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MALE INNE
OG OPPTATT
AV HELSE?
INGEN SKADELIG AVDAMPING
INGEN MALINGSLUKT
INGEN LØSEMIDLER

*
Sens er utviklet i samarbeid med:

Sens er den mest helsevennlige malingen på markedet og den
eneste malingsserien som er anbefalt og godkjent av Norges
Astma- og Allergiforbund. Med Sens kan du trygt male rommet
uten å tenke på malingslukt eller skadelig avdamping.
Sens – den helsevennlige malingen
* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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Foto: Marie Sjøvold

side 30

PARFYME PLEIER IKKE HUDEN DIN
– OG DET VET DU GODT!
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PARFYME ØKER RISIKOEN FOR ALLERGI
Neutrals dermatologisk testede produkter gjør det
enkelt å si nei til parfyme og andre unødvendige
tilsetningsstoffer – helt uten å gå på kompromiss
med den kvaliteten, velværen og effektiviteten du er
vant til. Parfyme øker risikoen for allergi. Og allergien blir du aldri kvitt igjen. Alle Neutral produkter
er deklarert i samarbeid med Norges Astma- og
Allergiforbund og de fleste er også Svanemerket.
Så gjør noe godt for huden din, kjøp Neutral neste
gang du handler. Og skap din egen parfymefrie
sone. Les mer på www.neutral.no
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Allergivennlige interiørtrender
Interiør og innredning preges av moter som alt annet. Vi er kanskje nå på vei ut av en
æra hvor alt – vegger, tak, gulv og innbo skulle være hvitt? De mest minimalistiske satser
på speilblanke flater og unner seg knapt en knott eller håndtak på skapdører og skuffer.
Andre ønsker en mer koselig hvit stil med mye, gjennomtenkt pynt.
De som vil ha en mykere variant av hvitt ”varierer” med puter og pledd og arrangerer
store og små tablåer overalt. Gammelt og nytt dandert med mye flid og få tilfeldigheter.
En gammel zinkskål – eller en splitter ny zinkskål med gammelt utseende. Et hjerte, en
blonderest, en engel, vakre steiner, små skrin i glass eller lakk fra fjerne himmelstrøk. Og
kanskje et visdomsord malt rett på veggen med sjablong: ”Lykken bor i de små ting”. Hm.
Små, med så mange putetrekk og koselig stæsj? Hvor har de det alt sammen mens de
varierer (et mye brukt ord i interiørblader)? De kaster det vel ikke? Det er en deprimerende
tanke – gammelt og gjenbruk som idé og med økt forbruk som konsekvens. Og med
kosen kommer nødvendig opptrapping av støvtørkingen.
Nå dukker det opp en fondvegg her og en stormønstret tapet der, fargene er på vei inn
– igjen. Svart er en av dem. Jeg blar i interiørblader og beundrer sukkende kjøkkenbenker
uten så mye som et saltkar på. Skjenker med én lampe og bokhyller blottet for bøker. Og
jeg lurer alltid på hvor de oppbevarer alle alminnelige, kjedelige greier som man har, fordi
man trenger det eller bare synes man må beholde det. Skøyter, stiftemaskiner, hagemøbelputer om vinteren, kjøkkenting som slett ikke er lekre – bare nyttige. Og alt man har
ervervet til jul og fødselsdager men kanskje ikke egentlig knyttet seg så sterkt til. Hvor skal
man ha det mens man venter på at samvittigheten tillater at det går videre til korpsets
loppemarked?
Eller er det bare det samme lureriet som en hver boligannonse for tiden? Høyt gasjerte
eiendomsmeglere beordrer hele innboet ut – og inn med den samme sofaen og ikonlampen slik at alle annonsene, og hjemmene, ser like ut?
Men etter all denne gruffing så er tiden inne til å dale ned i nærheten av et poeng,
nemlig det at dagens litt strenge og stramme interiørtrend er svært allergivennlig. Med
sine glatte flater, få ting, sparsomt med tepper og gardiner… Det får vi glede oss over og
heller sette hæla i bakken om flossede vegg til vegg tepper, tunge plysjgardiner, røkelseskar og strietapeter begynner å krype inn i spaltene i interiørbladene igjen.

tonje@naaf.no
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naaf 50 år

Alt gikk som under generalprøven da Vetle Jørgensen og Elin Topp Hansen overrakte hver sin bukett allergivennlige blomster til Kronprinsparet på Geilomo-tunet.

Gemyttelig under pølsefesten i kantinen på Geilomo. Praten gikk uanstrengt
mellom Lisbeth, Elin og Kronprins Haakon.

Kongelig pølsefest
på Geilomo barnesykehus

Det ble trangt om plassen i
kantinen på Geilomo barnesykehus da Kronprinsparet
ble invitert til pølsefest etter
sitt offisielle besøk på institusjonen. Anledningen var
Astma- og Allergiforbundets
50-årsjubileum.

Her fikk kongelige, prominente gjester fra
Buskerud fylkeskommune og Hol kommune
bred orientering om det faglige tilbudet ved
Geilomo.
– Nyere undersøkelser viser at 50 % av alle
barn og unge har en eller annen form for
allergi. Dette er i dag det alvorlige bakteppet
for hvorfor vi driver Geilomo barnesykehus,

fortsatte generalsekretær Geir Endregard,
som forsikret at forbundet ville stille krav om
flere tilbud til en stadig voksende gruppe
kronisk syke.

Bra start
Under besøket fikk Kronprinsparet også
innføring i historien bak Geilomo sykehus, fra

n tekst – NINA BRUN foto – TERJE BJØRNSEN

B

arn fra Geilomoen barnehage dannet
velkomstkomiteen og barn fra sykehuset overrakte blomster da kronprinsparet ankom Geilomo som for anledningen var
kledd i tidlig og vakker vinterdrakt.
Astma- og Allergiforbundet er etter 50 års
innsats og kamp for barnesykehuset stolte
over å vise fram et velfungerende og modernisert sykehus, men er likevel bekymret over
at Geilomo er den eneste rehabiliteringsinstitusjonen for barn som sliter med kronisk
sykdom som astma og allergi.
– Et tankekors når vi vet at hvert fjerde
barn har astma, sa forbundsleder Pål Johansen i sin velkomsthilsen til kronprinsparet i
gymsalen på Geilomo.
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Forbundsleder Pål Johansen i NAAF, avdelingsleder Anne Amdam, KBK, Oslo Universitetssykehus og
sykepleier Tore Holtbakk orienterer Kronprins Haakon om aktivitetstilbud ved Geilomo.
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Geilomo-barnas dag
– Jeg synes det gikk ganske skulle overrekke blomstene. Derfor gikk det
så bra. Og Elin fikk Astma- og Allergiforbunfint, sa Vetle, selv om kulda
dets høye beskytter, Kronprins Haakon til
blåste tvers gjennom finstan- bords under festen.
sen og fingrene ble i overPølser til alle
kant kalde.
Flere av barna lurte på om ikke de kongelige
Elin Topp Hansen (11) og Vetle Jørgensen
(9) sto og ventet på tunet for å overrekke
hver sin bukett allergivennlige blomster da
Kronprinsparet ankom Geilomo i lett snødrev
og kraftig vind, fredag 22. oktober. De hadde
øvd lenge på hva de skulle si og hvordan de

syntes det var litt vel hverdagslig å måtte
spise pølser, de var vel vant med finere mat
mente de, men nei tvert imot, pølser er topp,
forsikret Kronprinsparet som kunne røpe at
Taco var favorittmaten på fredagskvelder
hjemme.
Stemningen var også synlig avslappet

under pølsefesten i kantinen på Geilomo der
allergivennlige pølser fra Leiv Vidar gled ned
på høykant, blant store som små. Besøket gikk
sågar langt over tiden.
I gaver vanket det både skilpadde-vase fra
NAAF og billetter til deltakelse i neste års Skarverenn fra ordføreren i Hol kommune, Erik Kaupang. Da lurte Kronprinsparet på om ikke de
måtte legge inn en god del treningsøkter først,
det være seg staking eller diagonalgang.
– Jeg håper virkelig dere vil ta med hjem
mye av det dere har lært og erfart her, understreket Kronprinsesse Mette-Marit til barna i det
hun takket for seg. n

Velkomstkomiteen på plass. Barna fra Geilomoen barnehage visste å vifte med flagget.
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astma allergi

Den dagen Lise og Siri fant ut at Ultra solgte glutenfritt mel,
ble livet som allergikere og bolleelskere litt lettere å leve

MATOPPLEVELSER

FOR ALLE

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser.
Hos Ultra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med allergi eller matintoleranse. Vi tilbyr også faglig kompetanse med allergiansvarlig i hver butikk. Se
også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og produkter innen personlig pleie.
8

MATGLEDE!

ASTMAALLERGI 5 2010

naaf 50 år

Kongelig pølsefest

fra side 7

grunnleggelsen i 1937 da astma blant barn
var en dødelig sykdom, til Astma- og Allergiforbundets overtakelse i 1967, som sikret
et tryggere økonomisk fundament, og til
Rikshospitalet overtok selve driften i 2005. Da
var også den faglige forankringen på plass.
– Nå har Geilomo barnesykehus flere
ben og stå på, og et fire ukers opphold på
Geilomo er en bra start på resten av livet
for barna med astma, allergi og hjertefeil
som får nyte godt av et fire ukers opphold
her, fortalte sykepleier Tore Holtbakk ved
Geilomo. Han orienterte kronprinsparet om
dagens tilbud til barna, der trening og fysisk
aktivitet står på timeplanen; padling, klatring
og svømming ukentlig.
– For barna på Geilomo handler oppholdet her om å nå nye høyder, sprenge grenser
og bli sterke nok til å mestre ufordringer
senere, sa Holtbakk.
Og Reidar Brendeland fra Vestlandsfanden
som fremførte ”En liten gutt” fortalte sin
dramatiske historie.
– Uten Geilomo hadde ikke jeg stått her i
dag. Geilomo reddet livet mitt for 55 år siden,
fortalte Brendeland.

Omvisning på Geilomo. Forbundsleder Pål Johansen i NAAF og avdelingsleder Anne Amdam, Kvinneog barneklinikken, Oslo Universitetssykehus viser vei.

Kronprinsparet fikk deretter inspisere
svømmehallen, skolen og pasientfløyen der
de tok seg god tid til å besøke en gruppe nyankomne barn og foreldre. Thomas Holmen
og Christoffer Irgens fikk seg en lang prat
på rommet. Så ble det først og fremst barnas dag denne spesielle ettermiddagen på
Geilomo, og barna som viste vei til kantinen
der de ansatte hadde dekket til dugelig
pølsefest..
– Jeg er stolt over at forbundets høye

SAFTIG & LUFTIG
SJOKOLADEKAKE

UTEN MELK, HVETE, GLUTEN,
NØTTER, SOYA & EGG

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT
OG ÅRETS NYSKAPER!

beskytter, Kronprins Haakon tok seg så god
tid å besøke Geilomo under vårt 50-årsjubileum, ikke minst fordi Kronprinsparet viste
et så stort og ekte engasjement, forteller Pål
Johansen.
– De ga synlig uttrykk for bekymring over
økningen i forekomsten av astma og allergi
blant barn da de fikk seg forelagt tallene,
og forsikret at de ønsket å få dette utdypet
nærmere. n

HÅNDLAGET KAKE

ALLE RGI KOKKEN
SMAKSRIK SAFTIG SJOKOLADEBUNN
TOPPET MED MYK OG DEILIG
SJOKOLADEKREM

Møt Allergikokken på facebook eller
www.allergikokken.no. Her finner
du mer informasjon om hvor du
kan få kjøpt kaken.

SE ETTER KAKEN I FRYSEDISKEN
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inneklima

Helsebringende

trender

De ferskeste interiørtrendene
handler om rene flater, lite
nips og å slippe inn lyset.
Det er gode nyheter for
astmatikere og allergikere.
n av SISSEL FANTOFT

D

(Foto: Jotun)

årlig inneklima forverrer allergiske
sykdommer og kan bidra til utvikling av astma, allergi eller annen
overfølsomhet. Undersøkelser har vist at
over 50 prosent av norske barns boliger har
innemiljøforhold som ikke er akseptable ut
fra hensyn til helse, og ofte er barneværelset
verst. Overfylte hjem fulle av tekstiler og nips
er potensielle støvbomber som kan være
med på å forverre inneklimaet. Derfor er det
gledelig at de siste interiørtrendene stemmer
overens med NAAFs anbefalinger.
– Trenden nå er å ha det godt, rett og slett.
At man tar vare på seg selv, sine medmennesker og tingene sine, sier trendanalytiker
Lisbeth Larsen i Jotun.
– Det er slutt på bruk- og kast-trenden, nå
handler det om å ta vare på det som virkelig
betyr noe og som man hviler øynene på
daglig, som for eksempel den ene stolen fra
bestemor. Det er slutt på den tiden hvor vi
overøser hjemmene våre med ting og skal
vise frem alt vi har, sier Larsen.

Rene flater
Lisbeth Larsen besøker jevnlig design- og
interiørmesser og har god oversikt over hva
som gjelder på interiørfronten.
– Det er mye snakk om rene flater og det å
slippe inn lyset. Selv om vi går mot mørkere
tider så har likevel store deler av Norge lys
deler av døgnet. Trenden er å fjerne gardinene og åpne opp, istedenfor å lukke oss
inne, sier hun.
Nytelse, hygge, komfort og trivsel er stikkord for dagens trend.
– Det viktigste er at du og familien din
trives, ikke at det skal være så himla elegant.
Det skal være rene omgivelser og riktige
farger på veggene. Velg farger som passer
dere, det er ikke alltid at hvite vegger er det
ASTMAALLERGI 5 2010

Blått, grått, lyst - rent, enkelt og pent.

som blir best, det kan være fint å brekke opp
det hvite med en dempet farge også.

Riktig belysning
Jotuns malingsserie Sens som er utviklet i
samarbeid med NAAF har ingen malingslukt
under påføring og tørking, minimal emisjon
allerede under påføring og et lavere innhold
av allergifremkallende stoffer enn hva EUs
kosmetikkdirektiv tillater.
– Endelig kan også astmatikere og allergikere male hjemme! Sens kan ikke blandes
i de aller sterkeste fargene, for da blir det

baser som avgir emisjon. Men sterke farger
er ikke gode å ha på veggene uansett, sier
Lisbeth Larsen.
Også belysning er en viktig del av innredningen, og kan gjøre mye for stemningen.
– Nordmenn er ikke så flinke til å tenke
på lyssettingen når vi innreder. Mange tåler
kanskje ikke stearinlys, men det er godt mulig å skape en hyggelig stemning likevel med
riktig belysning, sier Lisbeth Larsen.
– Mitt råd til alle er: Sett av tid til fargevalg
og belysning!
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inneklima

Ti gode råd for
et godt inneklima
Et godt inneklima kan holde oss friskere,
beskytte mot astma- allergisymptomer,
irritert hud, høysnue og tett nese.
Her er 10 gode inneklimaråd:
l Aldri røyking inne
l Luft! God utlufting og ventilasjon der 		

l

l

l

l

l

l
l
l
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Velg helsevennlig interiør
Vi bør bli flinkere til å ha helsen i fokus
når vi velger interiør til boligen.
av Sissel Fantoft

– Markedet flommer over av gode tilbud, men
du oppholder deg mest, ikke minst
det er viktig å være bevisst på innholdet
på soverommet.
i stoffer, fyll i møbler og lignende slik
at man ikke kommer hjem med noe
Riktig renhold gir bedre
nytt som sprøyter ut gasser som
inneklima. Velg riktig
man etter hvert får helseplager
rengjøringsmidler og
av, sier rådgiver Rose Lyngra I
metoder.
NAAF.
Unngå stor tilførsel av
– Spør i butikken om
fuktighet som kan gi
dokumentasjon på innhold
grobunn for bakterier.
eller be om å få se produktdaUnngå uryddig
tabladet hvis ikke selger kan
innredning, åpne hyller
gi deg gode nok opplysninsom samler støv.
ger. Det er dårlig økonomi å
Støvsugeren må ha god
måtte kaste sofaen eller fjerne
sugeevne og god
panel fra veggene fordi disse
filtrering av
inneholder ting som forurenser
utblåsingsluften.
innemiljøet, sier Lyngra.
En sentralstøvsuger har
ingen returluft som virvler
Helsevalg
opp støv og er en god løsning.
Nye tider- nye rengjøringstrender.
Ikke re opp – i hvert fall ikke om
Fibo-Trespo er en del av Byggma-grup(Foto: Colourbox)
morgenen! Åpne dynen helt, så den
pen, og produserer veggpanel til bad og
får luftet seg. Viktigere at sengetøyet tåler
såkalt ”kitchenboard” som begge er godkjent av
60 grader vask eller rensing, enn hva slags fyll
NAAF.
den har.
–Veggpanelet til baderom er ei plate av finerkjerne med klikkFrys dyner og puter mot midd hvis du har muligheten. Vask pute lås som er 60 centimeter bred og 250 centimeter lang. Vi tilbyr 70
forkjellige dekorer, alt fra en glatt flate til innfreste mønstre, forteller
og putetrekk ofte. Middtrekk er en god investering for helsen.
Unngå for høy temperatur. Ideell temperatur for oppholdsrom er produktsjef Arvid Thompsen i Fibo-Trespo.
– Det unike med disse veggpanelene er at de kan settes direkte
20–21 grader, for soverom 14–16.
Ikke bruk luftfukter. Ved synlig fukt, muggvekst eller merkbar 		 opp på stenderverk uten bakplate, sier Thompsen.
Også flere typer laminatgulv fra Alloc er anbefalt av NAAF, som
mugglukt, skal bygningen utbedres snarest. Faste tepper er
eneste gulvtype.
vanskelige å holde rene og blir lett lager for støv og skitt
Unngå å ha pelsdyr i småbarnsfamilier der det er økt risiko
for allergier
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geilomo barnesykehus

