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Vedovn er koselig, men 
kun moderne, rent- 
brennende ovner er 
å anbefale for deg  
med astma eller allergi. 

I regjeringens forslag til 
statsbudsjett legges det 
opp til å øke avgiften på 
dieselbiler. Et viktig skritt 
mot å få en renere bilpark, 
mener Britt Ann Høiskar i 
NAAF.

Lege Anne Spurkland elsker å bake. 
Nå har hun laget kakebok som tar 
hensyn til allergiske kaffegjester.

Solveig Fossum fra Ringsaker 
fikk Kols etter mange år som 
griserøkter. Men hun lar ikke 
sykdommen stoppe henne i 
å ha et aktiv pensjonistliv.

Velg riktig 
oppvarming

Den store astmaguiden

Dyrere dieselbiler

Smakfulle 
uten-kaker

Røykfritt fangenskap
Lever aktivt 
med kols
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Astma er en mangfoldig 
sykdom. Les om de ulike 
typene, medisiner, 
symptomer og hvordan 
det er å leve med astma.

Bør du få lov å røyke i ditt eget hjem, når hjemmet 
ditt er ei fengselscelle? Og hva gjør du hvis du 
plages av at dine medfanger røyker?
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I høstens statsbudsjett kom en viktig omlegging av norsk  
avgiftspolitikk knyttet til biler. Det var en merkedag for 
Astma- og Allergiforbundet.

Og det er helt sikkert bare et første skritt i rekken av flere  
i samme retning. Det stadig økende antall dieseldrevne  
privatbiler er blitt et stort lokalt forurensningsproblem man 
ikke klarer å håndtere, verken i henhold til europeisk eller 
norsk lovverk. Den erkjennelsen kom sent – men godt! 

Satsingen på dieselbiler inngikk i prestisjeprosjekter knyttet 
til begrensning av CO2-utslipp. Man var nok også klar over 
den helseskadelige NOX-gassen, men trodde den skulle la  
seg håndtere. Verdens øyne var rettet mot himmelen og CO2. 
Én forkortelse om gangen, ellers blir det fort komplisert.  
Miljøbevegelsen ville redde kloden, bilbransjen ønsket å 
selge mange dieselbiler og fnøs av alle innsigelser helt til 
det siste. Politikerne ville ta en ting først og andre ting etter 
hvert. I mens økte forurensningstallene og problemene  
i landets større byer. 

NAAF har snakket om dieselbiler og lokal forurensning i 
mer enn ti år – og med voldsomt trykk fra 2006. Man møtte 
jevnlig departementene for helse, samferdsel, finans og 
miljø. Man la frem tall og snakket om utilsiktede, lokale  

konsekvenser av velment satsing på globale mål til  
fagmiljøer, opinion og media. Lenge sto vi nokså alene men 
gradvis begynte den ene etter den andre å snu. 

Det var noen nedturer underveis. Avgiftslempen til fordel 
for dieselbiler i 2009 var en slik. Årets helomvending ble 
således en drøy kamel å servere, og ikke minst å svelge, for 
arge bilister som med rette kunne føle seg lurt. Trolig må nye 
avgiftsendringer også skjele til dem som fulgte alle spille-
regler men like fullt er blitt sittende med dieselsvarteper. 

Etter finanstalen hvor ministeren snakket om verdien av å 
gå i motvind, blafret mange kapper i den nye vindretningen 
og NAAF fikk plutselig venner fra svært uventet hold. 

Men uansett – en seier for fornuften, men først og fremst 
for helsa!
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Hvor mange parfymer har du på deg om gangen?

Parfyme kan øke risikoen for allergi. Allikevel fi nner du parfyme i utallige kremer, såper, 
vaskemidler og rengjøringsmidler. Men det er som du vet ikke parfymen som vasker rent, 
gjør huden myk eller pleier babyen din.

Du kan faktisk velge å helt unngå parfyme. Neutral har utviklet en hel serie produkter til 
kroppspleie, vask og baby. De er fulle av gode og virksomme ingredienser som rengjør 
og pleier. Dessuten hjelper de deg og familien din å trygt unngå parfymer og andre 
unødvendige tilsetningsstoffer, som kan øke risikoen for allergi.

Du kan gjøre din egen allergisjekk med det samme. Les mer på www.parfymefrisone.no. 
Der kan du se hvor enkelt du kan utvikle dine egne parfymefrie soner hjemme.

Neutral – holdning til følsom hud

ALLERGI SJEKKET

DE FLESTE AV NEUTRAL’S 
PRODUKTER ER SVANEMERKEDE 



– Jeg tror mange tenker for mye 
energi og ikke inneklima, sier senior-
rådgiver for inneklima, Nils Otto Leder-
mann i NAAF.

Generelt  bør løsningen du velger 
være reguleringsvennlig, det vil si ha 
en termostatsfunksjon som går på 
innetemperatur.

I tillegg er det veldig viktig at du 
finner oppvarmingsenheter som er 
rengjøringsvennlige. Enkle, slette over-
flater og eventuelt mulighet for å vippe 
veggmonterte enheter ut i fra veggen 
for å komme til bak. 

– Dette gjelder selvfølgelig ikke peis 
eller forbrenningsovn. Støv er ikke 
gunstig verken i varmeovner eller gene-

Selv med kalde vinterdøgn og høye strømpriser er det viktig å huske på helsa når du skal   velge oppvarming til boligen. Vann til vann varmepumpe med gulvvarme er en veldig 
fin løsning, men det er også andre allergivennlige muligheter.

Hold varmen
– og helsa
tekst / Ann Kristin Kjærnli Hanssen   foto / Colourbox

relt i boligen, sier Ledermann, som har 
flere råd når de gjelder ulike astma-
allergivennlige løsninger:

Fyring/forbrenningsovner: 
* Alle typer forbrenningsprosesser gir 
fra seg ultrafine partikler (UFP),  C02 og 
lignende. UFP absorberes i stor grad i 
lungene. Men nyere, lukkede forbren-
ningsovner er bedre og tettere enn 
eldre. Dersom du har en eldre ovn, 
anbefaler Ledermann at du skifter den 
ut med en ny, rentbrennende ovn.

* Det er viktig at ovnen har eget 
avtrekk. Noen av gassovnene har ikke 
det, og du kan få mye forurensning inn 
i boligen.

* Det er også viktig at alle type for-
brenningsovner får nok luft. En vanlig 
lukket vedovn vil normalt trenge en 
lufttilførsel på minimum 150-300 m3 /
time. Uten denne lufttilførselen vil vi 
få en dårlig forbrenningsprosess. De 
fleste nye forbrenningsovner har egen 
separat tilkobling som sørger for til-
strekkelig tilluft til ovnen. Uten ekstern 
tilluft kan andre avtrekk i boligen som 
for eksempel kjøkkenventilator, skape 
et undertrykk som trekker røykgassen 
fra forbrenningen inn i boligen.  

– De som er ekstra overfølsomme, 
bør helst styre unna forbrenningsov-
ner. Det vil alltid danne seg finpartikler 
og ultrafine partikler i forbindelse med 
forbrenningsprosesser og avgasser i 
lufta, sier Nils Otto Ledermann. 

Panelovner: 
* Velger du panelovn, bør du bruke 
lukkede ovner som ikke er basert på et 
gjennomstrømningsprinsipp (konvek-

sjon)hvor luft sirkulerer gjennom ovnen 
og varmes opp. Luften passerer over 
meget varme overflater inne i ovnen og 
kommer ut på oversiden. Dette skaper 
luftstrømmer som sprer støv fra gulvet 
eller overflater og ut i rommet. Ved høy 
temperatur svir/forbrenner støvet.

Prosessen kalles pyrolyse og kan lage 
farlige, reaktive forbindelser av harmløst 
støv. Blant annet dannes ultrafine parti-
kler. De ultrafine partiklene følger luft-
strømmen og kan legge seg på slimhinner 
i luftveiene eller komme helt ned til lunge-
blærene og gi negative helseeffekter.

Barn er særlig ømfintlig for dette. 
* For varmeovner generelt er det gun-

stig at de har en så lav overflatetempera-
tur som mulig. 

Varmepumper: 
* NAAF anbefaler først og fremst prinsip-
pene med vann til vann og luft til vann 
varmepumper som gir god strålevarme og 
godt inneklima. 

– Vann til vann pumpe med gulvvarme 
er en veldig gunstig og fin løsning. Men 
det må planlegges litt.  Ikke alle har anled-
ning til gulvvarme eller radiator. Hvis du 
velger luftvarme, så bør pumpen ha et 
godt filter – HEPA-filter. sier Ledermann.  

* Generelt er oppvarming via luften ikke 
så gunstig. Du får en gjennomstrømning i 
rommet og  sprer partikler via lufta. Fine 
partikler legger seg ofte på overflater 
i forbindelse med bruk av varmeovn. 
Varmepumpen vil da bidra til å spre dem 
rundt i lufta. 

* Plassering av varmepumpen bør 
også planlegges godt. Pumpen bør for 
eksempel ikke blåse rett mot sittegrup-
per eller steder der du oppholder deg 

Vedovn er koselig og gir god varme 
på en varm vinterdag. Men for-
brenningsovner bør brukes med 
forsiktighet.

Det er godt å ha det varmt i huset, men NAAF anbefaler at innetemperaturen 
holdes mellom 19 og 22 grader.

mye. Varmepumpene bør installeres av 
fagfolk. – Før du går til innkjøp av en 
dyr varmepumpe, bør du kanskje teste 
først hvordan du opplever den i bruk. 
For mennesker med astma- og allergi-
plager kan en slik type oppvarmingsløs-
ning være uheldig, sier Ledermann.

* All oppvarming via varm luft vil 
også gi tørrere luft i boligen. Om 
vinteren kan man i utgangspunktet ha 
problemer med tørr luft. Når den blir 
blåst rundt i rommene, vil den bli enda 
tørrere og gi luftveisplager. Mange har 
det rett og slett for varmt i boligen. 

Hold tempen nede 
– Vi anbefaler temperaturer mellom 19 
og 22 grader. For mange betyr det at 
man må kle seg litt  i forhold til å bo i 
Norge. I mange andre land kler man seg 

også innendørs, mens vi i Norge 
tenker sommertemperatur i 
stua vår, noe som kan gi dårlig 
inneklima. Høy temperatur 
sammen med høy luftfuktighet 
kan gi grobunn for mikroorga-
nismer , mens høy temperatur 
sammen med lav luftfuktighet 
kan gi økt irritasjon i øyne, nese 
og hals, sier Nils Otto Leder-
mann.

– God ventilasjon er alltid 
bra. Ikke alle har moderne 
ventilasjonsanlegg, men det er 
viktig at man ikke lukker alle 
ventilasjonslukene om vinteren 
selv om man føler at det blir for 
kaldt, sier Ledermann. /
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Stiller krav til ovner:
........................................................................                     

Norske myndigheter krever både  
CE-merking og dokumentasjon av 
miljø-egenskaper, det vil si partikkel-
utslipp i henhold til NS 3059 ved kjøp 
av ny ovn eller peis.

Ulike typer varmepumper:
......................................................................................................                     

En varmepumpe henter varme fra våre omgivelser 
og hever temperaturen slik at vi kan nyttiggjøre oss 
denne varmen. Alle varmepumper fungerer i prinsip-
pet på samme måte. 

Når vi snakker om ulike varmepumper deles disse inn 
etter hvilken energikilde som man henter varmen fra. 

En vann-til-vann varmepumpe kan hente varme fra 
en rekke energikilder som for eksempel grunnvann, 
berg, sjø eller jord og avgir varmen inne via vannbåren 
gulvvarme eller radiatorer.   

En luft-til-vann varmepumpe henter varme fra ute-
luften og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme 
eller radiatorer.   

En luft-til-luft varmepumpe henter varme fra uteluf-
ten, og avgir varme ved å sirkulere inneluften gjennom 
innedelen av varmepumpen. Samtidig vil filtre i in-
nedelen rense luften for støv og partikler.

Kilde: www.naaf.no

Velg allergitrygge produkter.  

NAAFs merkeordning avbefaler  

en rekke ulike slike produkter.  

Se: www.naaf.no/anbefalteprodukter



Astma er en omfattende sykdom. Vi rydder opp i informasjonsjungelen.

