier med på kjøpet, men nå 
kan du enkelt fjerne bakteriene helt uten såpe og vann. 

Med Neutrals nye gel og servietter fjerner du 99,9 % av bakteriene på 
stedet – uten å tørke ut hendene. Praktisk å ha i vesken, så du raskt kan 
få rene hender -når som helst og hvor som helst.

602.348 bakterier pr. transaksjon

NYHETREN UTEN 
SÅPE OG VANN

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
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