Et liv med Geilomo
– Geilomo var alt for meg, sier Britta
Trondskog. I 35 år levde hun livet sitt
sammen med barna på barnesykehuset.

n av SIDSEL SKOTLAND

B

ritta Trondskog skulle egentlig slutte å jobbe i 1969. Sykepleieren var kommet hjem igjen til Geilo i 1965 og ville bruke årene
framover til mann og barn, en sønn som hadde allergi.
Det ble familien – og 40 barn i tillegg…

24-timers vakt
– Etter at jeg hadde slutta på aldershjemmet ble jeg bedt om å ta
noen vakter på Geilomo, og så ballet det på seg, forteller hun.
På denne tida var det 40 pasienter på huset. Trondskog var eneste sykepleier blant 25 hjelpepleiere og ufaglærte. Hun bodde på området
sammen med familien sin, og noen arbeidsmiljølov gjaldt ikke for
henne. Hun hadde vakt 24 timer i døgnet og aldri tre ukers ferie.
– Men jeg opplevde det virkelig ikke som noen belastning. Det må
du få med. Det var en fantastisk tid. Dette var livet mitt – mitt andre
hjem. Det var tøft, men jeg hadde så utrolig mye igjen for det. Flott å
se hvordan vi kunne hjelpe syke unger og avlaste slitne familier.
Mange endringer og utvidelser av bygningsmassen skjedde under
Britta Trondskog. Særlig 1976 var et drømmeår – da ble svømmehallen innviet.
Fra 50-års jubileet til Geilomo. (f.v.) Jens Kløve, Arne Heimdal, Britta
Trondskog, Wenche N. Kraugerud, Per M. Bakkegaard og Arve Hexeberg
ved overrekkelse av steinmonument fra Hol kommune.

Trivsel
og tilhørighet
Bare kort tid etter sykehusreformen gikk
seksjonslederjobben på Geilomo over til
Anne-Britt Foss, som hadde jobbet som
sykepleier på sykehuset siden 90-tallet.
Som Trondskog har også Foss bare godt å si om samarbeidet med
Barneklinikken ved Rikshospitalet, nå Oslo universitetssykehus.

Unikt sykehus
Geilomo er unikt, ikke bare i Norge. Foss vet bare om to tilsvarende
sykehus i hele Europa: Ett i Davos, Sveits) og ett i Cortina, i Nord-Italia.
Grupper på 26 barn kommer av gangen. Sykehuset habiliterer
barn fra 1.-10. klasse fra hele landet med astma, allergier, eksem
og medfødte hjertelidelser. Viktige elementer i habiliteringen er
fysisk aktivitet, mestring, undervisning, skole og kosthold. Barna
blir sammen med de foresatte presentert for forskjellige former for
aktiviteter for å finne noe som passer og som det er mulig å overføre
til hjemmemiljøet.
De får testet ut egne grenser og tilpasset medisiner etter aktivitetsnivå. De lærer om egen sykdom og treffer likesinnede – alt i løpet
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av fire til fem uker. Foreldrene er der hele eller deler av perioden
avhengig av barnas alder, og får undervisning om sykdommen og
veiledning i hvordan de skal hjelpe barna sine til en mest mulig fysisk
aktiv hverdag.
– Ikke minst lærer de at det ikke er farlig for barna deres å presse seg
fysisk, understreker Foss.
Tilbudet til barn med hjertelidelser kom i 2006, og Foss syntes det
var et positivt tilskudd til institusjonen. Det er viktig med flere ben å
stå på.
Fram til 2003 hadde sykehuset egne småbarnsgrupper helt ned til
2 år og egen barnehage. Rikshospitalet mente at dette trakk for mye
ressurser og først og fremst var avlastning ikke habilitering.

Bedre markedsføring
Barnesykehuset er fortsatt landsdekkende, men Helse Vest er den
største leverandøren av barn. Fire leger deler en stilling på Geilomo,
og siden tre av disse er fra Haukeland sykehus, blir det lett til at de
rekrutterer Bergensbarn hit.
– Vi har gjort en litt for dårlig jobb med markedsføring. Men vi jobber
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for Trondskog. Men en helt alminnelig jobb
ble det aldri. Geilomo sluttet ikke å være livet
hennes før hun gikk av med pensjon i slutten
av 2003.

Reddet gang på gang

Geilomo barnesykehus anno 1950..

Og så var det aktivitetshallen. – I 1970 satt barne- og idrettslege
Thor-Øistein Endsjø trening på dagsorden for astmatikere.
Da jeg begynte her lå ungene til sengs når de hadde anfall. Nå skulle
de heller aktiviseres, og da måtte vi ha en aktivitetshall. Det er lange
vintere på Geilo, og ikke alltid så greit å være ute.
Etter hvert ble arbeidstidene litt lettere. Det kom til en sykepleier
som steppet inn annenhver helg, og på midten av 70-tallet ble det
ansatt flere folk. Det ble færre vakter, og en litt annen type jobb også

I forbindelse med sykehusreformen i 2002, ble
Geilomo en seksjon under Barneklinikken ved
Rikshospitalet.
– Det var viktig for oss. Vi var, og ønsket å være,
et landsdekkende sykehus.
Tiden før tilhørigheten var klarlagt var tøff,
med mye usikkerhet omkring økonomien.
Men det gikk greit – og Geilomo hadde vært
ute en vinternatt før, forteller Trondskog.
– Tre ganger har vi følt oss alvorlig truet: Først
i 1972 da Voksentoppen kom og de ville legge
ned enten oss eller Tomtebo. Vi ble reddet,
mens Tomtebo måtte legges ned.
På 80-tallet så det også mørkt ut.
– Vi fikk alt for lite betalt per døgn og måtte kjøre harde forhandlinger. Men vi vant igjennom denne gangen også.
I 1994 dukket nedleggingsspøkelset opp igjen.
– Myndighetene ga signaler om at de ville legge ned. Da inviterte jeg
hele sosialkomiteen hit, og la fram en bønn som ble hørt av sosialkomiteens leder, Sylvia Brustad. Vi ble reddet nok en gang! n
For mer informasjon:
www.naaf.no/geilomo

med nye brosjyrer og nettsider både for hjerte- og lungebarn, forteller Anne-Britt Foss.
Morten Pettersen, seksjonsoverlege ved barneklinikken ved
Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus skulle ønske at flere leger
var oppmerksomme på tilbudet. Han er medisinskfaglig ansvarlig
for barnesykehuset og mener mange barn kunne hatt godt av et
opphold her, men ikke søkes hit fordi tilbudet er for lite kjent blant
legene i 2. linjetjenesten.
– Det er egentlig krav om spesialisthenvisning for å komme hit,
men det kravet har vi sluppet litt opp på. Vi godtar henvisning fra
allmennleger, forteller han.

Ønsker seg NAAF-landsby
Det fleste av barna er nå på Geilomo i fire til fem uker. – Det er viktig,
særlig ved førstegangsinnleggelse, mener Pettersen. Nå følger de
hverandre under hele oppholdet og utvikler fellesskap og gruppetilhørighet. Det er også lettere å legge til rette for gruppeaktiviteter når
alle starter på likt og utvikler ferdigheter sammen.
Tilhørighet og trivsel for foreldrene er også viktig, og planen
ASTMAALLERGI 5 2010

framover er prosjektering av foreldreboligene. De har ikke god nok
standard i forhold til NAAFs omdømme, synes forbundsleder Pål
Johansen. Han har mange vyer og visjoner for Geilomo. En NAAF”landsby” der også foreldre blir tatt godt vare på, er en av dem.
Mange av foreldre har også astma- og allergilidelser.

Alltid noe på gang
Det er NAAF som er driftsansvarlig for barnesykehuset og det ansvaret blir tatt på største alvor.
– I løpet av de siste fira åra har vi totalrenovert alle boligene for
barna for ca 7,5 millioner kroner, og nå har vi akkurat oppgradert
deler av gymsalen. Den har fått klatrevegg og blitt lydisolert, forteller
forbundslederen.
– Det betyr mye for forbundet å eie Geilomo. Sykehuset har betydd
enormt mye for mange, det fikk vi oppleve da vi samlet folk der oppe
til 70-årsjubileumsfeiring i 2007. Voksne som hadde vært der som
barn tok på veggene og sa ”her ble jeg frisk, dette stedet reddet livet
mitt”. Det er mange sterke og flotte historier knyttet til dette sykehuset, avslutter Pål Johnsen. n
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plantevalg

Kunnskapsbase om allergivennlige pl
Kunnskap om barnevennlig
og allergivennlige planter må
bli bedre. Det mener NAAFs
regionkontor i Sør-Trøndelag.
Snart lanserer de kurspakke
og nettsider for fagfolk.

Tre år har det tatt fra de første plantene kom i jorda til man kan glede
seg over en frodig, miljøvennlig hage.

n tekst og foto – ANNE-LISE AAKERVIK

P

rosjektet ”Grønt og helsevennlig”
som ble startet i fjor er snart i mål.
Målsettingen er å bygge opp kompetanse, både hos fagfolk som gartnere og
landskapsarkitekter og hos menigmann, om
hvordan man bør planlegge beplantning
rundt skoler og helseinstitusjoner. Dette er
offentlige områder hvor folk som er allergiske
må kunne bevege seg utendørs uten å bli
syke. Undersøkelser viser at 30–40 % av den
norske befolkningen er berørt av allergi/
pollenallergi. En god mal som viser hvordan
man kan lage et helsevennlig uteområde
som er tilgjengelig for alle, vil være et viktig
bidrag for de som skal drifte og planlegge
uteområder. Allergikere, astmatikere og personer med overømfintlighet utgjør en stor
gruppe i befolkningen og blant disse er det
en betydelig andel barn og unge. For disse
vil pollenfri beplantning ute og inne være
med på å gjøre hverdagen enklere.

Konkrete eksempler
– Vi vil derfor gi konkrete eksempler på
hvordan man kan plante allergivennlig,
sier regionsekretær Gina Strøm. Vi sitter på
verandaen på Sagodden, som er Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu utenfor Trondheim sitt
hyttetun. Det ligger idyllisk til ved Selbusjøen. Her har de gjort
en stor jobb med å
plante miljøvennlig.
En og annen or og
bjørkestamme har
riktignok lurt seg
opp blant rogna,
men disse fjernes
Gina Strøm liker det
hun ser på Sagodden. Her var planene
klare og allergivennlige planter finnes
over alt.
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jevnlig. Her skal prosjektgruppa også etter
hvert legge planer for beplantningen rundt
to nye hytter som er satt opp. I tillegg jobbes
det med å få inn nok midler til å plante rundt
Tanem barneskole i Klæbu i Sør-Trøndelag.
– Planene foreligger med tegninger og
forslag til planter, sier Gina Strøm, nå håper
vi at økonomien går i orden slik at vi får satt
planene ut i livet. Det å kunne vise i praksis er
jo det beste. Når man skal plante rundt skoler
og barnehager er det om å gjøre å velge
kraftige planter som tåler en støyt og som
ikke krever så mye stell. Bærbusker som rips
kan være lure, da kan barna også plukke bær.
At alt skal være allergivennlig er en selvfølge.

Spredning av kompetanse
Gina Strøm har inntrykk av at også fagfolk
mangler kunnskap om beplantning som er
allergivennlig.

– Men vi ser jo at det er mer fokus nå enn
tidligere. NAAF Region Sør-Trøndelag har
over tid opparbeidet seg kompetanse på
nettopp allergivennlige planter ute og inne. I
2006 ga daværende fylkessekretær Marianne Bjerke ut boka ”Gode råd er grønne”
sammen med Hallvard Ramfjord og AnneMari Brekk Nilsen. En bok som ble veldig
populær. Marianne Bjerke sier at på dette
området er det fremdeles mye synsing og
feilinformasjon. – Det er ikke noe tvil om at
dette prosjektet trengs.
Botaniker Hallvard Ramfjord er NAAFs
ekspert på pollen. Han er prosjektleder for
”Grønt og helsevennlig” som er finansiert
med støtte fra Extrastiftelsen. Han håper at
kunnskapen skal få fagfolk vekk fra saneringstanken og heller være kreative når det
gjelder grønt for allergikere. – Det blir veldig
viktig for oss å få resultatene ut i offentligheASTMAALLERGI 5 2010

Meld deg inn på decubalpluss.no
84 % syns det er et
fantastisk program

Mild hudpleieserie med
hjelp og gode råd på nettet
Har du problemer med huden?
Meld deg inn i decubalpluss.no og få individuell
veiledning og gratis produktprøver fra Decubal

I Decubal Pluss får du:

Meld
deg inn

Anbefalt produkter som passer til deg
Tilgang til ekspertpanelet vårt
E-post med gode råd om hudpleie for tørr og sensitiv hud
Det er 13
produkter
i serien

Et par sentrale produkter
Decubal Body Cream
Til den daglige pleien
Decubal Intensive Cream
Ekstra omsorg på utsatte steder

Decubal
Intensive Cream

Decubal
Body Cream

Fås kun på apoteket

54375.Ann Astma Allergi 184x125.indd 1

SENGETREKK
MOT MIDD
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10-08-12 16.01.24

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
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landsmøte!

Historisk vedtak på Landsmøtet
”Intet er nytt under solen” lød
refrenget fra vokalgruppen
som slo an tonen for forbundets Landsmøte i september.
Men se om det ikke var å
undervurdere dagsorden
for denne samlingen.
n av TONJE WAAKTAAR GAMST

N

.01.24

estleder i Forbundsstyret, Anne Ombye ønsket velkommen på vegne av
vertskapsregion for landsmøtearrangementet. Forrige landsmøte vedtok at man
skulle feire 50 års jubileet i Oslo. I mellomtiden
har Oslo og Akershus slått seg sammen. Å
feire fysisk i Akershus syntes som en god markering av en vellykket regionalisering av de to
fylkene, mente Ombye.
Landsmøtet valgte Bjørnar Algot, generalsekretær i Diabetesforbundet og Sol
Gjermundnes, leder av NAAFs valgkomité til
dirigenter. Algot steppet inn på svært kort
varsel på grunn av sykdomsforfall.
Styrets 3-års beretning avstedkom som

Noen hevdet at måten man
fremla tall for medlemsutviklingen
ikke var i henhold til vedtektene.
Men uansett måter å telle på, målet
om 20 000 medlemmer i NAAF ble
ikke nådd i landsmøteperioden.
Forbundsstyret mente landsmøtet
må stå steilt på at man ved neste
landsmøte skal ha nådd dette målet.

Økonomi
En delegat mente det hadde vært
”en ekstrem økning i driftskostnader
– lønnskostnader hadde økt med
33 %.” Generalsekretæren orienterte
Ordstyrerne Bjørnar og Sol fant tonen – med hverandre og
salen. Nyvalgt forbundsleder Pål(t.h.) loset landsmøtet
om at man var flere ansatte og
gjennom helgen med stor varme og godt humør.
minnet om at også regionssekretærene står i regnskapet og aktiviteter
vanlig en del spørsmål – noen kritiske og
de gjennomfører for forbundet sentralt også
noen oppklarende, men uten de store
inngår her. Økningen i driftskostnader på 18 %
sverdslag. ”Skjevt antall ansatte i sekretariatet
skyldes ny regnskapsstandard, forklarte Endresammenlignet med antallet ute i regionene”
gard. Og et krav om at alle utgifter skal føres det
mente en delegat. Generalsekretær Geir Enåret det er brukt. Ikke når inntektene kommer.
dregard svarte at NAAF har hatt utfordringer
”Kan man fremlegge prosjektregnskap på
med å skaffe frie midler á la lotteriinntektene. forespørsel?” spurte en annen og ForbundsDerfor har man oppbemannet i sekretariatet
styret svarte bekreftende på dette. Så var tiden
for å skaffe viktige inntekter for NAAF til ting
inne til å se fremover…
man ønsker å gjøre.