Astmaguiden
tekst / Morten Øverbye   foto / Colourbox                        

Flere hundre tusen nordmenn lider 
av astma, og tallet er stadig økende. 
Rundt 8 prosent av den voksne befolk-
ningen i Norge lider av astma, og over 
20 prosent av barna har eller har hatt 
astma innen de fyller ti år. Hoste og 
tetthet i brystet, tung pust eller surkling 
er plagsomme resultater av diagnosen. 
Astma er en kronisk betennelses- eller 
irritasjonstilstand i luftveien, og er en 
slitsom affære for den som rammes. En 
umedisinert astmatiker vil kunne opp-
leve astmaanfall som svært ubehagelig. 

Det er tre ulike faktorer som er  
årsakene til astmaanfallene: 
• Krampe i muskulaturen rundt 
 luftveiene.  
• Slimopphopning i luftveiene. 
• Irritasjon eller betennelse i 
 slimhinnene i luftveiene 

I den sistnevnte vil en betennelse føre 
til hevelse i slimhinnen, luftveiene blir 
trangere og det blir tyngre å puste.  

To typer
Det er vanlig å dele astmaen inn i to ty-
per, såkalt endogen og eksogen astma. 

Eksogen kalles gjerne også allergisk 
astma, og hos disse kan det påvises 
at astmatikeren er i omgivelser med 
utløsende faktorer. Det kan blant annet 
være pollen, tobakksrøyk, støv og midd. 
Faktorene kan variere over tid, og det 
blir utløst eller forverret når de møter 
det som kroppen reagerer på. Disse 
allergenene utløser en allergisk reaksjon 
i kroppen, som kan være et astmaanfall, 
høysnue eller kløende og røde øyne. 
Allergisk astma opptrer ofte hos de 
som også har høysnue og eksem. Hos 
astmatikere med den endogene typen 
finnes det ingen sammenheng med ytre 
faktorer. Da er det sannsynlig at det er 
arvelige forhold som spiller inn. 

Hvorfor får  
noen astma?
Sammenhengene er 
kompliserte og det 
trengs mer forskning 
for å kunne fastslå 
og forstå de arvelige 
forholdene. Men de 
viktigste miljømessige 
faktorene er kjent:

Tobakksrøyk / Ekspo-
nering for tobakks-
røyk både før og etter 
fødsel øker risikoen 
for å utvikle astmalignende symptomer 
tidlig i livet. Voksne med astma som  
røyker opplever dårlig effekt av medi-
sinene, redusert kontroll over sykdom-
men og et fall i lungefunksjon som ofte 
ender med kols. Passiv røyking øker 
frekvens og alvorlighetsgrad av sympto-
mer hos barn med astma.

 
Infeksjoner / En rekke virusinfeksjo-
ner har hos barn vært assosiert med 
utvikling av astma, mens noen typer 
luftveisinfeksjoner synes å kunne gi en 
beskyttelse mot sykdommen. Tilgjenge-
lige data gir oss derfor foreløpig ikke 
noe ensartet svar.

Allergener / Selv om det er velkjent 
at forekomst av allergi øker forekomst 
av astma og at ulike allergener (aller-
gifremkallende stoffer) kan gi forver-
ring av astma, er det fortsatt en uklar 
sammenheng mellom allergi/allergener 
og utvikling av astma. Ved påvist allergi 
mot et pelsdyr, er første forebyggende 
råd ikke å anskaffe seg et slikt kjæledyr.

 
Fedme / Fedme har også vist seg å 
kunne være en risikofaktor for astma. 
Dette har en sannsynlig genetisk sam-
menheng, samtidig som fedmeandelen  
i befolkningen øker.

Kjønn / Gutter har 
større risiko for å få 
astma som barn. Før 
14-årsalder er fore-
komsten av astma 
nesten to ganger 
høyere hos gutter 
enn hos jenter. Etter 
hvert utligner denne 
forskjellen seg og i 
voksen alder er fore-
komsten av astma 
høyere hos kvinner 
enn hos menn. 

Kosthold / Noen data antyder at visse 
sider ved kostholdet vårt kan øke forekom-
sten av astma. Det er i forhold til økt bruk 
av bearbeidete matvarer, økt inntak av 
fettsyrer fra margarin og vegetabilsk olje 
og redusert inntak av fettsyrer som finnes 
i blant annet fet fisk. Amming i minst 4 
måneder synes å kunne beskytte barnet 
mot utvikling av astma.

 
Yrkesrelaterte stoffer / Yrkesastma ram-
mer hovedsakelig voksne. I Norge antas 
det at opp mot 1 av 6 -7 (15 prosent) av all 
nyoppstått astma hos voksne skyldes ulike 
stoffer i arbeidsmiljøet. Astma er den van-
ligste yrkesrelaterte luftveissykdommen 
i industriland. Det er høyest risiko i yrker 
innenfor aluminiums og smelteverksindus-
trien, malervirksomhet, rengjøring, fiske- 
og skalldyrindustrien, plastproduksjon og 
hos sveisere og bakere.

Ute og innendørs luftforurensing / Høye 
luftforurensningsnivåer er vist å kunne 
bidra til astmasymptomer. Hvilken rolle 
forurensende stoffer har for utvikling av 
astma, er mindre godt definert. Lignende 
sammenhenger er gjort i forhold til innen-
dørs forurensning som røyk, ulike gasser, 
muggsopp og kakerlakker. /

Følsomme luftveier setter ikke så 
stor pris på de kalde dagene. Den kalde 
lufta kan føre til en indirekte uttørring 
av luftveiene og dermed en innsnevring. 
Det blir også vanskeligere for en astma-
tiker å puste inn gjennom nesen når det 
virkelig fryser til. Når det da kompense-
res med å puste med munnen, rekker 
ikke luften å bli varmet opp før den når 
de nedre luftveiene. 

Kulda alene er ikke nødvendigvis det 
største problemet. I byene og større 
tettsteder der partikkelforurensingen 
er høyere som følge av kaldt vær, kan 
astmaen forverres. Mindre vind og mye 
trafikk øker nemlig konsentrasjonen 
av gasser og partikler i lufta. Ekstra 
innånding av nitrogenoksid fra diesel-
motorer kan gi økt hoste, bronkitt og 
mindre motstand mot infeksjoner. Da 
kan astmatikere reagere med nedsatt 
lungefunksjon selv etter kort tids ekspo-
nering. 

Et lite varmeaggregat
De aller fleste astmatikere vil føle et 

Kaldt vær kan være en ekstra belastning for astmatikere. Men det finnes råd. 

Kalde kuler

Astma på jobben

større ubehag i kaldt vær. Det hjelper 
heller ikke at det er tiden for hyppige 
forkjølelser. Det er også spesielt viktig 
å begrense treningen nå det er kaldere 
enn ti minusgrader, spesielt dersom det 
trenes hardt. Nå var det mye forder-
velse med denne årstiden, men det 
viktigste er å utvise forsiktighet når det 
kryper mot blått. Med litt forebygging, 
riktig medisinering og beskyttelse mot 
kulda blir det hele langt mindre plag-
somt. 

Lue, hals eller skjerf med gitter kan 
sørge for at luften blir varmet opp før 
den dras ned i lungene. Den såkalte 
Jonasmasken gir beskyttelse mot kald 
og tørr luft, og gir de som synes det er 
vanskelig å puste gjennom nesa en litt 
varmere vinter ved at den varmer opp 
maska på utpust, som igjen varmer lufta 
på innpust. Kan være verdt et forsøk 
dersom du plages sterkt vinterstid.  /

Enkelte yrker kan ta pusten fra noen og enhver. Noen arbeidsplasser er verre enn andre. 

Arbeidsrelatert astma er astma 
som er forårsaket av faktorer på 
arbeidsplassen og den astmaen som 
forverres av de samme forholdene. Med 
en yrkessykdom trenger du tiltak som 
reduserer den skadelige eksponeringen 
på arbeidsplassen. Da er det mulig å 
reversere sykdomstilstanden.  

Yrker som kan være ekstra belastende 
for en med astma kan for eksempel 
være baker, maler, plastarbeider, 
bonde, rengjøringspersonell, sveiser 
eller industriarbeider. Andre yrker hvor 
man utsettes for løsemidler, sveiserøyk, 
gasser, damp og støv kan også føre til 
en forverring av astmaen. 

Krever tiltak
En allerede diagnostisert astmatiker 
som enten har fått luftveisplager i for-
bindelse med arbeidet eller har bedret 

luftveier ved fravær fra jobben har per 
definisjon en arbeidsrelatert astma. Det 
er hovedsakelig voksne som rammes av 
yrkesastma, og her til lands antar man 
at opptil 15 prosent av all nyoppstått 
astma hos voksne skyldes ulike stoffer 
i arbeidsmiljøet. Astma er den vanlig-

ste yrkesrelaterte luftveissykdommen 
i industriland.  Behandlingen er som 
for alle andre astmatikere. I tillegg bør 
det selvfølgelig settes i gang tiltak på 
arbeidsplassen for å redusere ekspo-
neringen av årsaken til astmaen. Dette 
gjøres sammen med arbeidsgiver. /
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Bakere Mel, enzymer

Sprøytemalere Di-isocyanater, aminer

Gårdbrukere, dyrestallarbeidere dyreproteiner

Sveisere, platearbeidere Sveiserøyk, di-isocyanater

Renholdere Bonevoks, sure og alkaliske reingjøringsmidler 

Snekkere, tømrere Trestøv

Sykepleiere Lateks, medikamenter, desinfeksjonsmidler

- Størrelsen på nesa teller? Nesa er 
utrolig viktig i arbeidet med å beskytte 
luftveiene? Det viser seg at størrelsen 
på nesa har innvirkning på evnen til 
å puste gjennom nesa. Inuittene på 
Grønland lever is vært kaldt klima, og 
de har faktisk høyere nesehuler enn 
mange andre folkegrupper. Bra for 
dem!

stmaGuidena

Eksempler på yrker med økt risiko for yrkesastma og hva det reageres på:
.................................................................................................................................................................   

Visste du at:
............................................................................



Astma- og Allergiforbundet 
har i årevis advart mot helsefarlig lokal 
forurensing på grunn av en stadig større 
andel dieselbiler i bilparken. Nå legger 
regjeringen om avgiftspolitikken slik at 
dieselbiler vil bli dyrere i innkjøp.

Avgift på NOx
– Konkret foreslår vi å skjerpe miljøpro-
filen i engangsavgiften ved å legge stør-
re vekt på CO2-utslipp og at det også tas 
hensyn til NOx-utslipp, sa Finansminis-
ter Sigbjørn Johnsen i Finanstalen ved 
presentasjonen av regjeringens forslag 
til statsbudsjett.

Dette mener generalsekretær Geir 
Endregard i NAAF er meget gledelig.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt opp til å øke engangsavgiften på dieselbiler.  Dette skjer gjennom å innlemme den såkalte NOx-komponenten i engangsavgiften.

Dieselbiler blir dyrere
tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld                                         

– Regjeringen viser nå handlekraft 
angående lokal luftforurensning og 
det er en seier for innbyggernes helse, 
fastslår han.

Avgiftsomleggingen er teknologinøy-
tral slik at biler som per i dag foruren-
ser mye kan oppnå samme gunstige 
avgiftsvilkår ved en omlegging til lavere 
utslipp.

– Dette er nøyaktig det Astma- og 
Allergiforbundet har tatt til orde for, 
fastslår en svært tilfreds Endregard.

Sett under ett, regner regjeringen 
med at bilavgiftene vil gå ned med om 
lag 185 millioner kroner i 2012. Dette 
kommer blant annet av at effektkom-
ponenten reduseres. Det betyr i praksis 

at biler med mange hestekrefter under 
panseret vil bli en del billigere.

Ikke økt pumpepris
Før statsbudsjettet ble offentliggjort, gikk 
ryktene om at også avgiften på diesel kom 
til å bli økt, slik at det ville blitt dyrere å 
kjøpe bensin enn diesel. Dette skjedde 
imidlertid ikke.

– Dette er et veldig godt signal fra regje-
ringen, som vil bidra sterkt til at vi på sikt 
får en renere bilpark, sier Britt Ann Høiskar, 
fagsjef uteluft i NAAF. Hun mener imidlertid 
at også andre tiltak må på plass, for å redu-
sere NOx-utslippene på kort sikt. Både høy-
ere pumpepris på diesel og restriksjoner på 
kjøring inn til store byer kan være aktuelt. 

NOx-utslipp fra dieselbiler fører til svært dårlig 
luftkvalitet i Oslo-trafikken, sier Britt Ann Høiskar 
i NAAF.

– Det er viktig å skille mellom de bilene 
som forurenser lite, som el- og hybrid-
biler, og de som forurenser mye, som 
dieselbiler. Kjøreforbud bør ikke ramme 
de mest miljøvennlige bilene, mener 
Høiskar.

NAAFs fagsjef innser at regjeringens 
statsbudsjett kan gjøre at en god del 
bileiere føler seg lurt. De har trodd at de 
har gjort et godt miljøvalg ved å kjøpe 
dieselbil, men har nå fått beskjed om at 
det likevel ikke var det. 
– Bilbransjen bør pålegges å gi god 
informasjon til sine bilkjøpere, om nett-
opp dette med utslipp av NOx og CO2, 
påpeker Høiskar. NAAF har advart mot 
NOx-utslipp fra dieselbiler fra 2006, og 

har hele tiden vært kritiske til favori-
seringen av dieselbiler i avgiftspolitik-
ken. Nå viser nye studier at utslippene 
faktisk er verre enn fryktet, på grunn av 
at utslippene øker under reell kjøring 
sammenlignet med laboratorieforsøk.  
– Jeg håper omleggingen i avgiftspolitik-
ken vil gi en større bevissthet hos folk 
om at dieselbil er et dårlig valg for miljø 
og helse, avslutter Britt Ann Høiskar i 
NAAF.

Den nye engangsavgiften
Regjeringen fortsetter omleggingen av 
engangsavgiften i miljøvennlig retning. 
Det foreslås å redusere innslagspunk-
tene i CO2-komponenten med 5 g/km 

og å øke fradragene for biler med utslipp 
under 110 g/km. I tillegg økes vektingen av 
CO2 for varebiler fra 22 til 25 g/km. 

Lokal luftforurensing er et problem i flere 
byer og tettsteder. For å bidra til at det 
velges biler med lave NOX-utslipp foreslår 
Regjeringen å innføre en NOX-komponent i 
engangsavgiften.

I tillegg foreslår Regjeringen å redusere 
effektkomponenten. Dermed blir det 
mindre lønnsomt å gjennomføre ulovlige 
effektøkninger etter registrering (såkalt 
trimming). /

Så mye dyrere blir dieselbiler.
Her er avgiftsøkningene for en del 
bilmodeller:* 
Toyota Avensis 2.0-126 D: 4000,-
Volkswagen Passat 1.6-105 D: 6800,-
Volvo V50 1.6-114 D: 3400,-
Skoda Octavia 1.6-105 D 4X 7000,-
Nissan Qash+2 1.5-110 D 6400,-
Ford Focus 1.6-95 D 6700,-
*Nominell endring, ikke korrigert for 
normal prisjustering.
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Omlegging av særfradag
Regjeringen foreslår i 
Statsbudsjettet for neste år 
å fase ut dagens særfra-
drag for store sykdoms-
utgifter over de tre neste 
årene, slik at fradraget 
blir helt borte fra og med 
2015. Samtidig foreslås 
det å styrke enkelte andre 
ordninger, rettet mot de 
samme gruppene. Astma- 
og Allergiforbundet har sammen med en rekke andre 
brukerorganisasjoner  tidligere påpekt at særfradrags-
ordningen ikke har fungert etter sin hensikt og bidratt 
til uheldig forskjellsbehandling av personer med kronisk 
sykdom. Det er foreløpig uklart hva de varslede end-
ringene vil bety for personer med astma- og allergis-
ykdommer. NAAF vil derfor aktivt delta i arbeidet med 
omlegging av særfradragsordningen slik Regjeringen 
også inviterer til i budsjettframlegget.
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Legestanden sier, ikke overraskende, at alternative behandlings-
former har lite for seg for den som lider av astma. Det alternative 
miljøet hevder at det kan være hjelp å få med både kosttilskudd, 
soneterapi, akupunktur og urteterapi. Her er en liste over alter-
native behandlingsformer som noen astmatikere mener har 
hjulpet dem. 

Pusteøvelser / Pusteøvelser kan bedre livskvaliteten, minske 
astmasymptomer og redusere behovet for astmamedisiner.

Yoga / Denne skånsomme treningsformen har vært praktisert 
i flere tusen år. Det finnes ulike typer yoga, men alle inkluderer 
en rekke strekk- og tøyningsøvelser. I yoga blir også en spesiell 
pusteteknikk innlemmet i øvelsene, kalt pranayama, som kanskje 
kan redusere astmasymptomer. Regelmessig yogatrening virker 
også avstressende, bedrer generell helse og øker velværefølelsen.

Trening / Du både kan og bør holde deg fysisk aktiv selv om du 
har astma. Trening reduserer ikke selve sykdommen men gjør at 

Alternative behandlingsformer:
........................................................................................................................................................................................................................................................                     

Allerede som liten baby hadde Simon 
astma, og var ofte veldig dårlig. Det ble 
mange turer til og fra Ullevål sykehus, 
forteller mamma Marit, som kanskje var 
litt ekstra bekymret fordi hun selv har 
hatt astma hele livet. Det å kjenne at du 
ikke får puste er naturlig nok en svært 
ubehagelig opplevelse. 

Flyttet ut av Oslo
– Frem til han var 3-4 år gammel var 
Simon veldig plaget av astmaen. Til slutt 
ga legen oss et råd: Prøv å flytte ut av 
Oslo og se om det blir bedre, sier Marit.

Familien fulgte rådet og flyttet fra et 
boligstrøk med mye trafikk og luftforu-
rensning til enebolig og eplehage på 
Kolbotn. Resultatet var at Simon raskt 
ble bedre av astmaen. Nå er 12-åringen 
nesten bra, i hvert fall størstedelen av 
året.

– Jeg spiller fotball og står på ski. Det 
går greit det, forteller 12-åringen, som 
ikke synes astmaen er så veldig plagsom 
lenger. Han husker nesten ikke sist han 
hadde anfall. 

I tillegg til astma er Simon allergisk 
mot pollen, spesielt bjørkepollen, og 
pelsdyr. På grunn av kryssreaksjoner er 
det også en del matvarer han må holde 
seg unna i pollensesongen.

Både 12-åringen Simon og mamma Marit Duggal har hatt astma hele livet. Men  
takket være god forebygging kan de leve et aktivt liv med både fotball og skikjøring.

Astma ingen hindring!
tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld                      

– Det er kjedelig. Det er akkurat da 
eplene smaker best, mener han.

Noen ganger er også astmaen plag-
som, spesielt hvis han er forkjølet og blir 
veldig tett. Da kan det bli tungt å puste, 
forteller han.

Fotball og ski
Stort sett er ikke astmaen verre enn 
at Simon kan spille fotball 4-5 ganger 
i uken, pluss at han står på ski hele 
vinteren. Familien har hytte i Trysil, der 
blir det mye skikjøring. I tillegg er Simon 
ofte i den lokale slalåmbaken Ingierkol-
len etter skoletid. Han er med i noe som 
heter jibbe-gruppa, der han lærer å 
gjøre forskjellige triks med ski på beina. 
For eksempel 360 og backflip. 

– Backflip har jeg ikke gjort ennå, da, 
innrømmer han.

Noen ganger på fotballbanen merker 
han at han blir litt fortere sliten enn de 
andre, men da pleier han å si fra at han 
vil byttes inn. Etter en kort pause, er 
han klar igjen. Laget han spiller på heter 
Kolbotn Brasse, og det er pappa som er 
trener.

Og Simon har flere talenter: For noen 
år siden var han en av programlederne 
i NRK-programmet Barnas Superjul, der 
han ble valgt ut etter å ha vært på audi-
tion med over 300 andre barn!  
– Det var gøy, men veldig mye venting, 
forteller han. 

Selv om Simon for det meste er like frisk 
som andre barn, er både han og resten av 
familien nøye med å gjøre det de kan for å 
forebygge astmaanfall. 

– Når han blir syk, blir han mer syk enn 
andre barn. Derfor er det viktigste vi kan 
gjøre å unngå at han blir syk. Han må kle 
på seg godt, bruke ull og skifte sokker med 
en gang hvis han er blitt våt. I forkant av 
pollensesongen tar han forebyggende al-
lergimedisin og også astmamedisin hvis det 
er nødvendig, forteller Marit.

Mamma Marit har som nevnt hatt astma 
siden hun var liten. Men da hun fikk barn 
med astma selv, glemte hun sin egen 
astma. Det resulterte i noen episoder der 
hun ble veldig dårlig. 

– Jeg kom til et punkt da jeg hadde veldig 
dårlig lungekapasitet, fordi jeg hadde glemt 
å ta langtidsvirkende medisiner, forteller 
hun.

Men det er som kjent aldri for sent å snu, 
og nå har Marit alltid med seg astmamedi-
sinen i veska når hun skal noe sted. Simons 
storesøster på 16 har også astma, men hun 
har mer og mindre vokst av seg sykdom-
men.

– Jeg tror nok ikke Simon kommer til å 
vokse det helt av seg, han må nok leve med 
astma. Men han er blitt utrolig mye bedre 
enn han var, forteller moren, som mener 
det er viktig å leve et så normalt liv som 
mulig selv om man har astma. /

man orker mer til tross for lungesykdommen. Regelmessig mosjon gir også økt 
psykisk velvære. Prøv å være fysisk aktiv minst 30 minutter daglig. Astmatikere 
som ikke er vant til å trene bør starte rolig. Treningsintensiteten og antallet 
treningsøkter må økes gradvis.
Vær oppmerksom på at mosjon i kulde kan utløse astmasymptomer. Ved å ta 
en ekstra dose medisin før treningsøkten og ved å bruke en såkalt Jonasmaske 
er det ofte mulig å trene på kalde dager.
Snakk med legen din om hvordan du bør trene og hvilke hensyn du bør ta.

stmaGuidena
Simon og Marit Duggal har begge astma, men lar det ikke hindre dem i å leve et aktivt liv. 



Et liv med astma

Astmaplagene kan graderes, og de 
barna som har “lett astma” har gode 
prognoser på å bli kvitt sykdommen 
etter hvert. Mellom 30-50 prosent av 
barna har ikke lenger symptomer når 
de kommer i puberteten. Allikevel er 
det en viss risiko for at plagene vender 
tilbake igjen i voksen alder. 

Hyppige perioder med pipende og 
tung pust, tetthet i brystet og hoste 
kan over tid føre til en overfølsom-
het i luftveiene. Det som da ellers er 
uskyldige faktorer, som sterke lukter, 
støvpartikler, anstrengelse eller kulde 
kan fremkalle astmasymptomer. 

De som har hatt astma helt fra de var 
barn vil som oftest kunne fungere helt 
vanlig i både jobb og fritid. Det er hyp-
pigheten og alvorlighetsgraden som be-
stemmer hvor alvorlig sykdommen blir. 
De som har det som klassifiseres som 
alvorlig astma, kan utvikle permanente 
forandringer i bronkiene, eventuelt 
også i selve lungene. Spesielt utsatt er 
de astmatikerne som røyker. Hos denne 
gruppen kan det utvikle seg kronisk 
tette luftveier, også kalt kols. Det er en 
alvorlig lidelse som vil kreve behandling 

resten av livet. Forskjellen er at hos en 
astmatiker vil lungefunksjonen være 
normal mellom anfallene, mens hos en 
person med kols er lungefunksjonen 
varig nedsatt og reduseres fra år til år. 
Mens astmasykdommen opptrer i anfall 
med tetthet, vil de med kols oppleve 
tung pust ved gange i bakker og trapper. 

Hånd i hånd
Også hos barna er forekomsten av 
astma økende, det har den vært de siste 
40 årene. Tallene er like i flere euro-
peiske land, selv om Storbritannia har 
den høyeste forekomsten på over 24 
prosent blant 13-14-åringer. 

Det er kjent og godt dokumentert at 
astma og allergi henger tett sammen. 
Så mange som 80 prosent av alle med 
astma, kan ha høysnue i tillegg. Samti-
dig er det mange med høysnue som kan 
ha en udiagnostisert astma. Dette kan 
skyldes arvelige faktorer, men forsknin-
gen gir ikke et entydig svar foreløpig. 
Et viktig råd for å forebygge at barn 
utvikler allergi og senere astma, er at de 
beskyttes mot passiv røyking. For barn 
i høyrisikofamilier der arv kan spille en 
viktig rolle for utvikling av astma og 
allergi, anbefales det å unngå allergener 
som røyk, dyr, muggsopp på grunn av 
fukt og midd i hjemmemiljøet. /

Pustemaskinen er 
sjelden i bruk, men 
god å ha når det 
virkelig trengs for 
12-åringen Simon.
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To av ti norske barn opplever å få eller ha hatt astma før de fyller ti år.  
Mange vokser det av seg. 

Forebygging av astma:
.........................................................................................................................................................................................................................................................                     