Landsmøtet besluttet
Historisk vedtak om røyking
Etter årelang strid og opprivende debatter vedtok
forbundet en ny, offensiv røykepolitikk som mange
vil mene er modig. NAAF vil ha et røykfritt samfunn innen år 2020 og med røykfrie ansatte på alle
arbeidsplasser. Slike krav til omgivelsene må følges
av tilsvarende krav i egne rekker, mente Landsmøtet.
Forbundsstyrets forslag til vedtak fikk et overveldende flertall og med en tilføyelse om at forbundets
tillitsvalgte og ansatte må være røykfrie. NAAF skal
ikke lenger representeres av røykende tillitsvalgte.
Vedtaket gjelder ved alle nye valg fremover.
Det var mange som ville holde støtteinnlegg for
forbundsstyrets forslag, mens eventuelle røster mot
forble tause. Ny NAAFU-leder, 19 år gamle Martine Teigen holdt et engasjert innlegg som høstet
stor applaus. Inkludering i NAAF handler ikke om
å ivareta røykernes behov, fastslo Martine og fikk
støtte av tidligere NAAFU-leder Silje Ones. Ones har
stått på barrikadene for denne saken i mange år og
har måttet tåle dels hard motskyts. NAAFUer, Kine
K. Augustsdottir fortalte om oppveksten sin – i en
røyksky – frem til hun fylte 13 år. Da stilte hun faren
et ultimatum: Slutt å røyke eller glem å se meg mer.
TM
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Nytt styre:
Pål Johansen fikk fornyet tillit og ble ble gjenvalgt som forbundsleder.
1. nestleder Anne Ombye, 2. nestleder Jan Ivar Rønning
Styremedlemmer: Bjørn M. Bjerke, Anne Grethe Knudsen, Ottar Drågen,
Nina Danielsen, Anita Kolseth Olsen
1. vara Siv Sande, 2. vara Hans Kristian Sahlsten
3. vara Bård Svendsen
Som representanter for Barne- og ungdomsorganisasjonen, NAAFU og
de ansatte i NAAF er valgt hhv: Martine Teigen og Eva Høili

U
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landsmøtet besluttet

Han valgte Kine…
Også moderorganisasjonen hadde mange
delegater på talerstolen som tok til orde for et
modig og sterkt toneangivende vedtak knyttet
til røyking i egne rekke. Delegater som har vært
med en stund var vitne til et paradigmeskifte.
Røykedebatten har flammet og ulmet i NAAF
i årevis og vært en kilde til strid og splid og i
perioder delt forbundet i to uforsonlige leire. Nå
ble den stumpet ettertrykkelig.

Økonomisk tilskudd
Det var fremmet forslag om å øke det økonomiske tilskuddet til regionene. Forbundsstyret
ønsket å vente med å vedta en eventuell
økning for å gjøre en grundig utredning først.
Bjørn Bjerke førte ordet på vegne av styret og
argumenterte for at dersom man skal tildele
mer innenfor eksisterende midler så må det
tas fra et sted – og man må være sikker på
at gevinsten samlet blir bedre enn det som
opprinnelig var.
– Og slett ikke dårligere, la han til. Forbundsstyret fremmet forslag om å nedsette en
komité for å komme til en konklusjon raskt i
kommende landsmøteperiode – et forslag
som møtte innsigelser, men som ble vedtatt av
Landsmøtet.

Økt kontingent
Kontingenten ble økt til 350 kroner – og 115
kroner for husstandsmedlemmer under 26 år.

Ny strategi- og handlingsplan
Forslag til ny strategiplan for 2010–19 og
Handlingsplan for landsmøteperioden ble
fremlagt. Begge deler hadde lenge ligget ute til
gjennomsyn og med innspillsmuligheter på forbundets hjemmesider, og mange benyttet da
muligheten til å si sin mening. Kanskje var det
en medvirkende årsak til at debatten ble kort og
enigheten stor på landsmøtet. Både strategi- og
handlingsplan ble vedtatt med få endringer.
NAAF skal arbeide for tidlig diagnose og økt
forskningsinnsats og et røyk- og parfymefritt
samfunn. Uteluft og inneklima skal være i fokus
med klare krav og tydelige mål. Arbeidet med
å gjøre hverdagen mindre helsebelastende er
viktig for NAAF. Man skal etterspørre, stimulere
og bidra til å utvikle helsevennlige produkter.
Forbundet skal nå sine mål gjennom aktive
frivillige, tillitsvalgte og ansatte og i samarbeid
med myndigheter og næringsliv.
Generalsekretær Geir Endregard fastslo at
”helse” er en megatrend og NAAF skal ha fokus
på helse – ikke sykdom.
– Vi har viktige oppgaver, en plan å arbeide
etter – strategien er lagt for ni år fremover men
vi trenger flere mennesker og mer penger, sa
Endregard. n
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Forbundsleder Pål Johansen i samtale med Kirsten Hegge Hansen (14). Hun er NAAFs yngste vararepresentant, utenfor ungdomsorganisasjonen, noensinne.

Landsmøtet sendte
ut følgende resolusjon:
Barn skal ha lovfestet rett til et røykfritt oppvekstmiljø - helt fra unnfangelsen av.
Barn skal ikke utsettes for passiv røyking noen steder. Heller ikke hjemme. Barns
helse og deres rett til røykfrihet er viktigere enn å verne voksnes behov for privatlivets fred.
Myndighetene må få på plass nødvendig lovverk og trappe opp det forebyggende arbeidet mot røyking. Tillitsvalgte og ansatte i Astma- og Allergiforbundet
går foran som gode eksempler og skal heretter være røykfrie.

Scandic Oslo Airport Hotel har satset på inneklima med NAAF som rådgivere og fungerte utmerket
som landsmøtehotell.
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Spesialtilbud til alle NAAF medlemmer!

Saltpipen

– kan gi deg lettere pust!
Saltpipen kan hjelpe med å
rense åndedrettet.
Den er god mot lett astma,
lette allergier og virker lett
slimløsende ved forkjølelse.
Saltpipen kan også hjelpe
mot snorking, lett hoste og
lett høysnue. Dessuten er
saltpipen et ypperlig produkt
for røykere. Saltposen varer
i ca. 5 år ved daglig bruk og
kan erstattes med ny. Pipen
kan vaskes!

Kun kr. 398,-

inkl. mva og frakt
(eller kjøp 2 piper og få
med ekstra salt)

Mer informasjon www.saltpipen.no
eller tlf: 64 86 80 90

Ja takk, som NAAF medlem ønsker jeg å benytte meg av

spesialtilbud og bestiller følgende (inkl. mva og frakt):
......stk Saltpipe for kun kr. 398,- pr stk. (Før 498,-)

......2 stk Saltpipe kr. 398,- pr stk. (få 3 ekstra saltposer 249,-)
Navn:....................................................................................
Adr:......................................................................................
Postnr:....................

Sted:.......................................

Tlf:....................................

medlemsnr..............................
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Naturlig Valg AS
Svarsending 4466
0097 Oslo
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forskning

Sammenheng mellom
astma og paracetamolbruk
Det febernedsettende medikamentet paracetamol kan
være en av årsakene til den
sterke veksten av astma og
luftveisallergier hos barn.
n tekst og foto – MARIANNE MONSEN

E

n ny undersøkelse, utført av overlege
Egil Bakkeheim og medarbeidere ved
Barneklinikken på Oslo universitetssykehus, viser at et barn har nesten dobbelt så
stor risiko for å ha hatt astma før ti årsalderen
hvis de fikk paracetamol da de var mellom
0 og 6 måneder gamle. Tok mødrene selv
medikamentet i første tredjedel av svangerskapet, blir risikoen for luftveisallergier hos
barna mer enn fordoblet.
Grunnlaget for materialet i Bakkeheims
studie stammer fra Miljø- og barneastmastudien i Oslo som startet i 1992.
– Vi så hva mødrene hadde svart om bruk
av medikamentet under svangerskapet og
om barna hadde fått paracetamol fram mot
seks måneders alder. Da barna var ti år, ble

– Barn har nesten dobbelt så stor risiko for å ha hatt astma før ti årsalderen hvis de fikk paracetamol
før de var seks måneder gamle, sier Egil Bakkeheim, overlege ved Barneklinikken på Oslo universitetssykehus.

de så undersøkt i forhold til astma og allergisk sykdom.
Studien er stor, også i internasjonal sam-

Vi vet ikke hva barn tåler
Det kan være store forskjeller i barns følsomhet før de risikerer å utvikle astma
ved bruk av paracetamol.
Salgsdata for paracetamol i barnepakninger viser at forbruket blant barn øker, sier Per Lagerløv, barnelege og førsteamanuensis i allmennmedisin ved Universitet i Oslo.
– Et spørsmål er da: Hvor mye tåler barn før de risikerer å få astma? Svaret er at dette vet vi
ikke. Så vidt vi vet er det ingen terskel som må overskrides før risikoen for astma melder seg.
Enkelte data tyder på at det er en sammenheng mellom dose og respons – jo mer paracetamol man bruker, desto større risiko for å få astma. Men vi kan også snu spørsmålet: Når er det
holdepunkter for at man bruker for mye paracetamol?
Per Lagerløv har undersøkt bruk av paracetamol eller lignende febernedsettende og
smertestillende medikamenter blant førskolebarn (2004) og ungdom (2009). Studiene viste
at 10 % av førskolebarna hadde fått slik medisin tre eller flere ganger i løpet av de siste tre
månedene. 26 % av ungdommen hadde brukt medikamentene ukentlig eller daglig i løpet
av siste måned, ca. 10 % daglig.
– Ved slikt høyt forbruk vil det ikke være unaturlig at man kan se langtidsvirkninger som
utvikling av astma og allergi. Paracetamol er et legemiddel og skal brukes på streng indikasjon, det skal kun brukes når feberen senker allmenntilstanden til barn, så de for eksempel
ikke vil drikke, og det skal ikke brukes regelmessig ved hodepine, sier Lagerløv.
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menheng. Hele 3 754 mødre ble inkludert
ved fødsel og 1 016 barn fikk oppfølging
ved 10 årsalderen. Resultatet viste at 63 av
mødrene til barna hadde tatt paracetamol i
svangerskapet, 83 av barna hadde fått medikamentet før de var 6 måneder.
– Det virker som et beskjedent tall?
– Norske mødre er forsiktige med å ta
medikamenter i svangerskapet, likevel vil
kanskje noen mene at tallene er høye. Det er
også viktig å huske at dataene stammer fra
begynnelsen av 90-tallet. I dag har bruken av
paracetamol steget, sannsynligvis også blant
gravide og spebarn.

Kjønnforskjeller
Studien viser en klar kjønnforskjell. Jenter er
mer utsatt for å utvikle astma etter paracetamolbruk enn gutter. Jentene hadde også
økt risiko for å utvikle allergier og de hadde
i større grad positiv allergitest i blod og
prikktest i huden enn gutter.
– Årsaken til dette vet vi ikke helt, men det
virker som om gutter og jenter i utgangspunktet er ulikt biologisk disponert for
astma. Guttene er mer utsatt tidlig i livet, i
ASTMAALLERGI 5 2010
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forskning

løpet av puberteten kommer jentene etter,
og de sliter med astma lenger.
Sammenheng mellom paracetamol og
astma og allergi hos barn er påvist i flere
internasjonale studier de siste årene.
– Betyr dette at vi nå vet hvorfor astma og
allergier øker så kraftig hos barn?
– Vi har såpass mange indikasjoner som
gjør at vi kan si at det eksisterer en sammenheng mellom paracetamol og disse sykdommene, men dette er nok bare en brikke i et
stort puslespill. Ikke hele bildet.

Påvirker antioksidanter
– Det virker som om paracetamol har
motsatt effekt av antioksidanter, stoffer som
beskytter mot en viss type skadelig kjemisk
prosess i kroppen, såkalt oksidativt stress, sier
Bakkeheim. – Dette gjelder både hos barn
og voksne, men hos barn har paracetamol
en alvorlig tilleggseffekt ved at kroppens
ASTMAALLERGI 5 2010

immunceller kan bli
påvirket i allergisk
retning. Denne
påvirkningen skjer
sannsynligvis tidlig
i livet, mellom 0 og
2–3 år.
Bakkeheims undersøkelse trykkes i det
anerkjente tidsskriftet Acta Pædiatrica. I
samme nummer trykkes også en lederartikkel om undersøkelsen som fremhever
dataregistreringens nærhet til tidspunktet
paracetamol ble brukt.
– Mødrene ble spurt i barseltiden, foreldrene da barnet var ca 6 måneder. Sjansen
for at de husket riktig er dermed stor. En undersøkelse som dette baserer seg jo på hva
foreldrene forteller. Underrapportering kan
bidra til at resultatene blir mindre tydelige
enn hva de faktisk er.
Høsten 2003 ble det åpnet for salg av

paracetamol andre steder enn på apotek,
i dag er matbutikker og bensinstasjoner et
viktig salgsted.
– Siden den gang virker det som om
terskelen for å bruke paracetamol og
andre febernedsettende medikamenter har blitt mindre, sier Jan Ivar
Holme, spesialist i barnesykdommer
og medlem av Legerådet i Astma og
Allergiforbundet.
– Feber er en fysiologisk prosess
kroppen setter i gang for å bli frisk, men i
stedet for å ta det med ro, gis barna medikamenter for å bli feberfri raskt. Samfunnet
er blitt slik at vi ikke har tid til å være hjemme
med syke barn.
– Små barn får fort høy feber, det er ikke
alltid lett å vite hva som er riktig å gjøre?
– Ja, feberen kan gå fort opp, men den kan
også gå fort ned. Et råd er å kle av barnet og
gjerne vaske det med lunkent vann slik at
temperaturen går ned. Jeg vil også anbefale
å følge med i barnets allmenntilstand før
man gir febernedsettende midler.
– Vil du fraråde bruken av paracetamol?
– Nei det vil jeg ikke. Brukt med fornuft
og når det er nødvendig, er paracetamol et
nyttig hjelpemiddel. Men jeg vil oppfordre til
tilbakeholdenhet. n
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Bonde med kuallergi
Yrkesrelatert astma og allergi unge, og gården hadde han drevet i godt
får ofte alvorlige konsekven- over 20 år. Alltid med kyr på båsen.
Sluttet med kurs
ser. Gårdbruker Per Reidar
Gjermstad måtte rett og slett Men jeg fikk klar beskjed fra legen at hvis jeg
ville oppleve en trivelig pensjonisttilværelse,
slutte med kyr og finne seg
måtte jeg kutte ut kyrne. Det var ikke så
enkelt, siden jeg nettopp hadde gått inn i
noe annet å gjøre.
n tekst og foto – ANNE-LISE AAKERVIK
– Jeg merket egentlig ikke at jeg var allergisk,
sier han. – Jeg kjente jo at det begynte å svi
i øynene hvis jeg var lenge i fjøset, men jeg
tenkte aldri på allergi. Men i ettertid har jeg
jo skjønt det. Etter at jeg sluttet å gå i fjøset
har jo livet blitt så mye lettere, sier han.
Allergien ble oppdaget helt tilfeldig i 2004.
Han var til øre-nese-hals spesialist av helt andre årsaker Legen som behandlet ham ville
samtidig ta en allergitest fordi han syntes
Gjermstad virket tett i brystet. Testen viste
utslag på en ting, nemlig ku! Et resultat som
kom som svært overraskende på Gjermstad.
Han hadde gått i fjøset siden han var gutt-

samdrift, forklarer Gjermstad, men etter å ha
tenkt på det fulgte jeg rådet.
Det var først etterpå at jeg fant ut at allergien hadde vært der noen år uten at jeg
hadde reflektert noe over det. Nå kjenner
jeg det godt hvis jeg stikker innom et fjøs,
reaksjonen kommer med en gang.
Han innrømmer at han fortsatt savner
kyrne og timene i fjøset, men ikke nok til å
ofre helsa. I dag tar han oppdrag med å så,
høste og trøske korn for andre bønder og er
medeier i en pelsdyrfarm. Og erfaringene fra
fjøset har lært ham å ta forhåndsregler. Derfor er hjelm med støvfilter og avtrekk alltid
i bruk når de jobber med halm eller andre
støvete materialer.
Håkon Lasse Leira, overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital

Det er en stund siden kyrne sto her, nå er det blitt lagerplass. – Med tiden blir det nok garasje, sier
Gjermstad.
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sier at tommelfingerreglen er at mennesker
som får allergi og allergisk astma forårsaket
av jobben, bør komme seg bort fra det de
reagerer på. Å starte behandling, uten å ta
årsaken, utsetter bare problemet. Hvis man
begynner med behandling, men fortsetter å
gå i fjøset vil sykdommen fortsette å utvikle
seg, og kan bli kronisk. Sjansen for å bli frisk
er da borte. Det finnes lite tall på hvor mange
bønder som blir diagnostisert med astma
og allergi i året. – Vår erfaring er omtrent 1–2
bønder med astma i året, ikke mer, sier Leira.