Inneklimaet hjemme og på skolen/barnehagen er viktig for å forebygge både astma og allergier. Å holde barna aktive og sørge for et 
sunt kosthold er også bra for allmenntilstanden som igjen reduserer sannsynligheten for at de utvikler sykdommer. 

For å få et godt inneklima og god inneluft, er det noen ting man kan ta hensyn til: 
l God ventilasjon. Systemet må også vedlikeholdes og filter bør skiftes slik leverandør anbefaler.
l Godt renhold med støvtørking og regelmessig mopping
l Innetemperatur som ikke overstiger 20 grader
l Solavskjerming med markiser eller persienner
l Å unngå for mange støvsamlere
l Uteklær i garderoben, ikke i oppholdsrommet.
l Innesko
l Rask gjennomlufting via dør og vindu når barna ikke er på avdelingen / klasserommet. 
 (OBS, ved pollenallergi: kort rask lufting, ikke ta inn blomster eller bjørkekvister.)
l Å fjerne matrester og søppel etter hvert måltid

Kilder: Astma- og Allergiforbundet (naaf.no), Norsk helseinformatikk og astmainfo.no

stmaGuidena

Behandlingsreiser i 2012
for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk eksem
SØKNADSFRIST:
For 1.halvdel av 2012: 15. NOVEMBER 2011
For 2.halvdel av 2012: 15. MAI 2012

Tid: 4 uker
Egenandel:  kr 2856 for ledsagere, ingen egenandel for barn 
og ungdom.

SØKNADSSKJEMA:
Søknadsskjema kan også hentes på våre internettsider 
www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser

SØKNADEN SENDES: OUS Rikshospitalet, 
Seksjon for Behandlingsreiser, PB 4950 Nydalen 0424 OSLO.

Oppholdet er et supplement til behandling i Norge. 
Det er ikke anledning til å ta med friske/syke søsken eller andre 
familiemedlemmer på behandlingsreisen selv om de betaler 
selv.

BEHANDLINGSTIDSPUNKT:
Januar/Februar: 24 ungdommer med atopisk eksem og eller 
kronisk lungesykdom i videregående skole. 
UTEN forelderledsager
Februar/Mars og Oktober/November: Flerbarns - familie, ca. 
24 barn i alder fra 5 år til 7. klasse i grunnskolen. ALLE søsken 
MÅ ha kronisk lungesykd. og/eller atopisk eksem. 
NB: KUN 1 forelderledsager pr. familie.
Mars/April og September/Oktober: Ca. 24 barn med kronisk 
lungesykdom, (som hoveddiagnose) og atopisk eksem, 
fra 5 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager.
April/Mai og August/September: Ca. 24 barn med atopisk 
eksem (som hoveddiagnose) og kronisk lungesykdom. 
fra 5 år til 7. klasse i grunnskolen med 1 forelderledsager
November/Desember NB: 3 uker! 24 ungdommer med atopisk 
eksem og eller kronisk lungesykdom i 8,9 og 10 klasse på 
ungdomskole. UTEN forelderledsagere. (Ungdom i VGS vil få 
tilbud jan/feb 2012)

Du kan lese mer om Behandlingsreiser på vår internettside www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon fås ved å ringe Rikshospitalet, Behandlingsreiser på tlf 22 06 78 33 hverdager mellom kl 12-14 eller 
direkte til oversykepleier på Los Teques: 0034 928 56 1445
Du kan også sende e-post til behandlingsreiser@ous-hf.no eller anka_sc@yahoo.com

... når det er kaldt ute

Nigaard Pharma AS,Box 373, N-2001 Lillestrøm. Telefon 815 
30030 telefaks 815 30031. post@nigaard.com www.nigaard.com.

Varmemaskene finnes i fargene grå og beige. 
Kjøpes på www.ctmask.no eller på apotek.

CT mask ann A5 okt 11.indd   1 20-10-11   12:01:06



Dusje, nå igjen?!? Tenåringers tilsyne-
latende utømmelige behov for kropps-
vask er egnet til å skape både forund-
ring og høye strømregninger. Mer 
betenkelig er det at ungdoms dusjvaner 
rett og slett kan føre til fuktskader på 
baderommet. Disse fuktskadene kan 
gi grobunn for fremvekst av skadelig 
muggsopp, som igjen kan føre til utvik-
ling eller forverring av astma og andre 
sykdommer. 

Konstant fuktig
Ungdom dusjer gjerne når de står opp 
om morgenen, etter skolen og etter 
trening. Hvis det er flere i familien som 
dusjer ofte, kan badet i praksis være 
konstant fuktig. Rørlegger Bjørn Stensli 
i firmaet Funksjonell VVS sier at mange 
av dagens bad ikke er bygget for denne 
type bruk.

– På 1980-tallet ble både badekar og 
dusjkabinetter kastet ut av badene. De 
ble erstattet av fliser, som man skulle 
dusje på direkte. Da kreves det virkelig 
god fuktsikring under flisene for at det 
ikke skal oppstå fuktskader, sier Stensli.

Fliser er nemlig ikke tette, det vil alltid 
trekke litt vann gjennom et flislagt gulv, 
uansett hvilken type fliser som er lagt. 
Dette er ikke noe problem hvis dusjen 
brukes en gang eller to om dagen, da 
rekker det å tørke opp mellom hver 
gang. Man hvis dusjen brukes veldig 
mange ganger om dagen, kan det opp-
stå fuktskader selv av ”normal” bruk. Er 
membranet under flisene utett, vil fukt 
trenge videre og kunne gi skader i hele 
konstruksjonen. 

Våtromsnormen
Siden 1997 har byggebransjen hatt en 
egen våtromsnorm, som seriøse bade-
romsoppussere bør følge.  Bad som ble 
bygget før dette, holder stort sett ikke 
vann, bokstavelig talt. I hvert fall ikke 
hvis det er dusj rett på fliser. 

Da bad ble laget på 1980-tallet, ble 
det brukt materialer som ikke tålte fukt. 
Blant annet en annen type membran 

Dusjvanene til ungdom kan føre til fuktskader på badet, som igjen kan gi fremvekst 
av skadelig muggsopp, mener norske rørleggere.

Unge dusjer i stykker badet
tekst / Bjørnhild Fjeld     foto / Rita Jønsberg, Varme & Bad                                 

enn det som blir brukt i dag, forklarer 
rørleggeren.

Dersom du har et gammelt bad og 
stordusjendene tenåringer i huset, har 
du derfor to valg: 
• Pusse opp badet fra grunnen av,  
 etter dagens våtromsnorm. 
• Sette inn dusjkabinett.

Det siste er helt klart den billigste 
løsningen, som vil forlenge levetiden på 
badet ditt med mange år.

Et dusjkabinett er et våtrom i seg 
selv, og kan plasseres i stua, for den del, 
forklarer Stensli.

Men husk sluket! En viktig årsak til 
fuktskader er at det renner over i sluket, 
og ned i underlaget. 

Det lønner seg alltid å bruke fagfolk 
når du skal pusse opp bad, enten du skal 
ta det fra bunnen av eller bare sette inn 
nytt inventar, mener rørleggermeste-
ren.

Dusjhjørne vs kabinett
Mange synes dusjhjørne ser finere ut 
en dusjkabinett, og ønsker heller dette. 
Men da må du også beregne at du må 
ta de kostnadene det medfører å lage 

et bad som er tilstrekkelig sikret mot 
fukt. Det vil koste det mangedobbelte, 
men har du et bad som er laget etter 
våtromsnormen bør levetiden være 
minst 30 år. 

Det er viktig at fallet i gulvet er riktig, 
både det du ser og det du ikke ser. Er 
fallet feil vei, vil fukt bli liggende under 
flisene, og det dannes muggsopp.

Stensli sier at det også i dag blir laget 
bad som ikke tilfredsstiller våtromsnor-
men, og ber forbrukere om å være på 
vakt mot useriøse baderomsoppussere.

Spør på forhånd om de følger 
våtromsnormen og bruk firmaer som er 
villige til å inngå kontrakt. Husk også at 
rehabilitering av bad skal byggemeldes 
til kommunen.

Teknisk direktør Ole Larmerud i Nor-
ske Rørleggerbedrifters Landsforening 
(NRL) har fulgt byggebransjen siden 
1970-tallet, og han forteller om mange 
feil. 

– Dessverre ble det i flere tiår benyt-
tet materialer som ikke har noe på et 
bad å gjøre. Mange benyttet tre og gips. 
Smøremembraner blir brukt feil, med 
det resultat at de sprekker opp. /

Ungdom trives i det våte element, og helst under rennende vann.
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Har du noen av symptomene på dårlig innemiljø?

Våkner du i frisk luft hver morgen? 

Anbefalt  av  Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet

815 48 250 eller innemiljo@anticimex.no

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.

renom
m

e.no

Vil du være trygg på boligen din, kontakt oss på: 

På Innemiljøsjekken 
kontrollerer vi:

• Fuktkilder
• Muggsopp
• Ventilasjon
• Luftfuktighet
• Fuktighet i utvalgte 
   konstruksjoner
• Temperatur
• Radon



Astma- og Allergiforbundet 
har i årevis advart mot helsefarlig lokal 
forurensing på grunn av en stadig større 
andel dieselbiler i bilparken. Nå legger 
regjeringen om avgiftspolitikken slik at 
dieselbiler vil bli dyrere i innkjøp.

Avgift på NOx
– Konkret foreslår vi å skjerpe miljøpro-
filen i engangsavgiften ved å legge stør-
re vekt på CO2-utslipp og at det også tas 
hensyn til NOx-utslipp, sa Finansminis-
ter Sigbjørn Johnsen i Finanstalen ved 
presentasjonen av regjeringens forslag 
til statsbudsjett.

Dette mener generalsekretær Geir 
Endregard i NAAF er meget gledelig.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt opp til å øke engangsavgiften på dieselbiler.  Dette skjer gjennom å innlemme den såkalte NOx-komponenten i engangsavgiften.

Dieselbiler blir dyrere
tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld                                         

– Regjeringen viser nå handlekraft 
angående lokal luftforurensning og 
det er en seier for innbyggernes helse, 
fastslår han.

Avgiftsomleggingen er teknologinøy-
tral slik at biler som per i dag foruren-
ser mye kan oppnå samme gunstige 
avgiftsvilkår ved en omlegging til lavere 
utslipp.

– Dette er nøyaktig det Astma- og 
Allergiforbundet har tatt til orde for, 
fastslår en svært tilfreds Endregard.

Sett under ett, regner regjeringen 
med at bilavgiftene vil gå ned med om 
lag 185 millioner kroner i 2012. Dette 
kommer blant annet av at effektkom-
ponenten reduseres. Det betyr i praksis 

at biler med mange hestekrefter under 
panseret vil bli en del billigere.

Ikke økt pumpepris
Før statsbudsjettet ble offentliggjort, gikk 
ryktene om at også avgiften på diesel kom 
til å bli økt, slik at det ville blitt dyrere å 
kjøpe bensin enn diesel. Dette skjedde 
imidlertid ikke.

– Dette er et veldig godt signal fra regje-
ringen, som vil bidra sterkt til at vi på sikt 
får en renere bilpark, sier Britt Ann Høiskar, 
fagsjef uteluft i NAAF. Hun mener imidlertid 
at også andre tiltak må på plass, for å redu-
sere NOx-utslippene på kort sikt. Både høy-
ere pumpepris på diesel og restriksjoner på 
kjøring inn til store byer kan være aktuelt. 

NOx-utslipp fra dieselbiler fører til svært dårlig 
luftkvalitet i Oslo-trafikken, sier Britt Ann Høiskar 
i NAAF.

– Det er viktig å skille mellom de bilene 
som forurenser lite, som el- og hybrid-
biler, og de som forurenser mye, som 
dieselbiler. Kjøreforbud bør ikke ramme 
de mest miljøvennlige bilene, mener 
Høiskar.

NAAFs fagsjef innser at regjeringens 
statsbudsjett kan gjøre at en god del 
bileiere føler seg lurt. De har trodd at de 
har gjort et godt miljøvalg ved å kjøpe 
dieselbil, men har nå fått beskjed om at 
det likevel ikke var det. 
– Bilbransjen bør pålegges å gi god 
informasjon til sine bilkjøpere, om nett-
opp dette med utslipp av NOx og CO2, 
påpeker Høiskar. NAAF har advart mot 
NOx-utslipp fra dieselbiler fra 2006, og 

har hele tiden vært kritiske til favori-
seringen av dieselbiler i avgiftspolitik-
ken. Nå viser nye studier at utslippene 
faktisk er verre enn fryktet, på grunn av 
at utslippene øker under reell kjøring 
sammenlignet med laboratorieforsøk.  
– Jeg håper omleggingen i avgiftspolitik-
ken vil gi en større bevissthet hos folk 
om at dieselbil er et dårlig valg for miljø 
og helse, avslutter Britt Ann Høiskar i 
NAAF.