Hjelp fra HMS
Landbrukets HMS tjeneste kommer innimellom i kontakt med bønder som reagerer når
de håndterer dyr i fjøset. Det sier Per Olav
Rian, som er distriktsleder for Trøndelagsregionen.
– I en slik situasjon kan vi være behjelpelig
med å søke om hjelpemidler, dvs. hvis legen
godkjenner det. Mange har god erfaring
med friskluftmaske (hjelm med støvfilter og
avtrekk) Vi ser at hos en god del svineprodusenter fungerer dette bra. Det gjør at de kan
fortsette i jobben, men samtidig må de passe godt på. Rian påpeker at det er dramatisk
for en som har satset på husdyr å skulle gi
opp gården og yrket. Det sier Leira seg enig
i: At sykdommen har alvorlige konsekvenser
for bønder uten yrkesskadeforsikring er helt
klart. Leira er derfor interessert i å finne ut
av hvordan det går med de som fortsetter i
yrket til tross for at de burde ha sluttet. – Der
har vi ingen tall, men vi vet jo også at allergi
utvikler seg forskjellig. Noen blir gradvis verre
over år, og opplever derfor ikke plagene så
godt. Mens andre får akutte problemer. –
Gjennom medlemskapet i Landbrukets HMS
får bøndene tilbud om å sjekke seg hvert
andre, tredje år, og de henvises til utredning
fra fastlegen hvis man mistenker allergi,
avslutter Rian. n

Per Reidar Gjermstad kuttet ut kyrne og
ble frisk av allergien. – Men jeg skulle
gjerne hatt noen beitedyr, sier han. For
det gresset gror. Noen sauer hadde
gjort susen på jordene bak huset.
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NORGES STØRSTE

UTVALG
FOR ALLERGIKERE

Her ser du noen av våre produkter for allergikere og
personer med matintoleranse. Utvalget består av alt fra
råvarer, ferdigmat til vaskemidler og produkter innen
personlig pleie. Kontakt en av våre allergiansvarlige i
butikken dersom du har spørsmål.

MATGLEDE!
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I kø for å teste lungene
Det var til tider trengsel foran
spirometriapparatene på Rådhusplassen i Oslo under Verdens
spirometridag 14. oktober. Også
ordfører Fabian Stang og VIFtrener Martin Andresen måtte
puste kraftig ut.
På Rådhusplassen utførte
leger og helsepersonell fra Oslo
universitetssykehus og Norges
Idrettshøgskole gratis spirometrimålinger for Osloborgere under
et nasjonalt Pust Ut-arrangement
anført av teamleder professor
Kai-Håkon Carlsen, Rikshospitalet.
En spirometritest kan avsløre om
man er i risikosonen for lungesykdommer som astma eller kols,
uten selv å være klar over det.
- Tidlig diagnose er viktig for å
kunne ta best mulig kontroll over
sykdommen, forklarte Carlsen.
Over 20 % av norske barn har
eller har hatt astma viser norske
studier. Dessuten viser en større
europeisk befolkningsundersø-

kelse at astma i barnealder er en
vel så viktig faktor for å utvikle
kols som røyking. For enkelte
grupper barn med astma er
risikoen urovekkende høy.
- Dette er virkelig sjokkerende,
sa Martin Andresen da han fikk
presentert tallene. - Her må det
satses på mer forskning og ikke
minst på informasjon om hva
man kan gjøre for å forebygge,
fastslo han.
Det var European Respiratory Society (ERS) og European
Lung Foundation (ELF) som via
kampanjen Year of the Lung
2010, oppfordret leger verden
rundt til å ta spirometriprøver
av befolkningen, motivere leger
til samarbeid og bygge allianser
med pasientorganisasjoner.
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sto bak det
nasjonale Pust Ut-arrangementet
i samarbeid med AstraZeneca og
Boehringer Ingelheim.

Kai-Håkon Carlsen demonstrerer lungekraft for Oslos ordfører Fabian Stang.

F.v. Kai-Håkon Carlsen, VIF-trener Martin Andresen og generalsekretær i
NAAF Geir Endregard.

Ungdommer fra FFO i møte med kunnskapsministeren

Kunnskapsministeren med f.v. Kine Madeleine Kokkin og NAAFU-leder
Martine Teigen

Tirsdag 7. september fikk 11
ungdommer fra FFOs medlemsorganisasjoner, samt seks
foreldre, møte kunnskapsminister
Kristin Halvorsen til samtaler
rundt arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om
ungdomsskolen.
Fra Astma- og Allergiforbundets ungdomsorganisasjon
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NAAFU stilte leder Martine
Teigen og vararepresentant Kine
Madeleine Kokkin.
- Vi fikk sagt fra om omfattende kunnskapsmangel i skolen
hva gjelder vår situasjon, og
nådde frem med hvor viktig det
er med fokus på mange av de
små tingene som gir elever med
astma eller allergier plager i hver-

dagen, sier Teigen. Hun synes
det var et nyttig møte. - Inneklima er hovedsaklig ikke dette
departementets ansvar, men det
faglige og tilrettelegging er noe
hun kan styre. Hun er i en posisjon der hun kan påvirke andre.
Til pressen sa Halvorsen at
ungdomsskolen ofte ble den
glemte skolen, og at det var
urettferdig.
- I 13 til 15 års alder er det mye
brytning og det skal tas viktige
avgjørelser for senere, påpekte
hun. - Mange opplever skolen
som lite virkelighetsnær. Signaler
sier at mange vil ha en mer
praktisk relevant undervisning.
Ikke på bekostning av teorien,
men side om side med den. Det
handler om måten å lære på,
økt kunnskapslyst og kunnskapstørst. Vi inviterer elever,
foreldre, lærere og forskere til
dialog rett og slett fordi vi føler
vi ikke har tid til lengre utredninger før vi tar grep.

På spørsmål om de på møtet
hadde snakket om inneklima
svarte Halvorsen at dette hadde
vært et tema og at det, slik hun
så det, var mangel på kunnskap
og bevissthet, og ikke minst generelt mye ubetenksomhet som
skapte mange av problemene.
Men mugg i veggen skyldes vel
ikke ubetenksomhet? Kunne klarere
kriterier for hva som definerer et
godt inneklima være med å gjøre
hverdagen enklere for elever i den
norske skole?
- Det har vært, og vi har, helt
klart en del utfordringer på
dette området. Jeg tror ikke
hovedproblemet er kriteriene for inneklima, men mer
bevissthet rundt kvaliteten på
bygg, svarte ministeren. Hun
understreket også at reglene for
inneklima ikke var hennes felt,
at det var Helsedepartementets
ansvar. - Men når det er sagt skal
jeg likevel kikke inn i om disse er
klare nok, avsluttet hun.
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Påvirker plastbruk
astmautvikling?
Vi lever omgitt av plast
overalt. Og plastmyknere
tilsettes plasten for å bedre
kvaliteten. Men kan dette
også gi økt forekomst av
astma?
n tekst og foto – OLA HESSTVEDT
– Det er utfordrende å prøve å finne årsaker
til økningen av astma i vestlige land de siste
tiårene. Astma er komplisert, forskningen må
ta steg for steg, sier cand. scient. i molekylærbiologi Kirsten Eline Rakkestad. Hun
har tatt PhD-graden på laboratoriestudier
av komponenter i støv: Ftalater fra plast og
muggsoppsporer i inneluft i Oslo. Rotteceller
ga svar.
– Forskning har avdekket årsaker til andre
helseskader før. Det er veldig dyrt å behandle
og utvikle nye medisiner. Finner vi årsakssammenhenger, kan lidelser som astma
forebygges. Det vil være mye billigere i det
lange løp. Da er det flott å få en ny brikke på
plass selv om et forskningsresultat gir hundre
nye spørsmål, sier 37 år gamle Rakkestad fra
Marker kommune i Østfold.
Kirsten E. Rakkestad vikarierte som avdelingsingeniør på Biologisk institutt da hun
fikk lyst på en doktorgrad. Hun startet i 2003
og leverte avhandlingen for ett år siden.
Et langt løp på Folkehelseinstituttet, dels i
samarbeid med Norsk institutt for luftforskning, NILU.
Genetiske forklaringer på astmaøkningen
siden 1970-tallet holder ikke, tidsrommet er
for kort. Epidemiologiske studier alene kan
ikke knekke astmagåten. Derfor er det naturlig at man også leter etter biologiske forklaringer på utviklingen, forklarer doktoranden,
som nå er tilknyttet Farmasøytisk institutt på
Blindern i en post doc-stilling.

Plastalder innendørs
– Vi har hatt relativt lite inneluftforskning i
Norge. Det er et faktum at vi oppholder oss
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Cand.scient. Kirsten Eline Rakkestad har tatt
PhD-graden på sammenheng mellom ftalater i
innestøv og påvirkning av celler i rottelunger.

langt mer innendørs enn i tidligere tider,
og at gjenstander av plast og plastbruk
i bygningsmaterialer er utbredt i norske
oppholdsrom. Plastalderen har vart i de
samme tiårene som har gitt store økninger
på astmastatistikkene. Det er plastledninger
og slanger overalt, og ftalater er forbindelser
som benyttes som tilsetninger i plast for å
øke fleksibiliteten, gjennomskinneligheten
og holdbarheten.
I motsetning til de fleste tidligere studier
brukte vi ikke støvsuger for å samle inn støv,
men metoden vår var å ha pumper stående
ett døgn og suge inn partikler i luften for å
få nok støv med ulik størrelse på partiklene.
Dette ble gjort i noen utvalgte skoler, barnehager og privathjem. Dessuten på Høgskolen
i Oslo. Til sammen 14 målesteder i Oslo, sier
forskeren.
– Hva fant dere?

– Omtrent det samme nivået av ftalater
som i andre lignende studier i Europa og
USA. Vi målte seks forskjellige typer ftalater,
og fant litt ulike mengder på de forskjellige
målestedene.
– Og hvor farlig er støvet?
– Normale, lave doser kan man ikke si er
farlige. Vi målte konsentrasjoner langt under
det som per i dag anses som skadelig. Neste
fase var å utsette immunceller fra rottelunger
for påvirkninger av ftalater. Dette er viktige
celler i kroppens forsvar mot partikler, virus
og annet som pustes inn. Vi så på cellenes betennelsesreaksjoner og overlevelse.
Ftalater ble blandet inn i cellemediet, altså
det cellene lever av, mens vi dyrket dem på
en plastskål. Resultatet var mer celledød med
ftalater, og mer celledød med høyere doser.
Det ble også målt om cellene hadde skilt ut
betennelsesmarkører mens de fortsatt var i
live, og det fant vi at de hadde.
Det er jo slik at betennelsesreaksjoner
er en del av sykdomsbildet når det gjelder
astma. Vi så en mulig sammenheng mellom
plastmyknere og betennelsesresponser i cellekultur. Spørsmålet er hvor relevante disse
funnene er for det vi puster inn fra innelufta.
I tillegg kan vi også eksponeres utendørs.
Der er bildekk en mulig kilde. Det vi puster
inn innendørs er ikke kjempefarlig. Man skal
ikke gå rundt og engste seg i det daglige.
Men når stoffene akkumuleres i støv, kan det
jo være lurt å holde rent der personer som
har astma eller er astmadisponert oppholder seg. Men det er altså foreløpig ingen
sikker sammenheng. Når vi dit, må vi slutte
å bruke det som er helseskadelig. Men med
mer astma siden 70-tallet i vestlige land
med store mengder plastmyknere og mye
tidsbruk innendørs, kan forsøk som dette gi
litt mer viten som forklarer. Vi vet fortsatt ikke
hvorfor astma øker og hva som gir astma,
understreker Kirsten E. Rakkestad. Det er nok
mange årsaker som virker sammen, tror hun.

Mer forskning!
– De mest vanlige ftalatene er forbudt i
barneleker, men stikkprøver viser at det
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TRYGGE DUNPRODUKTER
til barn og voksne
astma allergi

NORSKPRODUSERTE dundyner!
Princess dundyner og -puter er av meget høy kvalitet,
og som eneste kjede i Norge selger vi dunprodukter
vurdert og anbefalt av Norges Astma - og Allergiforbund. Vi har testet alle våre dyner og puter til barn og
et utvalg av dyner og puter til voksne, slik at du som
er spesielt opptatt av helse kan velge trygt blant disse
produktene. Dundynene Supersoft og Nordic Night er
anbefalt av NAAF. Det samme gjelder dunputene Gull
og Gull lav.

GÅSEDUNDYNE Nordic Night
140 x 200 cm 1999,140 x 220 cm 2199,-

GARANTI

10 ÅR

GÅSEDUNDYNE Supersoft
140 x 200 cm 2199,140 x 220 cm 2399,-

DUNPUTE Gull
50 x 70 cm 699,-

9238

Alle våre dundyner og puter er Øko
Tex-sertifisert
og
30x30
mm
merket ”Trygge Tekstiler”, dette garanterer at produktet
ikke inneholder helseskadelige kjemikalier.

DUNPUTE Gull lav
50 x 70 cm 599,-

Produsert eksklusivt for Princess
av Norges eldste dunprodusent

GARANTI

10 ÅR

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 349,Gåsedundyne 80 x 100 cm 449,Gåsedundyne 100 x140 cm 699,DUNPUTE Andungen
Dunpute 35 x 40 cm 149,Dunpute 40 x 60 cm 199,-

Varene
får du også kjøpt trygt på www.princessbutikken.no
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Påvirker plastbruk...

fra side 27

forekommer her og der. PVC gulv inneholder
plastmyknere. Der det er PVC- gulv, kan eksponering reduseres ved at man er ekstra nøye
med renhold av gulvet slik at støv med
plastmyknere ikke hoper seg opp. Særlig
hvis barn krabber rundt og leker på
gulvet. Vi har plastmyknere i så mangt,
som i kosmetikk, kjøkkenplast, maling
og byggematerialer. Det gir ikke akutte
helseskader. Selv om vi nå vet litt mer,
har vi et behov for mer forskning. Andre
forsker nå videre på mitt materiale. Blant
annet på ftalater i forhold til diabetes, som
også har hatt en kraftig utvikling de seneste
tiårene. Folkehelseinstituttet og Farmasøytisk
institutt samarbeider nå med Universitetet i Karlstad. Studier av mekanismer for å finne årsakssammenhenger er viktig, sier Rakkestad. I sin nye forskerjobb
skal hun studere ftalater og andre hormonhermende stoffers
mulige påvirkninger av sentralnervesystemet i kylling og rotte.
Antall barn med autisme er også økende, og det har vært spekulert i
om dette kan skyldes eksponering for miljøkjemikalier.
Kirsten E. Rakkestads doktoravhandling har også en studie av effekter av sporer fra muggsopp som opptrer ved fuktskader innendørs. Her ble det brukt celler fra menneskelunger. Hun
fant ut at både sporene og en type giftstoffer som muggsoppen produserer kan drepe eller
skade slike celler ved relativt høye konsentrasjoner. n

Valle Marina

– for helseop p h o l

De mest vanlige plastmyknere
(ftalater) er nå forbudt i leker men
vår hverdag inneholder likevel mye
plast – i kosmetikk, byggematerialer,
kanskje i bildekk. (foto: Colourbox)

d,

Pålandsbrisen sørger for deilig klima – også sommerstid, badetemp 20–23 gr.

Nye lavere priser
for medlemmer!
For informasjon og booking,
kontakt NAAFs reisekonsulent:
Kerstin Aarsand Elmohib,
tlf. 23 35 35 24
vallemarina@naaf.no

e ri edrøm eller konferansested
mf

Anlegget har 70 nyoppussede leiligheter, beliggende i et vakkert hageanlegg med to
svømmebasseng, treningsstudio med muligheter for fysikalsk behandling, et helsesenter,
konferansesal, nærbutikk, en hyggelig restaurant og snackbar. Godt skjermet for biltrafikk
og støy. Kort spasertur til deilig strand og hav – og med fine turmuligheter i området.

so

Det Norske Helsesenter, Valle Marina på sydspissen av Gran Canaria eies og drives av
Astma- og Allergiforbundet. Klimaet er spesielt gunstig for mennesker med lungesykdommer,
hud- og allergiproblemer.

Se også:
www.naaf.no/vallemarina
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naaf-advokaten

HUSEIERS R

Det kan være helseskadelig å bo i en
bolig som er utsatt
for fukt, sopp og råte. Og
fuktskader i boliger er et
utbredt og alvorlig problem
her i landet.
n av NAAF-advokat CARL-FREDRIK SETSAAS

F

uktskader gir økt risiko for å få
luftveislidelser og astma, spesielt
gjelder dette for små barn.
Astmatikere er særlig utsatt for helsemessige plager ved å bo i en fuktskadet bolig.
Hvilke rettigheter har du har dersom boligen

Utvidet medlemstilbud
Advokat Carl-Fredrik Setsaas i advokatfirmaet
Salomon Johansen AS er en av NAAF-advokatene. Advokatkontoret har ekspertise på
eiendom og boligrett. Det betyr at du som
medlem kan få en gratis konsultasjon for vurdering av din sak, dersom du har problemer
lik de som er beskrevet her.
Alle henvendelser skal gå gjennom NAAFs
Rådgivningstjeneste. Den er åpne daglig (ikke
onsdag) fra kl. 9–11 og kl. 12–14, på
tlf. 23 35 35 35.
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En fuktskadet bolig
er ofte et mareritt særlig for den med astmaog allergisykdommer.
Hva gjør du når boligkjøpet
ikke ble som forventet?

din er utsatt for fukt-, sopp- og råteskader?
NAAF-advokaten gir her en gjennomgang,
først og fremst knyttet til dine rettigheter
som boligkjøper og forsikringstaker.
For at du som boligkjøper skal kunne
holde selger ansvarlig, må den aktuelle
fuktskaden anses som en mangel. Den
alminnelige hovedregelen er at mangel
foreligger dersom boligen ikke er i samsvar
med de krav til kvalitet, utrustning og annet
som følger av avtalen.