Den nye engangsavgiften
Regjeringen fortsetter omleggingen av 
engangsavgiften i miljøvennlig retning. 
Det foreslås å redusere innslagspunk-
tene i CO2-komponenten med 5 g/km 

og å øke fradragene for biler med utslipp 
under 110 g/km. I tillegg økes vektingen av 
CO2 for varebiler fra 22 til 25 g/km. 

Lokal luftforurensing er et problem i flere 
byer og tettsteder. For å bidra til at det 
velges biler med lave NOX-utslipp foreslår 
Regjeringen å innføre en NOX-komponent i 
engangsavgiften.

I tillegg foreslår Regjeringen å redusere 
effektkomponenten. Dermed blir det 
mindre lønnsomt å gjennomføre ulovlige 
effektøkninger etter registrering (såkalt 
trimming). /

Så mye dyrere blir dieselbiler.
Her er avgiftsøkningene for en del 
bilmodeller:* 
Toyota Avensis 2.0-126 D: 4000,-
Volkswagen Passat 1.6-105 D: 6800,-
Volvo V50 1.6-114 D: 3400,-
Skoda Octavia 1.6-105 D 4X 7000,-
Nissan Qash+2 1.5-110 D 6400,-
Ford Focus 1.6-95 D 6700,-
*Nominell endring, ikke korrigert for 
normal prisjustering.

www.naaf.no  /  1918  /  Astma Allergi 5 2011

Omlegging av særfradag
Regjeringen foreslår i 
Statsbudsjettet for neste år 
å fase ut dagens særfra-
drag for store sykdoms-
utgifter over de tre neste 
årene, slik at fradraget 
blir helt borte fra og med 
2015. Samtidig foreslås 
det å styrke enkelte andre 
ordninger, rettet mot de 
samme gruppene. Astma- 
og Allergiforbundet har sammen med en rekke andre 
brukerorganisasjoner  tidligere påpekt at særfradrags-
ordningen ikke har fungert etter sin hensikt og bidratt 
til uheldig forskjellsbehandling av personer med kronisk 
sykdom. Det er foreløpig uklart hva de varslede end-
ringene vil bety for personer med astma- og allergis-
ykdommer. NAAF vil derfor aktivt delta i arbeidet med 
omlegging av særfradragsordningen slik Regjeringen 
også inviterer til i budsjettframlegget.



tekst og foto / Ola Hesstvedt                        

Kan sementstøv være farlig for lungene? En fersk, norsk doktoravhandling svarer ja.  
Men sykdomstegnene finnes hos de som jobber på sementfabrikker, ikke hobbymurere.

Kartlegger sementstøv
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– Hobbymurere på fritiden kan ta 
dette nokså rolig, men de ømfintlige bør 
vise forsiktighet, sier overlege og cand. 
med. Anne Kristin Møller Fell ved Sykehu-

set Telemark, som disputerte 
i september til sin doktorgrad 
om sementarbeidere og støv.

– Alle former for støv i store 
doser over tid kan gi negative 
effekter i luftveiene. Personer 
som blander sementpulver og 
vann hjemme eller på hytta 
og er sensitive, bør beskytte 
seg med støvmaske. Hudkon-
takt med våt sement skal man 
unngå. Det kan gi eksem og i 
verste fall alvorlig brannskade 
fordi Ph-verdien er høy i den 
kraftige luten som dannes, 
er Møller Fells legeråd til alle 
som støper av og til. Arbei-
dere på byggeplasser som får 
ferdigblandet masse “servert” 

fra tankbiler, er heller ikke i noen fare-
sone.

Sement kan også i sjeldne tilfeller gi 
kromallergi, til tross for at all sement ble 
dekromatisert fra tidlig på 1980-tallet.

Undersøkt 24 fabrikker
45-åringen fra Sandefjord har studert 
kraftig støveksponering i sementfabrikker 
siden 2005. Hun er den første arbeidsme-

disiner og forsker som har på-
vist betennelsesforandringer 
i luftveiene og i blod hos se-
mentarbeidere som har vært 
utsatt for støvnivåer under 
dagens fastsatte grenseverdi, 
fem milligram per kubikkme-
ter i arbeidsluften.

Ann Kristin Møller Fell og 
medarbeidere har undersøkt 
4265 ansatte på 24 sementfa-
brikker i åtte europeiske land. 
Denne store fireårige oppføl-
gingsstudien med pusteprø-
ver og intervjuer om symp-
tomer i luftveiene avsluttes 
i 2012, og det er først da at 
man vil kunne trekke sikre 
konklusjoner av studien. Men 

resultater underveis viser at ansatte med 
høye støvnivåer har dårligere lungefunk-
sjoner enn de som puster inn mindre støv. 
Støvutsatte arbeidstakere har rapportert 
om mer plager fra luftveiene enn de kon-
toransatte.

Dybdeundersøkelser
Møller Fell har i tillegg undersøkt norske 
sementarbeider i to fullførte dybdeun-

dersøkelser på veien til ph.d.-graden ved 
Universitetet i Oslo: Prøver av oppspytt og 
blod blant ansatte på landets to fabrikker 
i Brevik, Telemark og i Kjøpsvik, Nordland. 
Den første dybdeundersøkelsen viste 
høyere nivå av betennelsesceller og et 
betennelsessignalstoff i en arbeidsperiode 
sammenlignet med en friperiode.  Den 
andre påviste redusert lungefunksjon og 
økning av ulike betennelsessignalstoffer i 
blod etter en dag med støvete arbeid.

– Vi bør avvente konklusjonene i den 
store europeiske undersøkelsen neste år, 
de vil vise hvor mye lungefunksjonene 
påvirkes av sementstøvet over tid. Her er 
hele skalaen fra gamle og slitte fabrikker 
til de mest moderne produksjonslokaler 
med. Resultatene kan få betydning for 
forebyggende tiltak, mye tyder på at 
dagens grenseverdi bør senkes, sier Anne 
Kristin Møller Fell.

– Noe av det som er spennende med 
arbeidet mitt, at jeg har ett bein i medisi-
nen og det andre i industrien, sier hun til 
Astma Allergi.

Hun takker sementarbeiderne for velvil-
lig deltakelse i forskningen som kan føre til 
større klarhet om negative påkjenninger 
og gi et helhetsbilde av arbeidsforholdene. 
Som arbeidsmedisiner kjenner hun til at 
nykommere har valgt å slutte etter kort 
tid på grunn av støvplager. Doktorgrads-
arbeidet har fått støtte fra Helse Sørøst, 
NHOs arbeidsmiljøfond, Statens arbeids-
miljøinstitutt, Rikshospitalets lungeav-
deling og Sykehuset Telemark. Norcems 
bedriftshelsetjeneste har lagt til rette for 
prøvetaking.

Risiko for kols?
Konsernlege Thomas Rudolf Thomassen 
i det tyskeide selskapet som blant annet 
eier Norges to sementfabrikker, har vært 
en pådriver for å få mer kunnskap om 
sementstøvets virkninger på de ansatte.

– Da jeg startet som bedriftslege i 1994, 
så jeg at sementindustrien hadde gjort 
en svært beskjeden vitenskapelig innsats 
på verdensbasis for å finne helseeffekter 
av sementstøv. Aluminiumsindustrien og 
annen tungindustri hadde gjort mye mer. 
Vi har hatt noen spredte undersøkelser i 
Skandinavia med beskjedent omfang.  Jeg 
synes det er naturlig å undersøke risikoen 
for å utvikle kols blant støveksponerte 
sementarbeidere og tok et initiativ i 1998 
som fikk full støtte i Norcem. Støvskader 
var ikke registrert som noe problem, men 
heller ikke undersøkt. En stor undersøkel-
se i Tanzania der man kostet og spadde på 
den gamle måten viste klare tegn på risiko 
for kols, sier Thomassen.

Han trekker fram to foruroligende 
påstander som bakgrunn for at se-
mentindustrien i mange europeiske 
land ble motivert til å gjennomføre 
den store undersøkelsen som er ferdig 
neste år. Det ble hevdet at det var høy 
dødelighet blant naboer til en fransk 
fabrikk og høyere risiko for strupeho-
dekreft blant tyske bygningsarbeidere.

Kombinasjon med røyking
– I våre sementfabrikker utfører vi 
svært mange av arbeidsoppgavene 
i beskyttede kontrollrom, og vi har 
prosedyrer for beskyttelse når det 
for eksempel skal rengjøres. En god 
del støveksponering må det nødven-
digvis bli likevel i en slik fabrikk. Men 
vi har et problem når vi vil til bunns 
i støvproblematikken, og problemet 
er at utstrakt røyking blant fabrikk-
arbeidere gjør helseproblematikken 
sammensatt, sier konsernlegen.

– Skadelige støveffekter undervur-
deres ikke. Sementstøv er trolig litt 
farligere enn inert-støv, altså støv som 
ikke har noen spesielle kjemiske effek-
ter. I sementstøv er det mengden, ikke 
kjemien som er farlig. Man kan plages 
av “spisse” steinpartikler. Mer auto-
matisering er gunstig. Men man kan 
stille spørsmålet om det ikke er like 
viktig at bedriften bruker mer ressur-
ser på røykeavvenning. Man kan tenke 
seg en meget farlig multieffekt med 
kombinasjonen av farlige støvpartikler 
og nikotin ned i lungene. Tobakken er 
definitivt farligst, sier Thomas Rudolf 
Thomassen.

– Det er viktig at det nå er tatt 
doktorgrad på sementstøveffekter 
i Norge. Anne Kristin Møller Fells 
innsats vil bety inspirasjon og veiled-
ning for andre i det arbeidsmedisinske 
miljøet på Sykehuset Telemark i Skien. 
Nå snakkes det mye om skadevirknin-
ger av kvartsstøv i pukk- og grusbe-
drifter og i bergindustrien ellers, sier 
konsernlegen.

– Forskerne har for øvrig et generelt 
problem i at folk håndterer mange 
stoffer i sin hverdag på arbeid og 
hjemme. Det er ikke alltid lett å isolere 
faktorene, tilføyer han. /

Norcems anlegg i Brevik er en av 
Norges to fabrikker som produserer 
sement.

Støvsugende rør settes sammen før 
det fine sementstøvet fjernes.

Støvsuging på sementfabrikken i Brevik 
må skje med varsomhet og god beskyttelse.
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TRYGGE DUNPRODUKTER 
TIL BARN

NORSKPRODUSERTE dundyner til barn og voksne!
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 Midnight 
er anbefalt av NAAF.  Det samme gjelder dunputene Gull og Gull lav.  Alle våre dundyner og puter er Øko Tex-sertifisert 
og merket ”Trygge Tekstiler”, dette garanterer at produktet ikke inneholder helseskadelige kjemikalier. 

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.

DUNPUTE Andungen 
Dunpute 35 x 40 cm   149,- 
Dunpute 40 x 60 cm   199,-

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 349,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 449,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 699,-

10 ÅR
GARANTIProdusert eksklusivt for Princess 

av Norges eldste dunprodusent

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 malings-

lukt eller skadelig avdamping.

www.jotun.no/sens

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 
basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?

1-3_JotunSens_AstmaAllergi.indd   1 24.01.11   15.39

hjørne
Generalsekretærens

Hurra for bylufta og regjeringa!

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF

I sist nummer påsto jeg at dieselbilene dager 
var over. Tøff i trynet som alltid vil noen si. 
Men jeg fikk rett! Ikke bare har regjeringen 
lagt frem forslag om å legge til en NOx kom-
ponent i engangsavgiften, men flere stats-
råder har vært tydelige på at dieselbilene er 
det som kveler byene. Da har vi nådd frem!

Så er det mange som blir forbanna. ”Jeg 
har akkurat kjøpt dieselbil for det ville  
myndighetene at jeg skulle, og så har de 
tenkt å forby meg å bruke den” hører vi  
stadig folk ganske sinna uttaler seg. Det 
forstår jeg godt. Men her blander folk saker. 
Det er helt riktig at Oslo kommune og en 
del andre byer tenker at de må kunne forby 

dieselbiler på dager med mye forurensing for å få ned nivåene. Dette 
er faktisk et nødvendig virkemiddel. Bileierne bør likevel juble over at 
regjeringen prøve å få færre til å kjøpe dieselbiler fremover.