Mangel i juridisk forstand
Ved salg av brukte boliger er det vanlig at
nevnte hovedregel fravikes ved at boligen
selges ”som den er” eller med lignende klausul. Ved en slik klausul overføres risikoen for
skjulte feil fra selger til kjøper. Det er riktignok
ikke slik at kjøper av den grunn er fraskrevet
enhver mulighet til å gjøre gjeldene feil ved
boligen overfor selger. Mangel anses likevel å
foreligge der selger har gitt feil opplysninger
eller unnlatt å gi opplysninger om negative
forhold av betydning. Videre er det en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere
stand enn det kjøper hadde grunn til å regne
med. For at selger skal hefte for en skjult feil,

må feilen derfor være både upåregnelig og
det må være et klart missforhold mellom
boligens forventede og reelle kvalitet.
Vurderingen av om boligen er i vesentlig
dårligere stand enn det kjøper hadde grunn
til å regne med er sammensatt og skjønnsmessig. Sentrale faktorer i vurderingen er
blant annet de opplysninger som er gitt
kjøper i salgsprosessen, boligens karakter
og standard, kjøpesummen, den konkrete skaden og skadeårsaken.
Boligens alder, da
med eventuelle
utbedringer tatt i
betraktning, og forventet levetid på de enkelte bygningsdelene er også av betydning.
Ved kjøp av ny bolig vil fukt-, sopp og
råteskade lettere bli ansett som en mangel som kan gjøres gjeldende mot selger.
Mangel anses å foreligge dersom resultatet
ikke er i samsvar med de krav som følger av
kjøpsavtalen, eller der arbeidet ikke er utført
på forsvarlig vis og materialene ikke har
vanlig god kvalitet. Videre dersom resultatet
ikke er i samsvar med offentligrettslige krav,
slik som krav til våtrom og elektrisk anlegg.
I tillegg vil manglende eller uriktig informasjon fra selgers side også her gjøre at mangel
anses å foreligge.
Fukt-, sopp og råteskader vil også kunne
forekomme som en følge av arbeid utført
i boligen. Eksempelvis hvis det oppstår
fuktskader på et bad som er blitt rehabilitert
ved hjelp av håndverkere og skaden oppstår
som følge av at arbeidet ikke er utført
fagmessig eller der materialet er av dårlig
kvalitet. Da vil håndverkeren kunne holdes
ansvarlig.

Undersøkelsesplikt
Avgjørende for om det foreligger en mangel
er tilstanden på tidspunktet da kjøper
overtok boligen. Men en mangel kan gjøres
gjeldende selv om den ble avdekket etterpå.
Kjøper vil riktignok ha vanskelig med å vinne
frem med sitt krav mot selger der kjøper ikke
har oppfylt sin undersøkelsesplikt, da under
forutsetning av at kjøper ved slik undersøkelse ville avdekket feilen. Kjøper har en geneASTMAALLERGI 5 2010

naaf-advokaten

S RETTIGHETER
ved fukt-, sopp- og råteskader i boligen

rell plikt til å undersøke boligen, og en særlig
undersøkelsesplikt der selger oppfordrer til
det, eller har påpekt en bestemt risiko eller
mulighet for konkrete feil ved boligen.
Hva kan kjøper kreve av selger/håndverker?
Der det foreligger en mangel kan kjøper
ha ulike krav, slik som å holde tilbake
betalingen, kreve prisavslag eller at skaden
utbedres. Et prisavslag vil normalt tilsvare
kostnadene ved å få rettet mangelen, eventuelt den verdireduksjonen som mangelen
utgjør. Det kan også være aktuelt å kreve
erstatning for de utgifter man er hatt som
følge av mangelen, slik som vannskader i
etasjen under et mangelfullt bad. I ytterste
konsekvens kan kjøpet heves.
Ved fuktskader vil man normalt ikke få
dekket utgiftene via forsikringsselskapet.

Skyldes fuktskaden feilaktig konstruksjon
eller mangelfullt vedlikehold vil en vanlig
boligforsikring ikke dekke skadene. Derimot
vil boligforsikringen normalt dekke uforutsette vannskader som følge av ødelagte rør
eller vann som trenger inn utenfra.
Eierskifteforsikring gir ingen bedre rett til
forsikringsdekning ved fuktskader. En eierskifteforsikring er ingen forsikring av selve
eiendommen, kun en forsikring av selger. De
krav som kjøper har mot selger etter avtale
og gjeldende lovgivning kan han isteden
gjøre gjeldende overfor forsikringsselskapet
som eierskifteforsikringen er tegnet hos.
Det kan være behov for juridisk bistand
for å få avklart hvilke rettigheter man har og
eventuelt for å gjøre krav gjeldende overfor
selger. De fleste innboforsikringer dekker en
større del av utgiftene til advokatbistand.

Hvis man avdekker en fuktskade på
boligen må det reklameres overfor selger
innen rimelig tid. Ved kjøp av ny bolig er
kjøper i noen tilfeller forpliktet til å si fra
innen få dager. For å unngå at reklamasjonen er for sent fremsatt bør man reklamere
med det samme skaden er oppdaget, dette
selv om man enda ikke har fått full oversikt
over skaden. I reklamasjonen må det fremgå
at mangel gjøres gjeldende og hva slags
mangel det er.
Det er likevel en grense for hvor lenge
etter overtakelsen av boligen man kan
gjøre gjeldende en mangel ved boligen.
En mangel kan som hovedregel ikke gjøres
gjeldende mer enn fem år etter at kjøper har
overtatt bruken av boligen. n

www.glendimplex.no

Classic panelovn
Norskprodusert

scanpartner.no Foto: Jan Christian Sørlie

Godt inneklima med Classic
Panelovnen Classic anbefales til astmatikere og
allergikere for å sikre god luftkvalitet
og et godt inneklima. Classic er en lukket
panelovn hvor varmelementene ikke
kommer i direkte kontakt med inneluft
og ingen støvpartikler forbrennes.

Ovnen er renholdsvennlig, har svært nøyaktig
termostat og de nødvendige miljøhensyn
er ivaretatt. Classic kan tidsstyres via
spareplugg eller via styringssystemene
Dimplex DigiHeat 8, Nobø Orion 700 og
ewt Plus+.
Anbefalt av

Topaz glasspanelovn

DESIGN: Topaz er en Classic
panelovn med glassfront.

U

Tlf. +47 74 82 91 00 email@glendimplex.no Produktene våre får du kjøpt hos din lokale elektroinstallatør og hos de fleste byggevarebutikker.

ASTMAALLERGI 5 2010

31

inneklima

Passivhus – en helserisiko?
Det som er bra for miljøet
er ikke nødvendigvis bra
for helsa. Energisparende
passivhus kan gi fuktskader
og negative helseeffekter.
n tekst – SISSEL FANTOFT

D
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Fakta om Passivhus:
l Hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus.
l Passivhus har et energibehov som er ca. 25 % av energiforbruket i 		
tradisjonelle boliger.
l Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra
varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.
l For å kunne kalles passivhus må følgende to kriterier oppfylles:
1. Beregnet årlig energibehov til romoppvarming må ikke overstige 		
12 kWh/kvm.
2. Maksimalt effektbehov til romoppvarming må ikke overstige
10 W/kvm.

Følgende forutsetninger er ifølge Jan Vilhelm Bakke sterkt utsatt for påregnelige
feil som kan føre til alvorlige konsekvenser:
l Byggeprosessen må være helt tørr. Det må ikke forekomme fuktighet i isolasjonen når
den bygges inn.
l Fuktsperren må være helt tett. Dette skal testes med trykksetting av huset etter
ferdigstillelse, men det kan skje mye med fuktsperren etter det.
l Fuktsperren må legges så langt inn i veggen fra innervegg at ikke spiker, skruer eller
lignende ved et uhell fører til perforasjon av fuktsperren.
l Alle senere føringer gjennom fuktsperren (rør, ledninger, kabler, nye vinduer osv) må
forsegles grundig.
l Plasten i fuktsperren må være av tilstrekkelig kvalitet til å holde hele byggets levetid.
l Det må sikres et forsvarlig drifts- og vedlikeholdsprogram av ventilasjonsanlegget
gjennom hele byggets levetid.
l Huset må ha egen oppvarming uavhengig av ventilasjonsanlegget og i tillegg til
installasjoner for forvarming av frisk luft.

ASTMAALLERGI 5 2010

(illustrasjonsfoto: Scanpix)

et hevder overlege Jan Vilhelm Bakke
i Arbeidstilsynet.
– Astmatikere og allergikere,
spesielt de med luftveisreaksjoner, er ekstra
sårbare og har lettere for å få problemer med
et dårlig inneklima, sier Bakke.
Passivhus er bygd for å ha et lavere energiforbruk enn andre hus gjennom tiltak som
ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og
varmegjenvinning. Passivhus har et energibehov som er ca. 25 prosent av energiforbruket i tradisjonelle boliger. Bygningsforskriftene får stadig strengere krav i forhold til
ventilasjon med varmegjenvinning.
– Dagens teknologi for ”passivhus” krever
så tykke vegger med isolasjon at dersom
fuktighet trenger inn vil den ikke komme ut
igjen. Fuktsperren må være hundre prosent tett fra det er nytt og gjennom hele
bygningens levetid for at det ikke skal trenge
varm luft fra innemiljøet ut i isolasjonen og
kondensere ut fuktighet der. Fukt i konstruksjonen kan gi fuktskader og negative
helseeffekter, ifølge Bakke.
– Det er fuktproblemene jeg ser som hovedproblemet med passivhus-konstruksjonen. Basert på mine erfaringer og samtaler
med ulike fagpersoner tror jeg ikke at dette
lar seg gjennomføre, sier Bakke.
Han mener at oppvarming ikke bør
kombineres med ventilasjon, og at det vil bli
svært vanskelig å hindre at fukt trenger inn i
isolasjonen.
– Erfaringene vi har både med byggebransjens evne til å levere kvalitet med tørt og
rent bygg og eiernes senere bruk av bygningen tilsier at sannsynligheten for at noe kommer til å svikte er stor, og konsekvensene av
dette kan være helt uakseptable, mener Jan
Vilhelm Bakke. n

(illustrasjonsfoto: Scanpix)

Våkner du i frisk luft

hver morgen?

renom m e.no

luftforurensning

På Innemiljøsjekken
kontrollerer vi:
• Fuktkilder
• Muggsopp
• Ventilasjon
• Luftfuktighet
• Fuktighet i utvalgte
konstruksjoner
• Temperatur
• Radon

Har du noen av symptomene på dårlig innemiljø?
Trett og uopplagt? Tett eller rennende nese? Såre øyne? Tung i pusten? Konstante forkjølelsessymptomer?
Lukter det mugg? Muggliknende flekker på vegger? Høy luftfuktighet?
Innredet kjellerstue eller soverom under bakken?
Føler du deg bra når du er hjemmefra noen dager og blir dårlig igjen hjemme?
Bestill innemiljøsjekken! Da kommer en av våre boliginspektører hjem til deg og sjekker boligen din, og gir
deg råd om hvilke tiltak du bør gjøre for å bedre innemiljøet.
Vil du være trygg på boligen din, kontakt oss på:

815 48 250 eller innemiljo@anticimex.no

U
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Anbefalt av 5Huseiernes
Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet
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luftforurensning

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund
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Lillevollen barnehage ble i sin tid bygget i nært samarbeid med Astma- og Allergiforbundet. Inneklimaet for John Henrik, Erin og Mathias er upåklagelig.

Allergivennlig inne og ute
Lillevollen barnehage i Bodø tar grep for å gjøre uteområdet
mest mulig egnet for allergikere og astmatikere.
– En bevisstgjørende prosess, sier styrer Beret Rørvik.
n tekst – HANNE LØKÅS VEIGÅRD foto – ERIK VEIGÅRD

L

illevollen barnehage har 68 plasser fordelt på fire avdelinger – og 18 ansatte.
Da barnehagen ble etablert for 20 år
siden, var det i tett samarbeid med Astmaog Allergiforbundet.

– Fokus den gang var et allergivennlig
inneklima, noe som da var et ganske nytt
tema. Det ble oppfattet som radikalt at
barnehagen ble erklært 100 prosent røykfri,
sier styreren.

Levegg ved sandkassen gir ly og minsker støvplagen, konstaterer Beret Rørvik.
ASTMAALLERGI 5 2010

Barnehagen har store, luftige rom, bevisst
materialvalg, et godt dimensjonert ventilasjonsanlegg og svært gode renholdsrutiner.
– Barnehagen har også investert i matter
som effektivt stopper sandstøvet i gangen.
Dette nyter både allergikerne og alle andre
godt av. Det er viktig å forebygge, sier Rørvik.

Værhardt
Barnehagebarn tilbringer halve dagen utendørs. Det ble derfor naturlig for personalet å
se nærmere på om også uteområdet kunne
gjøres mer allergivennlig.
– Barnehagen ligger værhardt til. Det blåser mye, og særlig ved lave temperaturer blir
det et problem for barn med kuldeallergi og
kuldeutløst astma. Sandføyke mellom de tre
husene i barnehagen er også et problem, så
vi skjønte at skjerming mot vind var nødvendig, sier Rørvik.
Barnehagen fikk 55 000 kroner fra Husbankens kompetansemidler for å utarbeide
prosjektet.
– Dermed fikk vi anledning til å samarbeide med en arkitekt som laget en helhetlig
plan for hele området, med tanke på en
etappevis oppgradering etter hvert som
økonomien tillot det, forteller styreren.
Hun legger til at foreldrerepresentanter
deltok i hele prosessen.
Planene omfatter: Å redusere arealene
35
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med gressplen, bygge sykkelveier i tre (for å
redusere sandføyke), levegger rundt sandkassen og skjermede terrasser foran hvert av
barnehagens tre hus. Beplantning er med
hardføre, allergivennlige busker og trær for å
stoppe vind og redusere støvplager. Og det
skal tas i bruk ei hytte som ligger midt på
uteområdet, som i dag brukes som lagerplass. Tanken er at ungene skal kunne gå inn
der med uteklærne på.
– Det estetiske er viktig. Vi vil at det skal
være pent rundt oss. Samtidig har vi vært
helt klare på at dette skal være et lekeområde, ikke en park, sier Rørvik.
Barnehagen søkte støtte fra Extrastiftelsen.
Jubelen stod i taket da de fikk 155 000 kroner
derfra til opprusting av uteområdet.
– I tillegg har vi fått støtte fra Olaf Billes legat, pluss at barnehagen selv har spyttet inn
penger. Vi hadde sett for oss å bruke fem–
seks år på utbedringene, men takket være
prosjektmidlene kunne vi arbeide i en helt
annen takt. Vi har allerede gjort halvparten
av tiltakene, forteller Beret Rørvik.

ikke merke så mye før beplantningen vokser
til og begynner å ta av for vinden. Det tar
sin tid. Men personalet er utvilsomt blitt
bevisstgjorte og mer oppmerksomme på
forebygging, så dette kan anbefales for
andre barnehager.
– Hvis du hadde frie økonomiske tøyler –
hva slags tiltak ville du satset på da?
– Da ville jeg ansatt en gartner! kommer
det kontant, før barnehagestyreren legger til:
– Men vi har en kjempesnill og sprek
pensjonist som hjelper oss med
å klippe plen, frese snø og
strø glattisen. n

Mathias i sving på sykkelstier av tre som hindrer
at det virvles opp masse sand ved sykling.

(foto: Erik Veigård)

Allergivennlig inne og ute

Bevisstgjøring
– Har dere merket noen strakseffekt av
tiltakene?
– Nei. Vi vil nok

Muligheter for støtte
Å oppgradere uteområdet i en barnehage er ikke billig. Avhengig av hvordan barnehagen er organisert (privat,
kommunal, stiftelse med kommunal støtte), vil det variere hvilken støtte man kan få. Her er noen ordninger som
kan være verdt å undersøke:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Egen kommune og fylkeskommune (eks. tippemidler til nærmiljøanlegg)
Husbankens kompetansemidler – www.husbanken.no
Extrastiftelsen – www.extrastiftelsen.no
Lokale banker, forsikringsselskaper m.fl. lyser fra tid til annen ut midler man kan søke på. Se lokalavisen.
Nasjonalforeningen for folkehelsen (bl.a. forebyggende tiltak for barn) – www.nasjonalforeningen.no
Norske Kvinners Sanitetsforening (bl.a. forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge) – www.sanitetskvinnene.no
Ulike legater – www.legathandboken.no
Bruk eget nettverk og få tips fra andre!
Mer om Lillevollen barnehages erfaringer, ta kontakt på lillevollen@barnehage.no eller tlf. 75 58 46 60
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(with overprint)
astma allergi

Nyhet Jif tørrmopp

Nye Jif Tørrmopp er nå mykere og
tykkere enn før.

miNdre støv – miNdre allergi
(foto: Erik Veigård)

Jif Tørrmopp inneholder naturlige
oljer som effektivt tiltrekker selv det
fine støvet.