Kjøper du en ny dieselbil i dag, vil du måtte regne med strengere 
restriksjoner i fremtiden. En dieselbil slipper ut minst 30 ganger så mye 
forurensing som andre bilvalg. Det er derfor utrolig viktig at dieselbil-
salget strupes så mye som mulig og så raskt som mulig for å få bukt med 
situasjonen. Problemet er at mange aktører i bilbransjen har satset så 
sterkt på dieselbiler at dette blir vanskelig. De kommer til å fronte at 
”alle nye biler er bedre enn gamle”. Det er feil, feil, feil, feil!

Hybridbiler, med EL/bensin, er bedre enn alle eldre biler, både med 
tanke på klima og lokal luftforurensing. En ny bensinbil forurenser  
mindre NO2 enn en gammel bensinbil. Men en ny dieselbil forurenser 
mange ganger mer enn en gammel bensinbil, og faktisk også mer enn  
en gammel dieselbil.!

Grunnen til dette er to ting: Nye dieselbiler slipper ut mye mer NOx 
ved vanlig bykjøring enn de gjør når de testes i laboratorium ved 
godkjenning. Videre så består NOx av NO + NO2. Det er NO2 som er 
helseskadelig. Bensinbiler slipper ut 1-10 % av NOx som NO2, gamle 
dieselbiler gjerne 20-30 % og de nyeste opptil 75% som NO2. Det er 
blant annet fordi de nye motoren er trimmet for lite CO2-utslipp og lite 
forbruk. Dermed så blir økningen i NO2 andelen mer utslagsgivende for 
nye dieselbiler enn nedgangen i NOx-utslippet.

Vår oppfordring er at trygge valg både for klima og lokal forurensning 
er små bensinbiler, hybridbiler med EL/bensin og rene EL-biler. Det er 
også disse som bør premieres avgiftsmessig fremover. Og hybridbilene 
er foreslått å kunne kjøre alle dager i Oslo….

Mange har uttalt at politikerne vingler og er uforutsigbare når det 
gjelder bilavgifter. Ja, nå endrer de igjen. Men de gjør det fordi ny kunn-
skap viser at dagens politikk gir et uoverstigelig helseproblem i våre byer. 
Og da skal da politikere snu. At de innrømmer feil i dagens regjering er 
faktisk veldig voksent. Vi vil mye heller ha politikere som tør å innrømme 
feil og tør å snu, enn politikere som bare skal forsvare tidligere stand-
punkter. Derfor får regjeringen ne stor blomst, allergifri sådan, for å ha 
turt å endre politikken å innrømme feil. Det er mye arbeid som gjenstår 
for at luft blir trygg å puste, men viktige skritt er tatt. Nå har vi håp om  
at blant annet de 20 prosent av barna som får astma før de fyller 10 år  
i Norge per i dag kan gå fremtiden gradvis litt tryggere i møte i årene 
som kommer.



– Nikolais eksem blir alltid verre på 
høsten og vinteren. Det begynner som 
regel allerede i august, sukker mamma 
Therese Gedde.  Sønnen Nikolai på to 
år har en svært plagsom 
form for nummulat ek-
sem, et eksem som van-
ligvis forekommer blant 
voksne. Dette gjør huden 
hans ekstra sensibel 
ovenfor luftfuktighet og 
temperatursvingninger. 

– For et par uker siden 
var det 16 grader en dag 
og 31 grader den neste. 
Da ble Nikolais hud ir-
ritert og begynte å klø. 

På vinteren er tempe-
ratursvingningene mye 
større og eksemet forverres, forteller 
Therese. 
 I vinter var sønnens eksem på sitt ver-
ste hittil. Det var tungt for foreldrene å 
holde den vesle krabaten inne flere uker 
i strekk. 
– Dersom vi tok en liten tur ut i bilen så 
sprakk huden hans opp. Han ble nær-
mest hudløs i noen områder av ansiktet 
og hadde stygge sår, forteller hun. 

Smører med fuktighet
De vanligste formene for eksem er ato-
pisk eksem, kontakteksem, seborroisk 
eksem og bleieeksem. Selv om langt fra 
alle med eksem opplever like alvorlige 
plager som Nikolai, er det normalt at 
eksem forverres i kulda.  
– Ved eksem er den vanlige hudbar-
rieren defekt. Den reduserte hudbar-
rieren gjør at huden holder dårligere på 
fuktighet. Store endringer i temperatur 
tolereres ikke bra ved en defekt hudbar-
riere. Mange opplever en forverring av 
eksemplagene på høsten og vinteren, 
forklarer hudlege Teresa Løvold Berents 
ved hudavdelingen på Rikshospitalet.

Berents sier at bruk av riktig fuk-
tighetskrem er viktig for å forebygge 

Mange med eksem opplever en forverring av plagene i kulda.   Fet fuktighetskrem er et viktig hjelpemiddel.

Eksemtips i kulda
tekst / Marte Dorothea Heidel Røren   foto / Privat                        

eksem. Ved tørt eksem er det bra å 
bruke en fuktighetskrem med høyt 
fettinnhold. 

– Kjøp fuktighetskrem på apoteket. 
Spør spesifikt etter en 
krem med høy fettprosent. 
Unngå kremer med mye 
parfyme og planteholdige 
stoffer. Disse kan hos noen 
forverre eksemet, råder 
hun.

Hun anbefaler pasienter 
med tørr hud og eksem å 
smøre med fuktighetskrem 
morgen og kveld året 
rundt.  
– Det er nok enda viktigere 
at du smører deg ofte om 
vinteren enn om som-

meren. Du kan også bruke oljebad for å 
tilføre huden ett ekstra fettlag. 

Hun påpeker at ved aktivt væskende 
eksem bør man avstå fra fete fuktig-
hetskremer. 

– Væskende eksem kan tyde på at du 
har eksem med infeksjon. Da skal du 
legge mest vekt på behandling av eksem 
med infeksjon. Kortisonkrem tilsatt 
bakteriedrepende midler, rene bakterie-
drepende kremer, kaliumpermanganat 
bad eller pensling med krystallfiolett 
er blant behandlingsalternativene, sier 
hun.

Bader i olje
Nikolais hud må smøres med fet fuk-
tighetskrem flere ganger om dagen. 
Om natten sover han med et tykt, hvitt 
kremlag utenpå huden. 
– Vi prøver så godt vi kan å vedlikeholde 
huden hans med tilførsel av fuktig-
het. Det er smøring, smøring og atter 
smøring. Når eksemet er tørt bruker vi 
kremen rød Apobase fra apoteket. Når 
han har veldig uttalt eksem med klore-
merker og sår, bruker vi kortisonkrem. 
Legen vår sier at det alltid er viktig å 
tilføre huden rikelig med fuktighet, også 

når den er sår og sprukken. Derfor smø-
rer vi først med kortison, så lufttørkes 
han i ca 15 minutter før han får et tykt 
lag med fet krem. forteller mamma 
Therese.

Når Nikolai skal være ute i kulda smø-
res han inn med kuldekremen Ceridal.  
– Noen ganger bruker vi kuldekrem 
også som fuktighetskrem. Vi har alltid 
olje i vannet når han bader for at huden 
hans ikke skal tørke ut. I fjor vinter sov 
han med bandasjeklær utenpå fuktig-
hetskremen, slik at kremen ikke skulle 
trekke inn i pysjen, forteller hun. 
I høst er Nikolais hud bedre enn på 
lenge. Takket være sol og saltvann på 
sommeren er eksemet under kontroll. 

– Det hjalp at vi dro til Sri Lanka tre 
uker i februar. Jeg tror utenlandsturen 
er en av årsakene til at det går bedre 
med han nå, sier Therese.

Sol og sjø på resept
Hudlege Berents anbefaler pasienter 
med uttalt atopisk eksem å ta en tur til 
varmere strøk i løpet av høsten eller 
vinteren.

– Vi ser at de som reiser til varmere 
strøk på høsten får en fin bedring av 
eksemet sitt og klarer vintersesongen 
bedre. Det er best å reise til et område 

Etter noen dager i varmen på Sri Lanka var 
eksemet mye mindre plagsomt for Nikolai.

Hudlege Teresa Løvold 
Berents
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Populær eksembloggere:
........................................................................                     

Nikolai har slitt med eksem hele livet. 
Da han var spedbarn, brukte  
Therese mye tid på nettet for å finne 
om informasjon med sykdommen, 
uten hell. Hun bestemte seg for å 
blogge om sønnens eksem på bloggen 
theresesverden.com. En annen  
populær ”eksemblogger” er  
Siw Hansen som blogger om livet  
med eksembarn på bloggen sosken. 
blogspot.com.



med normal luftfuktighet. Den høye 
luftfuktigheten i for eksempel Asia vil 
hos mange forverre eksemet på grunn 
av økt svetting. Kanariøyene har et bra 
klima for pasienter med atopisk eksem, 
forteller hun.

Statens behandlingsreiser til Gran 
Canaria har gjennom Rikshospitalet et 
tilbud til barn med atopisk eksem over 
fem år. Voksne med eksem og foreldre 
med eksembarn under fem år, må finan-
siere behandlingsreiser av egen lomme. 

– Mange voksne og foresatte med 
barn under fem år med atopisk eksem 
fortviler over dette, sier Berents.

Fortvilet er også Therese, som må 
vente tre år før hun kan søke staten om 
behandlingsreise for sønnen.

– Det er klart vi gjerne skulle reist på 
behandlingsreise til vinteren. Nikolai er 
avhengig av en tur til varmere strøk. Det 
føles rett og slett urettferdig, sier hun.

Silkemykt innerst
I Norge er vi vant til å kle kulda ute med 
ull innerst. Men mange eksemplagede 
reagerer på ull, og noen reagerer også 
på de syntetiske stoffene i superunder-
tøy. For foreldre med eksembarn kan 
det være en utfordring å kle barnet i 
kulda.  
– Nikolai begynner å klø av ull. Vi kler 
ham i bomull innerst og ull lenger ut. 
Det fungerer fint, forteller Therese.

Hudlege Berents opplever at foreldre 
flest finner gode løsninger på barnas 
bekledning.

– De som har barn med uttalt atopisk 
eksem bruker ofte bomull helt innerst 
og duntøy utenpå. Det er forskjell 
på hvor følsom huden hos pasienter 
med atopisk eksem er. Noen tåler å 
ha bomull innerst og ull utenpå, mens 
andre reagerer på dette. Enkelte barn 
med atopisk eksem reagerer også på 

fargematerialer som er i klærne. Det 
som virker minst irriterende på huden 
er myke, utvaskede bomullsstoffer uten 
farge. Ulempen med bomull er at det 
kan lett bli fuktig, noe som igjen er med 
på å irritere huden, forklarer hun.

I vintersesongen kan silke innerst mot 
huden være et godt alternativ til bomull 
og ull. Silke blir ikke fuktig på samme 
måte som bomull og hjelper huden å 
holde på varmen.  
– Enkelte studier  viser at silkeklær i 
noen tilfeller kan forbedre et eksem, 
forteller hudlegen.

Magisk grense ved minus åtte
Det er i skrivende stund fremdeles ikke 
kuldegrader ute, og Therese gleder seg 
over at Nikolais hud holder seg så fin. 
Men snart kryper gradene nedover, og 
hun vet at det blir mer og mer krevende 
å bevare fuktigheten i huden hans.  
– Han blir raskt dårligere i minusgrader. 

Toåringen Nikolai hadde store eksemplager 
i ansiktet sist vinter.

Da Nikolai var tre måneder gammel ble han innlagt på sykehus og behandlet for infisert eksem.

Det virker som det går en magisk grense 
ved syv-åtte minusgrader. Været påvir-
ker også veldig. Det verste er dager med 
veldig tørr luft. Og når vi fyrer med ved 
blir det for tørr luft inne. Da setter vi 
en skål med vann på peishylla for å øke 
luftfuktigheten, forklarer hun. 
Selv om Nikolais plager vil forverres til 
vinteren, tror Therese at den planlagte 
turen til Sri Lanka vil lindre plagene 
hans. 

– Vi drar tilbake til Sri Lanka i februar. 
Det var betryggende å se hvor mye sol 
og varme hjalp ham, avslutter hun. /
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Nyttig på nett om eksem:
........................................................................                     

Eksemskolen.no 
Naaf.no/no/eksem

Hva er eksem?
Eksem er en samlebetegnelse som 
omfatter ulike kløende hudsykdom-
mer. De vanligste formene er atopisk 
eksem, kontakteksem, seborroisk 
eksem og bleieeksem. Atopi betyr  
annerledes, i dette tilfelle er det 
huden som er annerledes, og ordet 
brukes som betegnelse for arvelig 
betinget eksem. Eksem kan være 
kronisk (langvarig) eller akutt, og har 
hos de fleste et svingende forløp med 
bedring om sommeren og forverring 
om vinteren. Den kroniske formen 
karakteriseres av et kløende utslett. 
Som følge av kloring dannes det ofte 
områder med fortykket hud som lett 
sprekker. Akutt eksem er preget av 
rød, hoven og kløende hud, eventuelt 
med væskefylte blemmer. 

(NAAF)

Tips som lindrer i kulda:
........................................................................                     

l Bruk klær av bomull eller silke 
 innerst mot huden
l Smør med fet fuktighetskrem 
 morgen og kveld. Gjerne oftere. 
l Bruk en god kuldekrem i kulda
l Ta et oljebad for å gi huden ett  
 ekstra fettlag
l Skift dersom du har svettet eller  
 blitt våt i klærne
l Reis til varmere strøk på høsten.  
 Velg et land med normal  
 luftfuktighet
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Studien, som ble publisert i New 
England Journal of Medicine i mai i år, 
konkluderte med at såkalte leukotri-
enantagonister, som Singular, kan holde 
astmalidelser i sjakk i like stor grad som 
steroidinhalatorer hos pasienter med 
mild astma. Hos et parallelt utvalg av 
pasienter med moderat astma holdt 
samme typer tabletter bukt med astma-
lidelser på lik linje med de forebyggende 
inhalatorsprayer som vanligvis brukes 
som tillegg til steroidinhalatorer.

Det var professor David Price ved 
University of East Anglia som ledet 
studien, som ble utført etter initiativ fra 
det britiske instituttet National Institute 
for Health Research.

Virkelighetsstudie
Price forteller at 650 pasienter med 
kritisk astma ble fulgt gjennnom to år. I 
motsetning til tidligere lignende studier, 
var dette en åpen studie. National Insti-
tute for Health Research ønsket nemlig 
et særlig fokus på livskvalitet:

Hovedforskjellen ved denne studien 
var at vi ville at den skulle ha samme 
tyngde som en klinisk studie, men at 
den samtidig skulle være så nær virke-
ligheten som mulig.

Price forklarer at når et medikaments 
effektivitet skal prøves ut, skjer det 
gjerne i en lukket, klinisk studie. En slik 
studie vil derimot ikke kunne si noe om 
hvor effektivt medikamentet er når det 
tas i bruk i pasientenes dagligliv.

Vi fikk med oss omlag 55 legekontorer 
på prosjektet vårt, noe som var helt av-
gjørende for å lykkes. Vi hadde mange 
som forpliktet seg og som gjorde det 
med glede, uten å oppnå noen økono-
misk gevinst, understreker han.

Uvanlig studiepopulasjon
Forskerteamet prøvde å gjøre studien 

så åpen og inkluderende som mulig, noe 
som innebar en lite vanlig studiepopula-
sjon. 

Vi brukte en astmapopulasjon som 
er fra en mer klassisk primæromsorgs-
gruppe, sier Price. 

For eksempel var en av fem røykere. 
Populasjonen besto også av mange som 

Astmatikere blir som oftest foreskrevet spray på resept. En ny engelsk studie viser nå at det 
finnes piller på markedet som har like god virkning. De er også langt enklere å bruke for pasienten.

Piller like effektivt som spray
tekst / Camilla G. Laxton                    

lider av aktiv rhinitt. Begge disse grup-
pene ekskluderes ofte i studieforsøk.

Price forklarer at de studiedeltagerne 
som fikk være med, var astmalidende 
pasienter som legen mente trengte 
behandling. 

De måtte betale reseptavgifter som 
vanlig. Forskjellen var at en randomi-
sering per telefon avgjorde hva slags 
behandling de ville få.

Effektivt alternativ
Studien fant at oppslutningen i forhold 
til behandlingen var voldsomt forbe-
dret. For den gruppen pasienter som 
ble gitt en leukotrienantagonist-tablett 
én gang om dagen og ikke trengte å 
bekymre seg for inhaleringsteknikk, 
så forskerne en forbedring på hele 60 
prosent.

Studieresultatene viser tydelig at 
leukotrienantagonister kan være et 
effektivt alternativ til steroidinhalatorer 
og andre forebyggende inhalatorer, sier 
den britiske professoren.

Videre viser studien at disse tablet-
tene kan komme mer enn 80 prosent av 
astmatikere til gode. Dette gjelder for 
eksempel pasienter som har problemer 
med å bruke inhalatorer, ikke kan bruke 
dem på grunn av bieffekter, eller som 
ikke ønsker å ta steroider.

Manglende beherskning av inhale-
ringsteknikk er et utbredt problem, sier 
Price, og forklarer at han akkurat skal i 
gang med en stor studie der 5000 pasi-
enter fra hele Europa skal observeres. 
Studien vil fokusere på hvilken betyd-
ning inhalatorteknikk har for astmakon-
troll.

Ikke bare én behandlingsform
Nå som leukotrienantagonister har 
havnet i et gunstig lys, håper Price at all-
mennpraktikere vil begynne å prioritere 
annerledes:

Spørsmål om kostnader er alltid en 
viktig faktor. Per i dag er leukotrienanta-
gonister dyrere enn steroidinhalatorer, 
men etter 2012 vil de bli generiske og vil 
kanskje til og med bli billigere enn spray.

Den britiske professoren understre-

ker at dersom man ser på studien i mer 
detalj, finner man at det kun var to 
tredjedeler av pasientene som hadde 
en av de to valgmulighetene under full 
kontroll etter to år.

Det dette sier oss, er at det ikke finnes 
én behandlingsform som passer for 
alle. Dersom en behandlingsform ikke 
virker, er det viktig å prøve enn annen, 
ikke bare fortsette blindt å øke behand-
lingsdosene. Det er nemlig det man har 
en tendens til å gjøre innenfor luftveis-
sykdommer.

Price forteller at han er begeistret 
over å ha kunnet skape en studiedesign 
som i store grad omfavner hverdagsli-
vets situasjoner. Han er allerede i gang 
med å prøve å få finansiert en rekke 
nye studier, blant annet en med fokus 
på bruk av leukotrienantagonister hos 
småbarn som har problemer med tung 
pust og hvesing. 

Se også astmaguiden på side 10 til 17. 

Astmamedisin:
.................................................................................                     

l Astma er en kronisk luftveissykdom som  
 berører omlag 300 millioner mennesker  
 over hele verden Det finnes foreløpig  
 ingen kur, men sykdommen kan  
 kontrolleres ved  hjelp av medikamenter.  
 Bruk av inhalator er vanligst.
l Leukotrienantagonister er medi-
 kamenter som hemmer effekten av 
 leukotriener. Leukotrienene får glatt   
 muskulatur i bronkiene til trekke seg  
 sammen og medfører derved  
 luftveisobstruksjon. I tillegg er  
 leukotrienene delaktige i betennelses- 
 reaksjonen. Leukotrienantagonister 
 brukes i behandlingen av bronkial   
 astma og allergisk rhinitt (høysnue).
l Leukotrienantagonister som Singular har  
 lenge vært på markedet som et  
 alternativ til steroidinhalatorer, men blir  
 ikke foreskrevet i like stor grad. Tidligere  
 studier har også antydet at de er mindre  
 effektive enn spray. 

(Kilde: Stor norske leksikon) 

Nigaard Pharma AS,Box 373, N-2001 Lillestrøm 
Telefon 815 30030 telefaks 815 30031
post@nigaard.com www.nigaard.com

• Kan benyttes uten maske
• Kan vaskes i oppvaskmaskin
• Passer alle inhalasjonssprayer
• Refunderes på blå resept (§ 3.7)

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

CTmask er et behandlingshjelpemiddel og kan gi rett til stønad fra folketrygden etter §10.6 
og 10.7. Søknaden skal begrunnes av lungespesialist. Bruk av CTmask kan også begrunnes 
av fastlegen, men må da alltid forelegges rådgivende lege i NAV før eventuell stønad in-
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– Rengjøringsvennlighet er vik-
tig. Gulv med glatte overflater er lette å 
holde rene, i motsetning til teppegulv. 

Det anbefaler vi ikke for 
noen, sier Ledermann.

Harde gulv krever 
færre kjemikalier for å 
bli rene, og er derfor 
å anbefale, var gjen-
nomgangstonen på et 
fagmøte som ble holdt 
i vår om gulvmaterialer 
og inneklima i regi av 
Norsk Innemiljøorgani-
sasjon (NIO). NIO er en 

ideell organisajon som arbeider for et 
godt og helseriktig innemiljø i norske 
bygninger. 

Svevestøv
Gulvleverandør Erik Andersen har vært 
i gulvbransjen i 50 år. Hans firma har 
levert mengder av gulv til blant annet 
skoler, barnehager, sykehus og kontor-
bygg.

– Svevestøv er det største problemet 
for astmatikere og allergikere, men også 
fukt og mikroorganismer kan skape 
reaksjoner. 

Vi anbefaler å senke temperaturen 
om natta vinterstid slik at lufta blir tørr 
og svevestøvet legger seg. Når renhol-
derne kommer om morgenen fjerner de 

Styr unna tepper, og sats på gulv med glatte overflater, er rådet  fra Nils Otto Ledermann, som er rådgiver inneklima i NAAF.

Tepper ut – parkett inn
tekst / Sissel Fantoft   foto / Sissel Fantoft og Colourbox

svevestøvet med mopp eller sentralstøv-
suger, sier Andersen.

Belegg uten avgass
De fleste gulvbelegg avgir emisjon, altså 
avgassing, men nå har omsider et lite 
firma i Nokia i Finland har klart å produ-
sere et gulvbelegg som ikke avgir noen 
form for avgassing.

– Dette har vi ventet på i 25 år! Produk-
tet har vært på markedet i 6 år, og kom 
til Norge for 2 år siden. Både St. Olavs 
hospital og Stavanger Universitetssykehus 
har tatt i bruk dette belegget, som heter 
LifeLineCS. Det er veldig lett å holde reint 
og inneholder heller ingen mykningsmid-
ler eller ftalater, forteller Erik Andersen.

Rådgiver Nils Otto Ledermann i NAAF er 
en av de som er skeptisk til vinylbelegg.

– De inneholder mykgjørere som slipper 
ut avgasser over tid og forurenser inne-
lufta og kan ha helseskadelige effekter, 
sier han.

– Linoleumsgulv er i utgangspunktet 
greie, men de må vedlikeholdes regel-
messig for å kunne tåle belastningen, og 
da brukes det gjerne midler som er fulle 
av kjemi. Det er ikke vi så glade i, sier 
rådgiveren. Men det skjer altså en positiv 
utvikling på gulvfronten, og NAAF følger 
med.

– Vi er i dialog med leverandører av gulv 
som tilsynelatende er helt uten mykgjø-

rere, men inegnting er helt avklart ennå. 
Men det er klart at når etterspørselen 
blir stor nok så vil leverandørene vri sin 
produksjon deretter. Og dette er jo ikke 
noe som kun gjelder astmatikere og 
allergikere, inneklima gjelder alle, enten 
man får direkte reaksjoner eller ikke, 
sier Nils Otto Ledermann.

Blir ikke helt rene
Seniorforsker Steinar Nilsen ved Sintef 
Byggforsk viser til forskning som konklu-
derer med at det er svært vanskelig å få 
teppegulv helt rene.

– Metodene for å rengjøre tepper 
mefører belastninger på innemiljøet, 
derfor er harde materialer best egnet, 
i hvert fall i inngangspartier. Linoleum 
bør kun brukes i tørre soner, og man bør 
unngå marmor og lignende kalkbaserte 
gulvbelegg i våtrom og inngangspar-
tier. Og man bør bruke lakkerte tregulv 
framfor oljebehandlede, sier Nilsen. 

Også Helstilsynet fraråder bruk av 
teppegulv i skoler og barnehager.

Spesialist i allmennmedisin Knut Skul-
berg, som også er medlem av NAAFs 
legeråd, er også skeptisk til teppegulv.

– Teppegulv anbefales ikke av NAAF. 
De har en risiko for å bli støvdeponier, 
sier Skulberg. Han trekker også fram at 
pvc-gulv har flere uheldige sider.

– Produksjonen av pvc-gulv øker 

risikoen for leverkreft, og ved brann 
frigjøres klorforbindelser som kan 
danne etsende stoffer. Disse gulvene 
forurenser også naturen når de kastes, 
sier Skulberg.