Derfor anbefales Jif Tørrmopp av
Norges Astma- og Allergiforbund.

ASTMAALLERGI 5 2010

37

nyheter

Burotaksjon på Øvre Romerike

Luft for alle

NAAF Øvre Romerike
storlag har nå avsluttet sin burotaksjon
for 2010. Dette var
det første året laget
har satt i gang en slik
aksjon. Det kom inn
flere rapporter fra
deltagende grupper
og i september ble
det foretatt loddtrekning om hvem som
skulle få gevinster for
sin innsats.
Kr 4 000 gikk til
Aktive karer i aksjon. Foto: Bodil Skårer, Bjerke
SFO ved Nordkisa
Barnehage.
skole i Ullensaker. Kr
kommunene på Øvre Rome3000 gikk til Bjerke barnehage i
rike har støttet aksjonen med
Nannestad og kr 2 000 til Bønsmoen barnehage i Eidsvoll kom- annonsering og midler. NAAF
Øvre Romerike storlag vil ha en
mune. I Nes kommune hadde
ny aksjon i 2011, og vi håper at
Idrettsrådet lovet ut en premie
enda flere vil ta i et tak med å få
på kr 2000 til et av de idrettslafjernet burota i sine nærområder.
gene som deltok på aksjonen.
Premien gikk til Team Nes J16.
Solveig Pleym Øien,
Øvre Romerike Utvikling,
leder Øvre Romerike Storlag
Akershus fylkeskommune og

Ren luft for alle burde være
en selvfølge, men slik er det
dessverre ikke. Derfor har Astmaog Allergiforbundet nå lansert
kampanjen Luft for alle.
Etter situasjonen vinteren
2010, spesielt i Oslo og Bergen,
der luften var så dårlig at enkelte
ble anbefalt ikke å bevege seg
utendørs, fant forbundet det
betimelig å handle.
- De nivåene vi nå opplever
over mange dager medfører
at de som allerede er syke får
forsterket sine plager betydelig
og det er sannsynligvis flere som
vil utvikle astma de må leve med
resten av livet. Det er uakseptabelt, sa generalsekretær i NAAF,
Geir Endregard den gangen.
NAAF sendte derfor et brev til
statsminister Jens Stoltenberg
og de involverte fagdepartementer og varslet at vi så på mulige juridiske skritt. Forbundet er
nå i dialog med forskjellige jurister og eksperter for å kartlegge

hvordan man mest effektivt får
tvunget frem en overholdelse av
vedtatt lovverk.
- Vi kan ikke lenger sitte stille
å se på at mennesker blir syke av
forurensning fordi regjeringen
ikke vil gjøre nødvendige grep
for at kommunen kan overholde
våre lover, sier Endregard. - Vi
har prøvd i flere år med politisk
og faglig påvirkning og må
nå tydeligvis stramme til for å
tvinge frem overholdelse av
minimumskravene satt i EU og
nasjonale forskrifter.
NAAF krever en konkret handlingsplan som viser at man tar
problemet seriøst og hvordan
man har tenkt til å gå frem for å
løse det.
Kjøp en boble med ren luft
på kampanjens hjemmesider og
vær med å støtte NAAFs arbeid
for bedre lokal luftkvalitet.
Besøk www.luftforalle.no

Drømmetur til Færøyene
I slutten av juni satte hele 81
forventningsfulle passasjerer seg
på flyet for å reise til Færøyene. Turen gikk i regi av Norges
Astma- og Allergiforbund
Region Møre og Romsdal, Norsk
Revmatikerforbund (Ålesund
lokallag) og Landsforeningen for
Hjerte- og Lungesyke (Ålesund
lokallag).
Det ble leid eget fly fra
Atlantic Airways som tok turen
direkte fra Vigra kl. 8:30. Ved ankomst til Færøyene sto bussene
klare til å ta med seg følget til et
tåkete Gåsadal. Deltagerne fant
det interessant å bevege seg
i nærmiljøet med orientering
fra guiden om levesett i både
eldre og nyere tid. Etter lunsj
gikk turen videre til Kirkjubø
hvor man ved selvsyn fikk se
hvor den norske vikingekongen
Sverre vokste opp og forberedte
seg til kampen om kongeretten
i Norge.
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Lørdagen tok reisefølget først
turen til Gøtu, deretter videre
til Klaksvik, den nest største
byen på Færøyene. Under
lunsjen fikk deltagerne informasjon av kultursjefen i Klaksvik,
Davur Winther, og fiskebåtreder
Kristian Martin Rasmussen. De
snakket om utviklingen av fiskeriene fra 1920 og frem til i dag.
Deltagerne fikk også med seg
en færøysk vielse i den lokale
kirken.
Tilbake på hotellet i Torshavn
hadde man en felles festmiddag. Utover en velsmakende tre
retters middag ble det fremvisning av profesjonelle dansere i
færøyske drakter. De aller fleste
deltagerne fant fort ut av trinnene, og deltok lystig i ringdansen. Deretter ble det musikk til
dans, og dansegulvet var til tider
velfylt.
Søndag gikk turen til det
velkjente turiststedet Gjogv. På

vegen fikk man med seg det
velkjente landemerket ”Risan
og Kjetlingen”. Så gikk turen til
Saksun hvor man besøkte bondegården ”Duvugard” som er
bevart i sin opprinnelige tilstand
fra tidlig på 1800-tallet.
Mandag var Suderøyene
målet. Båtturen tok to og en
halv time hver vei, men med
sine gode fasiliteter ble også
det en opplevelse. På det gamle
handelshuset Segllofted ble det
servert en lunsj som de fleste
ikke kunne berømme tilstrek-

kelig. Samtidig fikk deltagerne
være med på en historisk reise
hvor dagens driver av stedet fortalte og dokumenterte stedets
historie.
Det ble annonsert med at
dette ville bli en ”Drømmetur til
Færøyene”. Og det var nettopp
det turen ble.
Roger Gudmundset (LHL
Ålesund) og Ottar Drågen (NAAF
Region Møre og Romsdal)
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nytt fra naaf

Matvareallergikurs
I fjor ble kurset avlyst på grunn
av influensaen, men i år kunne
endelig Glåmdal AAF arrangere
kurs for berørte av matallergi
og/eller intoleranse og deres
pårørende. Tilbudet var til alle i
Hedmark fylke.
Kokken Svein Iversen fra
matkurs.no, viste fram hvordan
tilberede mat i fra bunnen av og
unngå ferdigmat med tilsetningsstoffer. Maten bør være
enkel og rein. Det tar ikke så mye
lengre tid å tilbedre maten i fra
bunnen av. Iversens tese er at vi
ikke er laget for å fordøye verken

Aksjon Burot 2010 i Vestfold
korn eller melk, at vi er blitt kulturelt tilvennet disse produkter.
I underkanten av 20 personer
fikk gleden av å være til stede
da Iversen laget smaksprøver av
kyllingfilet og ytrefilet av svin
med ulike tilbehør. Et meget
bra tilbud. Enkelte av deltakerne
hadde lang reise vei, synd at det
ikke var flere deltakere når vi vet
hvor mange som er berørt av
matallergi.
Gunn Rauken, regionssekretær
Region Hedmark

NAAF-prisen til Stord og Bergen

Forbundsleder Pål Johansen gratulerer to glade prisvinnere

Pris for beste tiltak og aktivitet
gikk i år til henholdsvis Stord
og Bergen Astma- og Allergiforening. Begge mottok pris for
sine aktiviteter under Verdens
tobakksfrie dag.
Stord mottok prisen for velorganisert og entusiastisk utdeling
av babybodier ved fødeklinikker
i regionen, og Bergen for å ha
samlet flere hundre skoleelever i
Haukelandshallen til et forrykende show. Det var lederne for
de to lokalforeningene i Region
Vest, Laila Stensletten, Stord og
Elin Brodahl, Bergen som mottok
prisene av forbundsleder Pål
Johansen under landsmøtet 24.
-26. september.
Det å ha en gave å gi bort gir
en fin mulighet til å ta opp viktigheten av å la barn vokse opp
i et røykfritt miljø. Prosjektet har
ASTMAALLERGI 5 2010

vokst og mobiliserer nå til frivillig
innsats over det ganske land, sa
juryen i sin begrunnelse.
Markeringen av Verdens
Tobakksfrie Dag i Bergen har som
mål å få ungdom til å stumpe
røyken og forbli røykfrie. Det er et
strålende og kult show med fart
og spenning, som fenger ungdom. Bergen AAF samarbeider
med Kreftforeningen og LHL for
en felles sak, hvilket juryen også
opplever som spesielt positivt
med tiltaket.
NAAF prisen deles ut hvert
år for beste tiltak, aktivitet, eller
prosjekt i regi av en lokalforening
eller et storlag. I sin begrunnelse
legger juryen vekt på om tiltaket
er med på å fremme NAAFs anseelse i samfunnet og at tiltaket
skaper entusiasme lokalt.
Gratulerer til begge vinnerne!

Kvelde skole mottar 1. premien fra NAAF Region Vestfold

Norges Astma- og Allergiforbund Region Vestfold og de
fem lokallagene har også i 2010
gjennomført Aksjon Burot.
Blant en mengde deltakere
har vi trukket ut tre vinnere: Kvelde skole i Larvik kommune fikk
kr 4 000 som de vil oppruste lekeapparatene ute for. Byskogen
skole i Larvik fikk kr 2 000 som
de skal kjøpe baller, rockeringer
m.m. til bruk i gymsalen for. Og
Skafjellåsen barnehage i Sande
fikk kr 1 000 som de brukte til
kjøp av atlas, forskjellige baller til
matematikkforståelse, doktorkofferter og dyrefigurer.
Vi gratulerer vinnerne og oppfordrer alle skoler og barnehager
til å bli med på Aksjon Burot
neste år.
Burotplantene må fjernes før
15. juli da blomstringen starter.

Når man har luket / slått i juni,
bør tiltaket gjentas når gjenveksten kommer i begynnelsen av
august. Burotpollensesongen er
over ca. 31. august.
Burotpollenallergi kan gi rennende, kløende øyne og nese,
vondt i halsen, astma, hodepine
og influensaubehag. Burotpollen spres bare 150–200 meter
med vinden, så dersom vi klarer
å fjerne burot rundt skoler og
skoleveier og der vi oppholder
oss mye, er sjansen stor for at vi
unngår å pådra oss burotallergi,
og at de som er burotallergikere
slipper plagene.
Burotpollen angår alle, luk og
slå du også!
Ellen Sørby, regionssekretær
Region Vestfold

Takk til Anne-Mari
Etter 17 år ved regionskontoret
i Sør-Trøndelag gikk Anne-Mari
Brekk Nilsen i sommer over i
pensjonistenes rekker. AnneMari har vært kontorets altmulig-dame og har ordnet opp
i det praktiske og tekniske i alle
år. Hun har også bidratt med sin
kunnskap om planter og blomster, og var med i utarbeidelsen
av boken ”Gode råd er grønne”.
Anne-Maris avgang ble markert
i Tyholttårnet i Trondheim, med
lunsj og gaver.

Vi savner
Anne-Mari
og hennes
kompetanse og
gode humør
ved regionkontoret. Samtidig
vet vi at hun er en frisk og sprek
pensjonist med mange interesser, så hun får nok dagene til å
gå. Vi ønsker henne lykke til med
pensjonisttilværelsen.
Gina Strøm, regionsekretær
Region Sør-Trøndelag
39
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OSLO KOMMUNE
OVERFORMYNDERIET
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 Skatt Øst.
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Søknadsfrist 24. november 2010
(Senest poststemplet denne dato)
Søknadene forventes ferdigbehandlet innen
utgangen av februar/mars 2011.
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.10.00 - kl.14.30).
Skjema kan hentes fra internett:
www.overformynderiet.oslo.kommune.no/skjemaer

Vennligst send skjema til:

NYHET!

Navn:……………………………………….......

Nikkens Air Wellness ”Power5 Pro” fyller
huset med frisk ”fjelluft” og fjerner
plagsomme forurensningspartikler.
Les mere på www.nikkenwellbeing.no

Adr:………………………………………….....
Poststed:…………………………………….....

Sens er perfekt for deg som skal
pusse opp der det bor foreldre og
barn. det er fordi sens er en interiør-

Havredrikk

Soyadrikk

Soya Cuisine

SUKSESSEN
ER TILBAKE!

i tillegg er sens helt fri for løsemidler
og den avgir ingen ubehagelig
malingslukt. slik kan du male uten

Soyadrikk

maling uten skadelig avdamping.

å bekymre deg for å sjenere verken

Sens er utviklet i samarbeid med:

1 million nordmenn drikker
IKKE kumelk!

Naturli’ Soya Cuisine er
markedets eneste 100 %
vegetabilske og kolesterolfrie
alternativ til matﬂøte.

Umettede fettsyrer
Kolesterolfri

40

Risdrikk

Laktosefri

www.jotun.no/sens

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

Naturli’ anvendes på lik
linje med kumelk, morgen,
middag og kveld - også til
matlaging og bakverk.

100 % vegetabilsk
Soyadrikk

deg selv eller andre.

Sunt alternativ
til melk!

Naturli’ kjøpes i dagligvarebutikker
Markedsføres av Brynildsen AS
www.brynildsen.no

Anbefalt av

l Unikt støvopptak l Se den!
l Prøv den!
l Unik filtrering
l Opplev forskjellen
l Lav vekt
l Lang levetid
hjemme!

Telefon: 331 35 777

TRIMAKK ANS l Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

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

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

Cutrin
Sensitive
GZaVchZgi'%%,
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

Relansert
2010!
GZaVchZgi'%%,

HudENS NATuRLIGE VALG
Lactacyd inneholder
melkesyre som hjelper
deg å bevare hudens og
underlivets naturlige
pH-verdi, som igjen
opprettholder den
naturlige bakteriefloraen.

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn

trygt
ogbasisprodukter
skånsomt for sensitiv
hodebunn
8 rene
av høy kvalitet
8 rene basisprodukter av høy kvalitet
utviklet i tett samarbeid med det finske
utviklet i tett samarbeid med det finske
astma og allergiforbundet
astma og allergiforbundet
selgeskun
kunhos
hos frisøren
frisøren
selges

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.
Den eneste pleie til nyfødte som er blitt vurdert
og anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

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

Hudvask på kroppens egne vilkår

Meld deg inn på decubalpluss.no
84 % syns det er et
fantastisk program

Åt

Mild hudpleieserie med
hjelp og gode råd på nettet
Har du problemer med huden?
Meld deg inn i decubalpluss.no og få individuell
veiledning og gratis produktprøver fra Decubal

I Decubal Pluss får du:

Meld
deg inn

Anbefalt produkter som passer til deg
Tilgang til ekspertpanelet vårt
E-post med gode råd om hudpleie for tørr og sensitiv hud
Det er 13
produkter
i serien

Et par sentrale produkter
Decubal Body Cream
Til den daglige pleien
Decubal Intensive Cream
Ekstra omsorg på utsatte steder

Decubal
Intensive Cream

Decubal
Body Cream

Fås kun på apoteket

54375.Ann Astma Allergi 184x125.indd 1
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Abena
Hygiene AS
Tlf. 22 80 43 10
www.abena.no

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

Tannlege

F.P. Entreprenør AS

Tamt og Vilt AS

2317 HAMAR
Tlf. 62 53 56 00

3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

Fagmøbler Lena

Shipping
Publication AS

2850 LENA
Tlf. 61 16 03 23

Tom-Erik Hellerud

Norsk
Protein AS

0457 OSLO
Tlf. 22 38 15 35

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 24 60

7809 NAMSOS
Tlf. 74 21 69 00

3277 STEINSHOLT
Tlf. 33 15 56 00
www.steni.no

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

ProsjektPartner
Bodø AS
8006 BODØ
Tlf. 75 55 13 00

3902 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 14 20
Se utvalget på bohus.no

Lydgulvsystemer AS
2730 LUNNER
Tlf. 61 32 48 84

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

Coop Skaun BA
5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Råholt Helse
og Bandasje

Steni AS

Bohus Down Town AS

3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 80

7357 SKAUN
Tlf. 72 86 46 40

Nordbohus
Gjøvik AS

2320 FURNES
Tlf. 62 35 01 00

Byggmester
Østo
Ortopedisenter AS Tom L. Hansen
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

Eidsberg
Regnskapslag

Elektro
Maskin AS

2800 GJØVIK
Tlf. 61 13 92 50

Spar
Romerikssenteret

Oras
Nordland AS

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

Våler Vekst AS

2040 KLØFTA
Tlf. 63 98 17 90

8001 BODØ
Tlf. 75 58 68 00

1252 OSLO
Tlf. 22 62 91 90

Østlandske
Vindu AS

Apotek 1 Stord
5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

ANONYM
STØTTE

Vestbase AS

Coop Mega Førde

Finn Løken AS

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

1431 ÅS
Tlf. 64 94 29 65

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Sveiseverksted

Alfr. A. Berge A/S

Medi
Buskerud AS

1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

5215 LYSEKLOSTER
Tlf. 900 39 453

Tlf. 62 88 82 00

1801 ASKIM
Tlf. 69 12 68 68

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

1481 HAGAN
Tlf. 67 07 90 35

Eino Arvids
SPAR Roverud Enmannsorkester
2216 ROVERUD

2070 RÅHOLT
Tlf. 63 95 30 92

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

Coop Mega Hagan

Rica Hotel
Hamar

eiker vekst as
9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

¨
Region Øst

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Møbler Engros
Egersund
Tlf. 51 49 42 00

2317 HAMAR - Tlf. 62 53 63 50

Fosen Renovasjon Lillehammer
Veggli
Sykehjem
IKS
Handelsforening A/L
7100 RISSA
Tlf. 73 85 85 90

3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 61 08

Elcom AS

Gvarv Bakeri AS

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

3810 GVARV
Tlf. 35 95 53 21

Nordea Bank
Norge ASA

Midtstranda
Karosseri

1473 LØRENSKOG
Tlf. 06 001

2321 HAMAR
Tlf. 62 52 79 02

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

2843 EINA
Tlf. 61 15 94 50

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70

2271 FLISA
Tlf. 62 95 53 10

6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 11 65

Hole Gård

Stette Data AS

2450 RENA
Tlf. 62 44 00 26

6260 SKODJE
Tlf. 70 24 41 40

Astma og
allergisenteret AS

Hedmark
Transportarbeiderforening

4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 57 05

2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
Tlf. 51 78 96 00
0181 OSLO

-

Tlf. 02 390

3733 SKIEN
Tlf. 35 52 70 80

Sandella
Fabrikken
6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

3400 LIER
Tlf. 32 84 80 95

3045 DRAMMEN
Tlf. 32 20 21 00

Fargerike
Teppekroa AS

Ing. Th. Ryen
3166 TOLVSRØD
Tlf. 33 32 63 30

6146 ÅHEIM
Tlf. 70 02 49 00

Zoologen AS

Eina
Almenning

Storyline
Studios AS

Solør
National Oilwell
Videregående Skole
Norway AS
4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

2626 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 86 00

North Cape
Minerals AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 55 77

Vitusapotek
Notodden
3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 41

3671 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering
0514 OSLO, Tlf. 22 89 40 00

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester
5416 STORD, Tlf. 53 41 18 33

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as
Store Landfall Nedre 10, 3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943
Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rusforebyggende arbeid.

Krisesenteret i Follo IKS

Comfort Fagernes Rør AS
2900 FAGERNES - Tlf. 61 35 78 00
Vedlikehold, Modernisering, Nyanlegg, Kamerakjøring
Vakttelefon mobil 916 29 105

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

Incestsenteret i Follo IKS
* 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.
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Åpent hele døgnet hele året
Langbakken 9, 1430 ÅS - Tlf. 64 97 23 00

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800
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Varmere klode, mer allergi
Den globale oppvarmingen vil
føre til at flere og flere får luftveisplager.
- Det er dramatisk, fastslår
professor Sverre K. Steinsvåg ved
Sørlandet sykehus.
Steinsvåg la frem framtidsperspektiver for allergikere under
Astma- og Allergiforbundets fagpolitiske konferanse 23. september. AstmaAllergiSTATUS anno
2010 var tema for konferansen
som samlet helsepersonell, politikere og samarbeidspartnere til
debatt på Litteraturhuset i Oslo.
Økt temperatur vil føre til at
nye, allergifremkallende arter
vil kunne overleve i det norske
klimaet, og til endrede reaksjoner
på eksisterende arter. Pollensesongen vil også bli lengre.
- 15 millioner amerikanere er
allergiske mot ragweed, som nå

Ærespris for forskning og formidling

også overvintrer i Sør-Sverige.
Hvis temperaturen øker med én
eller to grader vil den sannsynligvis bli en del av den naturlige
floraen i Norge også. Ragweed
fører til hudplager i tillegg til luftveisplager, forteller Steinsvåg.
Høyere temperatur vil også
føre til sterkere allergener fra
planter, og pollenspredningen vil
bre seg ettersom vegetasjonen
vokser.
- CO2 er plantenes oksygen, slik
at mer CO2 vil gi økt plantevekst
og dermed også økt pollenproduksjon, sier Steinsvåg.
Det eneste lyspunktet ved
global oppvarming for allergikere
er ifølge ham at det vil redusere
kuldestress på luftveiene.
- Men det veier lite i forhold
til alle ulempene, konkluderer
Sverre K. Steinsvåg.

Astma- og Allergiforbundets
ærespris er tildelt Karin Cecilie
Lødrup Carlsen og Kai-Håkon Carlsen for pasientrettet virksomhet
og omfattende forskningsarbeid
gjennom mange år. Prisen ble
utdelt under forbundets 50-årsmarkering.
Som primus motor for den
store Miljø- og Barneastmastudien i Oslo har begge bidratt
til særdeles viktig kunnskap og
forståelse for sykdommene astma
og allergi. De har også vist stor
vilje og evne til å dele og videreformidle innholdet i dette viktige
forskningsarbeidet.
- Astma- og Allergiforbundet
er stolte over å ha dere som våre
støttespillere, sa leder Pål Johansen i NAAF. Prisen ble utdelt under
forbundets 50-årsmarkering og
landsmøte 24. - 26. september.

Karin Cecilie Lødrup Carlsen, Barneklinikken Oslo universitetssykehus, Ullevål og Universitetet i Oslo har flittig delt av sin
kunnskap gjennom mangeårig og
hyppig deltakelse på forbundets
faglige kurs og arrangement.
Kai-Håkon Carlsen, professor
ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet har gjennom mange
tiår vært en viktig støttespiller
for Astma- og Allergiforbundet.
Som assistentlege deltok han på
forbundets kurs for barn og unge
på Frambu helsesenter. Han har
vært leder i Forskningsfondet
og er i dag medisinsk redaktør i
fagbladet Allergi i Praksis.
Dette er andre gang NAAFs
deler ut en ærespris. Prisen ble
første gang utdelt i 2008 til professor Kjell Aas.

... for et bedre inneklima
Våler
kommune

Smøla inneklima
Vennesla
...Kvalsund
for et bedre

www.jevnaker.kommune.no www.vaaler-he.kommune.no www.kvalsund.kommune.no

Våler
kommune
Evenes
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Boktrykkeri A/S
Hausmanns g 6
0186 OSLO
Tlf. 23 15 70 60
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Hei alle NAAFere
Høsten er over og vinteren står foran oss, mange
astmatikere merker allerede den råe og kalde luften
og sliter med pusten. Det er viktig å huske at riktig
medisinering bidrar til en bedre vinter for de av dere
som sliter i kulda. Mange får også en lettere hverdag
ved å benytte Jonas-maske. Mangler du Jonas-maske
kan denne fås kjøpt av NAAF.
Vi gjennomførte et strålende landsmøte i slutten
av september, NAAF Region Oslo og Akershus gjorde
sammen med administrasjonen en fantastisk jobb for
at alle skulle få en god opplevelse. Landsmøtet fattet
mange og viktige beslutninger tatt til beste for både
våre brukere så vel som alle borgere i Norge. Blant flere
saker som ble behandlet var NAAFs røykepolitikk den
desidert viktigste. Vi vedtok også strategi og handlingsplan for mange år fremover.
Jeg ønsker også å takke for tilliten samt gratulere
alle som ble valgt, vi har fått et slagkraftig styre som vil
fortsette den gode innsatsen som var det gamle styret
til del. Flere dyktige tillitsvalgte trådde ut av forbundsstyret, en stor takk for en fantastisk innsats gjennom 3
år.
I anledning NAAFs 50 års jubileum besøkte kronprinsparet Geilomo barnesykehus, Under besøket fikk
kronprinsparet også innføring i historien bak Geilomo
sykehus, fra grunnleggelsen i 1937 da astma blant barn
var en dødelig sykdom, til Astma- og Allergiforbundets

overtakelse i 1967, som sikret et tryggere økonomisk
fundament, og til Rikshospitalet overtok selve driften
i 2005. Da var også den faglige forankringen sikret.
Kronprinsparet tok under besøket seg god tid på Geilomo med omvisning og underholdning og ikke minst
tok de seg god tid til å snakke med barna, høre deres
historier og avsluttet besøket med en heidundrende
pølsefest. Jeg tror kronprinsen og kronprinsessen koste
seg sammen med store og små.
Har lyst til å takke alle de som var involverte i kronprinsparets besøk for flott innsats.
Jeg oppfordrer dere alle til å mobilisere til kampen
mot alle allergenene vi møter fremover. Julen står for
døren, vær tidlig ute med opplysningsarbeid, snakk
med butikker, hoteller, restauranter, kjøpesentre osv.
Fortell at de ved enkle metoder kan øke omsetningen,
det er bare å legge forholdende til rette for at allergikere og astmatikere kan handle…. Husk: 1 av 4 barn vil
utvikle astma.

Vennlig hilsen

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

E SKADE
På PRIVAT

UNN DEG SKADEOPPGJØR
SLIK DET BURDE VÆRE.
RABATT På fORSIKRING fOR DEG
SOm ER mEDLEm AV NAAf.
Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og NAAF sikrer deg som medlem
8 prosent på forsikring av privatbil, villa, innbo, båt, hytte og feriebolig i
utlandet? Og samler du flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og
oppnå ytterligere rabatt. Spør oss om hvilke forsikringer som teller for
If Pluss.

I samarbeid med:
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Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 02400 eller besøk www.if.no
Husk å oppgi avtale nr. 639.
Rolig, vi hjelper5 deg.
ASTMAALLERGI
2010

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

REGION AKERSHUS
Se Region Oslo og Akershus

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

Arendal/ Risør lokallag
Bading i varmtvannsbassenget på
Bjorbekktunet kl.17–18 fredag i partallsuker. Påmelding til Tone Karlsen,
tlf: 37 06 02 40, kun lov med 15 stk. i
bassenget.
Vanngymnastikk med fysioterapeut i Risør.
Gratis svømming i oppvarmet basseng på
onsdager kl. 18–19.
Kristiansand lokallag
Gratis tid i svømmehallen i byen hver torsdag kl. 19–20. Fysisk aktivitet gir mestring
og er forebyggende. Møt opp!
Flekkefjord og Kvinesdal AAF
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset
i Kvinesdal. Alle medlemmer er hjertelig
velkomne onsdager kl. 18–20. Den første
timen er for de minste.

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 84 95 10
Kontortid: Tirs og tors i oddetallsuker,
tirs- ons-tors i partallsuker
Regionssekretær: Karen Nordgård
E-post: karen.nordgard@naaf.no

Det blir arrangert astmakontroll ved
hovedinngangen på Magasinet 1. november kl.12–16.
Du kan dessuten finne oppdatert informasjon på våre nettsider: www.naaf.no/
buskerud. Her finner du også informasjon
fra våre lokalforeninger.
Vi vil svært gjerne ha e-postadressen til
våre medlemmer. Del den med oss for
mer oppdatert informasjon. Dersom det er
noe du ønsker deg av arrangementer og
lignende tar vi gladelig imot tips, tlf: 32 84
95 10 eller på e-post.
Kongsberg og omegn AAF
Arrangerer juleverksted i november. Vi
baker pepperkaker og lager julepynt.
Enkel servering. Tid og sted annonseres i
Laagedalsposten.
Ringerike og omegn AAF
Årets juleverksted finner sted 1. desember
på Haug. Vi baker pepperkaker og lager
julepynt. Julenissen kommer med gaver til
barna. Det vil bli servering av allergivennlige pølser. Vel møtt. Ingen påmelding
nødvendig. Ved behov for mer informasjon, kontakt Bodil, tlf: 61 31 18 36. Vil bli
annonsert i lokalpressen.
ASTMAALLERGI 5 2010

Drammen og omegn Astma
og Allergiforening
Har fått ny adresse. Øvre Eikervei 14, 3048
Drammen. Postboks 4019, 3005 Drammen.
Demonstrasjon av hjelpemidler fra Enklere
Liv, 11. november kl. 18.30. Møtet holdes
i kantina på Vardar, Øvre Eikervei 14 i
Drammen. Dette er et samarbeid med
Drammen Thyriodeaforening. Alle er
hjertelig velkomne til en hyggelig kveld
med demonstrasjon av mange flotte og
nyttige hjelpemidler. Det blir servering av
kaffe og litt å bite i.
Julemøtet går av stabelen 18. desember
kl. 12.00 i kantina på Vardar. Servering,
utlodning og julesanger. Påmelding innen
8. desember. Si fra om eventuelle allergier.
Grete W. Vines, tlf: 91 58 69 26, grete.wang.
vines@ebnett.no, eller Wenche Stustad, tlf:
90 53 64 68, wenchestustad@hotmail.com
Årsmøtet avholdes 17. februar 2011 i
kantina på Vardar. Frist for innkomne
forslag er satt til 27. januar 2011.
Kontakt våre likemenn
for samtale
Astma, Grete Wang Vines, tlf: 32 83 60 53/
91 58 69 26 eller Wenche Stustad,
tlf: 32 85 65 92/ 90 53 64 68.
Kols, Robert Ryghseter, tlf: 32 80 09 01/
90 13 29 39

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
E-post: region.hedmark@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
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
Glåmdal AAF
Kontortid på Brukerkontoret Sykehuset
Innlandet, Kongsvinger, 4. november og
2. desember. Likemenn er her for deg,
velkommen.
Julemesse. Dagstur til Brunskog i Sverige
20. november. Transport med felles buss
fra Kongsvinger. Avgang kl 9.30. Påmelding
til Ann Lise, tlf: 97 07 03 39 eller Irene, tlf:
91 60 39 28.
Hobbykvelder. Aktivitør er stede og oppmuntrer til kreativitet i førjulstiden. Dato vil
bli kunngjort i Glåmdalen.
Elverum og omegn AAF
Informasjonsstand på Boots apotek på

Oversikt over forbundsstyret og ansatte finner 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.

Tynset 5. november. Mulighet for å måle
lungefunksjon og treffe likemenn. Velkommen.
Velkommen også til bowling og pizza, 27.
november kl 12–15. Påmelding til Bente,
tlf: 97 12 38 99 eller Turid, tlf: 41 32 85 11.
Ringsaker AAF
Informasjonsstand på Moelv i november.
Spirometritesting og likemenn. Dato blir
kunngjort i lokalavisen.

REGION MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 47 36 24 18
Kontortid: Man kl. 9-15
tirs og tors kl. 9-12 fre kl. 12-15
Regionssekretær: Monica Dalseth
E-post: region.moreogromsdal@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 975 471 675
Kontakt våre likemenn for samtale:
Gunn Torill Vollset, Austefjorden, tlf: 70 05
00 86 (voksne og barn med astma, allergi)
Oddrun Dale, Volda, tlf: 70 07 66 16
(voksne og barn med allergi, matvareallergi/ intoleranse). Solveig Giske, Ålesund,
tlf: 70 13 17 19 / 45 03 56 17 (voksne med
astma, allergi). Inger Ludviksen, Sykkylven,
tlf: 70 25 12 49 (voksne med astma, allergi)
Vi ønsker å motta våre medlemmers epostadresser slik at dere kan få oppdatert
og relevant informasjon om hva som skjer
i regionen. Send din e-postadresse til
region.moreogromsdal@naaf.no
Vil du hjelpe til ved forskjellige arrangementer i regionen? Vi blir glade for alle
henvendelser, stort eller smått. Ta kontakt
med regionssekretæren.

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen
E-post: anne.kari.isaksen@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Region Nord, org.nr: 974 527 987
Alta AAF, org.nr: 994 301 039
Vadsø AAF org.nr: 995 13 1765
Alta AAF
Time i varmebassenget Alta Helsebad hver
tirsdag fra kl 19–20.
Porsanger AAF
Time i varmebassenget Lakselv Ungdomsskole hver søndag kl. 19–20.
Vinteråpne løyper til Porsvannshøyden og
Langporsvannshøyden.

Sør-Varanger AAF
Kolsstafetten har stand 8. november på
Vitus apotek i Renen.
Juleverksted 1. desember på Sør-Varanger
Røde Kors’ Skihytte. Klokkeslett annonseres
i Sør-Varanger avis.
Astmakurs i november kunngjøres på
www.naaf.no/nord
Tromsø og omegn AAF
Kolsstafetten har stand 9. november på
Vitus apotek i Nerstranda.
Juleverksted for barn og unge, med
grøtservering, i Lakselvbukt 27. november.
Påmelding til Roger Dahl, tlf: 90 65 33 86,
rdahl45@gmail.com Gratis for medlemmer.
Meld fra om eventuelle allergier
Harstad AAF
Medlemstur til Grottebadet 13. november
kl. 12, etterfulgt av pizza på Peppes
kl. 15.30
Juleverksted med gløgg og kaffe 30.
november kl. 17. i Hagebyen barnehage.
Romjulsbowling, pizza og brus 28.
november kl. 17.
Priser for arrangement i lokallagets regi,
kr. 20 for barn (under 15 år), og kr. 30
for voksne.
Påmelding senest én uke før arrangementet. Kontakt Eirin Merete Wallervand,
tlf: 97 60 61 53,
eirin.merete.wallervan@netcom.no
Savner du aktiviteter/tilbud? Kom gjerne
med innspill. Flere opplysninger på
www.naaf.no/nord

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15
Regionssekretær: Heidi Nilsen
E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 971 57 6634
Ferskingkampanjen, NAAF 50, år
gjennomføres hele året ved våre ulike
arrangementer.
Ernæring og kost ved intoleranse/overfølsomhet, samlinger der klinisk ernæringsfysiolog gir kostveiledning, planlegges gjennomført i Mosjøen og Bodø. Annonseres
i næravis
Astma/kols-stafetten også i år. Gjennomføres i Mo i Rana da byen dessverre har høy
luftforurensing. Annonseres i næravis
Regionen foreleser på og samarbeider
med flere av sykehusenes lærings- og
mestringssentre (LMS) vedrørende astma,
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allergi og kols. Vi informerer om vår organisasjon og om sanering av inneklima.
For informasjon om våre ulike arrangementer, se våre lokale sider på
www.naaf.no/nordland
Tilbud om behandlingsreise til
Gran Canaria, Valle Marina.
E-post: naaf_gc@hotmail.com
Vi mangler en del e-postadresser til våre
medlemmer. Hvis du vil dele din e-post
med oss vil du kunne motta relevant
informasjon litt oftere.
Har du ønske om arrangement eller
aktivitet i vår region, ta kontakt med oss,
tlf: 95 55 26 90 eller send e-post til region.
nordland@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, eller 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 / Fruktoseintoleranse, Liv Marit Schjem, tlf: 92 08 82 79.

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre
Regionssekretær: Kathrine Kragøe
E-post:region.nord.trondelag@naaf.no

Takk til alle dere som ønsker å støtte oss
via grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 983 146 678
Vi har etablert et samarbeid med Friskgårdene i Nord-Trøndelag (Grong, Stod og
Skatval). Se www.frisknett.no. Vi har kurset
ansatte i trening for personer med astma
og kols og kan trygt anbefale friskgrupper
til våre medlemmer. Friskgruppene er et
fast ukentlig treningstilbud på kveldstid.
Gruppa ledes av sertifisert instruktør, som
har oppfølging fra Friskgården, med fokus
på enkel og grunnleggende styrketrening,
utholdenhet og øvelser for bevegelighet. Oversikt over friskgrupper kan finnes
på våre lokale hjemmesider. Pris kr 950
per semester. De 20 første som sender
inn kvittering på betalt semesterkort får
kr 100 i avslag. Kvittering sendes: NAAF
Region Nord-Trøndelag, Ogndalsvn 2, 7713
Steinkjer
Vi vil være til stede med stand på årets
In-Messe i Grong 13.–14. november. Her
vil vi informere og svare på spørsmål om
fysisk aktivitet og andre relevante tema.
Konkurranser og spennende premier i tillegg til vareprøver. Mer informasjon finnes
på www.grongfri.no
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Vi ønsker å få på plass så mange av medlemmenes e-postadresser som mulig og
oppfordrer alle som har/bruker e-post til å
sende sin adresse til kontoret: region.nord.
trondelag@naaf.no eller å ringe oss på
tlf: 74 16 99 86.

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

Takk til alle dere som ønsker å støtte oss
via grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 984 133 863
Astmaskole på Lillehammer sykehus,
torsdag 11. november for foresatte til barn
med astma. Deltagelse krever rekvisisjon
fra lege. For mer informasjon kontakt
regionskontoret.
Vest Oppland AAF og
Lillehammer AAF
Ønsker og gi sine medlemmer tilbud om
fysisk aktivitet. Følg med, det planlegges
en helg i februar 2010.
Gudbrandsdal AAF
Uke 2 og 17, 2011. Utstilling - på Nor Fron
bibliotek finner du våre brosjyrer, nyttige
tips og råd. Materiellet er gratis.
Regionskontoret vil i samarbeid med
lokalforeningen avholde stand på ulike
steder i fylket. Følg med på lokale sider for
mer informasjon.

Ballettforestillingen Snøhvit og de syv
dvergene og den allergiske prosit spilles
14. og 15. desember i Bærum Kulturhus, kl.
18 begge dager. Barnemedlemmer i NAAF
får gratis billett. Oppgi medlemsnummer
ved kjøp hos Bærum Kulturhus.
Øvre Romerike Storlag
Har fått ny e-post:
naaf.ovre.romerike@gmail.com
Hyggekveld i Ullensaker kulturhus,
Lars Monsen og Trine Rein underholder.
Pulverheksa og julenissen, 19. november i
Ullensaker kulturhus. Rabatt for medlemmer. Juleverksted, 27. november i Søndre
Samfunn, Råholt, kl. 11–14. Gratis for
betalende medlemmer, kr. 60 for andre.
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager kl.
12–14. Ikke i skolens ferier. Tilbudet er for
barn og barnefamilier. Kun for medlemmer, kr. 20/10. Husk medlemskort. Kontakt
Espen Mørk, tlf: 988 18 892
Nedre Romerike Storlag
Svømmetilbudet på Sørum Sykehjem hver
fredag fortsetter. Det er plass til flere. For
å avtale tidspunkt og melde på, kontakt
Mette Bergman, tlf: 959 18 858,
mette@bergmanfam.net
Groruddalen AAF
Årsmøtet avholdes 28. februar 2011.

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

Trenger du noen og snakke med eller
informere på vegne av deg til skole,
barnehage eller på din arbeidsplass, kontakt regionskontoret, vi kan hjelpe deg.

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til Norsk Tipping. Org.nr: 983 355 765

Takk til våre tillitsvalgte som gir av sin fritid
til foreningen og legger ned en formidabel
innsats. Har du noe og bidra med, smått
eller stort, hører vi gjerne fra deg.

Eksemskole 3. desember. Forelesning om
eksem og eksembehandling, matallergi og
intoleranse, trygderettigheter og mestring.
Ta kontakt med Regionkontoret.

REGION OSLO OG AKERSHUS

Vi prøver å få til et matskolekurs for familier/
pårørende før jul. Ta kontakt med regionkontoret hvis du har lyst til å være med.
Dessuten planlegger vi neste års aktiviteter,
kanskje har du forslag til noe vi kan gjøre?
Tips mottas med takk.

Tlf: 23 35 35 32
Kontortid: Man-fre
Regionssekretær:
Ane M. Heiberg, tlf. 23 35 35 32 / 416 70 057
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940
E-post: oslo@naaf.no

Ullevål sykehus har astmaskole for foreldre
til barn med astma 1. november og 6.
desember i tillegg til astmaskole for
voksne 25. november. Rikshospitalet har
eksemskole for foreldre til barn med eksem
9. november. Vi bidrar alle steder med
informasjon om NAAF.
Stand 2. november i Oslo, kl.10–14, ved
Vitusapotekene på Storosenteret og i Byporten. Tema er forebygging av kols, særlig
for personer med astma.
Informasjonskveld for foreldre om astma,
allergi og eksem, 4. november i Svenska
Margaretakyrkan.
Reisen til Julestjernen for barnemedlemmer med følge 20. november.

Det er mulig å kjøpe marsipan uten mandler
og sjokoladebønner uten melk via regionskontoret. Ta kontakt for mer informasjon.
Vi mangler en del e-postadresser til våre
medlemmer. Ta gjerne kontakt med oss
på telefon eller e-post og oppgi din epostadresse.

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

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 288

Regionen arrangerer Helsereise til Valle
Marina 11.–25. februar 2011.
Avreise fra Torp.
Påmelding nå til tlf: 900 25 786 eller region.
telemark@naaf.no
Vi har som vanlig også mange spennende
aktiviteter for store og små barn. Meld dere
på til kontoret på tlf: 35 52 15 00, på
e-post eller SMS til tlf: 40 29 62 24.
Les mer på våre lokale sider på
www.naaf.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

Region Vest har fokus på fysisk aktivitet,
medisinbruk og kosthold. For informasjon om likemenn og informatører i ditt
nærmiljø, kontakt regionskontoret eller se
liste på vår lokale hjemmeside på www.
naaf.no.
Voss og Omland AAL
Aktivitetskveld fredag 19. november. Møt
opp ved Hagahaugen kl.17. Ta med familien og godt. Det serveres kveldsmat.
Basseng- og aktivitetsgrupper starter opp
igjen i Kvam i september. Se nettsiden til
Kvam kommune, aktiviteter.
Bergen og omegn AAF
Det inviteres til dansehelg for barn og
ungdom 10–18 år på Rock’n Rolf Danseskole, Sandviksveien 160, Bergen, lørdag
20. november kl. 14-16 med middag på
Peppes Pizza, og søndag 21. november kl.
13–15. Kr. 100 for medlemmer (inkl. middag). Det vil bli avholdt to kurs i samme
tidsrom, det ene med fokus på Hip Hop og
Streetdance, det andre på Breackdance.
Påmelding til Anne Elise Olsen, ae.olsen@
online.no
På vårt årlige arrangement for familier med
barn inviterer vi til teater- og pizzakveld.
26. november kl.17 ser vi Dyrene i Hakkebakkeskogen på Den Nationale scene,
Hovedscenen. Etterpå går vi tradisjonen
tro på Peppes Pizza i Finnegården. Det
hele koster kun kr. 100, både barn og
voksne. Påmelding innen 17. november
til Anne Elise Olsen, tlf: 55 95 25 67,
ae.olsen@online.no
Også inviterer vi våre voksne medlemmer
til teaterkveld med middag 10. desember
kl. 17.30. Vi spiser på Scandic Bergen City,
Restaurant Amalie, Håkonsgt. 2 før vi kl. 20
drar bort på Den Nationale scene og ser Le
cage aux folles. Prisen er kr. 250 eksl. drikke.
Påmelding innen 4. desember til Anne
Elise Olsen, tlf: 55 95 25 67, ae.olsen@online.no. Gi beskjed om eventuelle allergier
ved påmelding.
Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer
velkommen til å delta på disse aktivitetene.
ASTMAALLERGI 5 2010
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Alle arrangementer blir annonsert på hjemmesiden vår www.baaf.no
Sandnes AAF
Vi arrangerer juletrefest 5. desember kl. 15 i
Melkebaren, Industrigata 1. Det blir som alltid loddsalg og -trekning, pølser og drikke
og gang rundt juletreet. Ingen påmelding
nødvendig, bare møt opp.

REGION VESTFOLD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30
Regionssekretær: Ellen Sørby
E-post: region.vestfold@naaf.no

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til Norsk Tipping.
Region Vestfold, org.nr: 971 321 725
Larvik AAF, org.nr: 993 190 160
Sandefjord AAF, org.nr: 984 012 314
Tønsberg og omegn AAF,
org.nr: 879 559 022
Horten og omegn AAF, org.nr: 980 663 728
Nordre Vestfold AAF, org.nr: 994 545 590
Tilbud på Quality Resort Skjærgården i Langesund for alle NAAF-medlemmer. 3 ½ time
bading for barn 3–15 år kr 70, for voksne kr
90. Ta med medlemskort. Det holder at én i
familien er medlem.
5.–7. november avholdes NAAF-skolens
grunnkurs på Quality Spa & Resort Kragerø i
regi av NAAF Region Vestfold.
Larvik AAF
Leder: Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08.
Bading på Kysthospitalet i varmt vann for
voksne og barn hver torsdag kl. 18–20.
Det er bare å møte opp, medlemmer

betaler halv pris. Gratis for barn. Tilbudet
gjelder utenom skoleferien.
Finn Halvorsen reiser rundt og informerer
om astma, allergi og eksem i barnehager
og skoler, og er å treffe på apotekene. Se
annonser i avisen. Ta kontakt, tlf: 33 18
42 08.
Sandefjord AAF
Leder: Sverre Lilloe, tlf: 90 93 35 16.
Treningstilbud for medlemmer på Thorøya
Helsepark. Alle dager kl. 6–24. Kr 540 for tre
måneder, tlf: 33 44 82 05.
Bading for voksne i varmtvannsbasseng
og anledning til bruk av vanlig basseng i
Svømmehallen i Bugården hver tirsdag kl.
14.45–16.00. Påmelding, tlf: 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig Eidhamar.
Onsdager kl. 10.30-11.30 og kl. 11.30-12.30.
Henvendelser til Stig, tlf: 97 08 03 91.
Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.
Tønsberg og omegn AAF
Leder: Britt Wennerød, tlf. 33 32 40 20
Treningsgruppe for voksne med lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70.
7. desember er det hyggemøte med julemat og underholdning på Midtløkken.
30. desember har vi juletrefest.
Horten og omegn AAF
Leder: Harald Bregner, tlf: 97 51 95 80
Nordre Vestfold AAF
Leder: Anita Kolseth Olsen, tlf: 99 04 38 32
Ta kontakt med Anita dersom det er behov
for informasjon i skoler og barnehager.
Vi har informatører som kan stille opp på
foreldre- og ansattemøter.

Ungdomsgruppe
Leder: Mathias Bregner, tlf. 934 99 885
Voksenkontakt: Anita Kolseth Olsen
Besøk oss også på Facebook: Ungdomsgruppe Vestfold Astma- og Allergiforening

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

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til Norsk Tipping. Org.nr: 971 248 025
Kontoret kan være ubemannet til tider,
på grunn av møter/ kurs. Regionsleder
Thomas Bræck er å treffe på tlf: 48 04 01 66,
thomas@bnprosjekt.no
Østfold idrettskrets tilbyr treningskort for
2010 til innbyggere i Østfold som står
helt eller delvis utenfor arbeidslivet. For
nærmere informasjon besøk hjemmesiden til Østfold idtettskrets, eller kontakt
Andre Hansen, fagkonsulent, Aktiv på
dagtid Østfold Idrettskrets, andre.hansen@
idrettsforbundet.no, tlf; 69 35 49 20 eller 90
66 76 39.
Du kan også kontakte regionen på telefon
69 86 33 80 i kontortiden 8.30–14.30
mandag, tirsdag og torsdag eller sende inn
påmeldingsslippen som finnes på NAAF
region Østfolds hjemmesider, under aktuelt
fra Østfold.
Samarbeidsmøte for lokallagsledere i
Østfold på regionskontoret vil bli avholdt i
løpet av høsten.

Region Østfold ønsker å starte et tilbud for
medlemmer 15–35 år. Vi arrangerer faglige
kurs og sosiale aktiviteter med det formål
at medlemmer skal lære mer om sin egen
sykdom og bli kjent med andre på samme
alder med tilsvarende plager. Alle regionens
medlemmer i denne aldersgruppen kan
ta kontakt med regionskontoret for mer
informasjon.
Se NAAF Region Østfold sine hjemmesider
for øvrig informasjon. Alle som ønsker å gjøre
en frivillig og viktig jobb for regionen bør ta
kontakt med oss. Alle er velkomne. Ta også
kontakt med regionskontoret dersom det er
behov for informasjon i skoler og barnehager
m.m. Vi kan stille med folk på foreldre- og
ansattemøter.
Medlemmer i NAAF kan logge seg inn på
www.matskolen.no med medlemsnummer
og få tilgang på en database med oppskrifter.
Sarpsborg lokallag
Julemøte for medlemmer i november.
Kontakt lokallagsleder Terje Knutsen, tlf: 45
02 30 05, terjeknu@gmail.com
Fredrikstad lokallag
Julemøte for medlemmer 2. desember. Raymon Müller underholder med sang og spill.
Kontakt lokallagsleder, Anne Kristin Larsen,
tlf: 92 06 12 60, aklvkn@gmail.com
NAAF Gran Canaria
Valle marina, Den Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2
E-35120 Arguineguin
Gran canaria
E-post: naaf_gc@hotmail.com

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?
Middens avføring er en av de viktigste årsakene til allergi utenom
pollensesongen.
Avføring/allergenene kan også forverre astma og atopisk eksem.
Allergy Control sengetrekk gir nær 100% beskyttelse mot
allergener fra sengen.
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 madrassog puteovertrekk.
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Lillevollen Barnehage, Bodø
Nå kan barna i Lillevollen Barnehage ta av seg
sko og støvler uten å bli våte på beina.

Foto: Siren Lauvdal

Beret Rørvik, daglig leder

Inntil

90%

av smuss og
fuktighet stoppes her.
Det gir mange gevinster.
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
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Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring,
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