Økt astmarisiko
Ftalater (plastmyknere) kan binde seg til 
støvpartikler i lufta og pustes inn, og as-
sossieres med astma og allergi, nedsatt 
reproduksjonsevne hos mennesker og 
økt kreftrisiko hos dyr.

– Mengden ftalater har økt de siste 
årene fordi de brukes i så mange pro-
dukter. Ifølge Folkehelseinstituttet er 
det usikkert om eksponering i inneklima 
er høyt nok til at det fører til repro-
duksjonsskader, men vi vet at barn og 
pasienter får en høyere eksponering, 
sier Skulberg.

Men selv om man dropper teppe- og 
plastgulv og velger harde gulv isteden, 
må de også rengjøres.

– Risikoen for å utvikle astma er 30-
50 prosent høyere hos mennesker som 
er jevnlig utsatt for vaskesprayer enn 
andre. Risikoen øker med antall spray-
milder og antakeligvis også med typen. 
De verste produktene ser ut til å være 
luktsprayer, møbelrensere og rengjø-
ringssprayer for glass, sier Skulberg. /

Leder Britt Ann Høiskar i NIO omgitt av de 
tre foredragsholderne på fagmøtet om gulv-
materialer. F.v.: Knut Skulberg, Erik Andersen 
og Steinar Nilsen.

Parkett er et bra valg når du skal legge gulv – 
lett å holde rent og avgir ikke avgasser slik som 
plastgulv kan gjøre.
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Streng merkeordning:
........................................................................                     

Norges Astma- og Allergiforbund har 
en merkeordning for relativt få  
utvalgte produkter. er gunstige for 
dem med astma eller allergi.

NAAFs merkeordning har til dels mye 
strengere helsekrav enn de andre mer-
keordningene. Vurderingene gjøres av 
et eget produktvurderingsutvalg som 
består av ledende eksperter innenfor 
blant annet arbeidsmedisin og allergi. 
NAAF sin merkeordning er kanskje 
verdens strengeste med hensyn på 
helseeffekter av produkter.
Anbefalte bygningsprodukter er :
Alloc laminatgulv: Kan legges uten 
bruk av lim, og AquaResist HDF-kjer-
nen hindrer at fukt trekker inn.
Fibo-Trespo Baderomspanel  x 11 la-
minat: Plater laget av finérkjerner med 
klikklås som kan settes direkte opp på 
stenderverk uten bakplate. 
Huntonit Standard ubehandlede plater 
for tak, vegg og gulv: Lyddempende, 
brannhemmende, vaskbare og over-
malbare plater.



Liten skrift på pakningene er ett pro-
blem også for allergikere med normalt 
syn, mener Jan Bertoft, som er general-
sekretær for interesseorganisasjonen 
Sveriges konsumenter. 

Organisasjonen har krevd tydelig 
lesbarhetsregler. Kampanjen Større 
tekst, takk! retter seg mot næringsmid-
delbransjen. Kampanjen går ut på at du 
som konsument kan sende pakningen 
(eller et bilde) til din kommunes miljø- 
og helseetat. 

Forbrukerrådet positive
I Norge tilsvarer Forbrukerrådet Sve-
riges konsumenter. Temaet tekst på 
emballasje har de ikke jobbet med hittil, 
men kommunikasjonsrådgiver Martin 
Skaug Halsos synes det er bra det settes 
fokus på dette spørsmålet. 

Vi har ikke jobbet spesielt med denne 
problematikken, men det er viktig at 
informasjon blir tilgjengelig for alle. Så 
vi ønsker velkommen en kampanje som 
Større tekst, takk!

Han påpekar at den relativt nye loven 
om universell utforming skal sørge for 
at alle får tilgang til informasjon. Dette 
betyr at svaksynte med loven i hånd kan 
kreve større tekst hvis det må til for at 
de skal få tilgang til informasjon. 

Sveriges Konsumenter og Konsument-
foreningen Stockholm har besøkt flere 
dagligvarekjeder og undersøkt blant an-
net drikkevarer, porsjonsretter, tørrva-
rer og godteri. Blant produsentene som 
hadde liten skrift på pakninger, var blant 
andre Spendrups, Danone og Coca-Cola. 
Ekstra betenkelig er det at barnemat er 
blant de varene som det er vanskeligst å 
lese innholdsdeklarasjonen på. 

Bertoft tror årsaken er ren uviten-
het, og at design-folket har hatt for stor 
innflytelse i utformingen av emballasje.
Han er glad for at kampanjen har fått 
stor oppmerksomhet i Sverige og håper 
at det skal få bransjen til å våkne opp.

Butikkene taper kunder på dette også, 

Uleselige tekster og knøttsmå på matemballasjen kan i verste fall være livsfarlig for 
en allergiker. I Sverige har en konsumentorganisasjon satt i gang en kampanje for å 
få større skrift på pakningene.

Større tekst, takk!
tekst / Anna Olsson                                            

for hvis du ikke kan lese, 
så velger du heller bort 
det produktet, mener 
Bertoft.

Det holder ikke at det 
bare blir større tekst. Det 
må være kontrastfarger og 
skrifttyper som er tydelige 
å lese også, påpeker han.

Sveriges Konsumenter 
og Konsumentföreningen 
Stockholms krav er embal-
lasje med større boksta-
ver, tydelige kontrastfar-
ger og skrifttyper, samt at 
det ikke brukes glinsende 
papir og for lange tekst-
linjer. Rapporten med 
resultatene er sendt til 
næringsmiddelindustrien 
og handelsnæringen, samt 
til Livsmedelsverket som 
sammen med de kommunale tilsyns-
myndighetene må sette i verk tiltak. 

Strengere krav
Bertoft mener at det er produsentene 
og butikkene som er direkte ansvar-
lige, men han mener også at Svenska 
Livsmedelsverket burde stilt strengere 
krav til disse. Reaksjonene de har fått 
etter utspillet har vært ”ops, dette er 
ikke bra”. Det er ingen som forsvarer de 
uleselige pakningene.

– Norske myndigheter har tradisjonelt 
alltid sett til storebror Sverige i øst. Er 
kampanjen vellykket i Sverige, vil den 
kunne ha betydning for å forbedre hver-
dagen til svaksynte nordmenn også, sier 
Marin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Halsos forteller at medisinforpaknin-
ger er noe de vurderer å se nærmere 
på i Norge. Dette er heller ikke gjort i 
Sverige, men det kan bli neste steg.

I EU er det blitt besluttet å innføre nye 
regler for merking av næringsmidler. 
Blant annet skal minimumsstørrelsen på 
bokstaver være 1,2 millimeter. /
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Mer informasjon:
........................................................................                     

Jan Bertofts blogg, www.bertoft.se
Du kan også lese mer om Større tekst, 
takk-kampanjen på Facebook. 
Søk på Sveriges Konsumenter.

Hva skal stå?
Dagens norske regelverk stiller ikke 
krav med hensyn til skriftstørrelse, 
men krav hva som skal stå der:
Mat: www.mattilsynet.no
Legemidler: www.helsetilsynet.no

Det er dessverre lett å finne skrekk-
eksempel på pakninger som du trenger 
briller for å lese innholdsdeklarasjonen 
på. Jan Bertoft i Sveriges Konsumenter 
viser noen eksempler.

MED NEUTRAL FACE CARE FÅR DU ALT DET GODE  
ANSIKTET DITT TRENGER – OG IKKE NOE ANNET

Hver dag utsetter norske kvinner seg for mer enn 8 forskjellige hud-
pleieprodukter med parfyme*. Er det parfyme i et produkt så er det 
også risiko for å utvikle parfymeallergi – og det finnes ikke ”milde” 
parfymer. I ansiktet er huden tynnere og derfor spesielt utsatt. Har 
du først fått parfymeallergi, blir du ikke kvitt den. Det vil Neutral 
gjøre noe med. Derfor lanserer Neutral en ansiktspleieserie som  
inneholder all den pleie som ansiktet ditt trenger, og som er helt 
uten parfyme, farge eller andre unødvendige tilsetningsstoffer.  
Det er Neutrals holdning til følsom hud.

*Kilde: Tranberg Marketing 2009
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-25°C

Kraftfull
Zubadan-teknikk
fabrikkgaranterer
varmedrift ned
til -25°C

Kan kobles
til solpanel

Over 40 Ecodan Next Generation anlegg er testet
i Skandinavia, alle besto den kalde vinterens
utfordringer med glans!

Testet og klar for
skikkelig norsk vinter!

Markedets største serie av
kvalitets luft/vann varmepumper

VERDENS-
NYHET

ECODAN

Les mer og finn din autoriserte forhandler på www.miba.no

Trådløs
fjernkontroll
med romsensor

Nyutviklet
intelligent
energisentral

Enkel innstilling
når du er borte

luft-vann
varmepumpen
SOM HAR ALT!
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Start dagen, eller varier ditt mellom-
måltid med en sunn smoothie!
Alt du trenger å gjøre er å blande  
ingredienser i en mikser eller med 
en stavmikser. Bytt gjerne mellom 
våre ris-, soja- og havredrikker for  
å få mer variasjon.

For flere oppskrifter gå inn på vår 
hjemmeside. Der kan du også laste 
ned din egen oppskrift hvis du har 
noe godt som du vil dele med oss!

www.gogreen.no

   Leskende,
    sunt
          og
  enkelt!

Oppskrift
 på denne her 

og andre smoothies finner 

du på vår 
hjemmeside 

www.gogreen.no

Navn: Inger Alise Nistad
Bosted: Steinkjer

der!
Hallo

Hvorfor er du medlem av NAAF?
Jeg ble medlem fordi vi har barn med astma, eksem 
og allergi. Gjennom medlemsbladet og nettsidene 
har jeg funnet mye nyttig informasjon. 

Hva leser du med størst interesse i bladet?
Jeg leser alle artikler. Mest grundig leser jeg  
faktastoff og det folk forteller om egne opplevelser. 

Har du en hjertesak knyttet til astma-  
og allergisykdommer?
Det må være at barn med astma får mulighet til å 
være aktive, og at alle skal få noe de tåler å spise  
i sosiale sammenhenger. Inneklima er også av stor 
interesse. 

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus  
på neste år?
Hverdagsutfordringene til barna med astma, eksem 
og allergi. Små tilpasninger kan ha stor verdi. Vår 
sønns lærer i første klasse sluttet med parfyme når 
hun fikk info om vårt barns astmaplager. Et viktig 
valg for vår sønn!  I vår by har vi et bibliotek der de 
ansatte er enige om å ikke bruke parfyme på jobb, 
av hensyn til de som bruker biblioteket. Herlig! Jeg 
har også funnet en frisør der vår gutt på ni år kan 
klippe seg uten å bli plaget av sin astma. Der tar de 
ikke hårfarging og permanent. Et lykkelig funn for 
oss!

Kunne du tenke deg å bruke en time av din  
tid på NAAF?
Det har jeg gjort og det gjør jeg gjerne igjen. 

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt  
engasjement på?
Våren og høsten 2011 er jeg med i et prosjekt om 
matkurs for aldersgruppen 13-36 år, og jeg står på 
stand. Jeg bidrar som frivillig. Jeg har også vært med 
på NAAF-skolen. Det anbefaler jeg gjerne til andre 
medlemmer. 



Det gule huset i Amerikavegen på 
Nes i Ringsaker vitner om at her bor det 
en dame som liker å holde på med ting. 
Det lukter nystekte vafler, en langhåret 
katt ligger sammenkroet i sofaen og 
på veggene henger det tett i tett med 
bilder av Solveigs slektninger og familie. 
Ute i den flotte hagen er gresset nyslått 
og hekken forskriftsmessig firkantklip-
pet.

77 år gamle Solveig Fossum er ikke riktig sikker på hvor lenge hun har hatt kols, men synes  uansett ikke at sykdommen skal få lov å stoppe henne i å gjøre det hun har lyst til.

Aktiv pensjonist med kols
tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld                                 

Klipper du den lange hekken der selv, 
spør fotografen.

Selvfølgelig! Og så klipper jeg plenen, 
det tar halvannen time hver gang. Og 
det er så trivelig å holde på ute i hagen, 
det vil jeg aldri slutte med.

Solveig Fossum er ikke den som  
ser mørkt på hva det skal være av  
arbeidsoppgaver, selv om hun har vært 
pensjonist i snart ti år. Ledige stunder 

er et fremmedord, og tven blir ikke slått 
på før om kvelden. Og da strikker hun 
samtidig, tre gensere er det blitt siden 
juni, som barn og barnebarn blir  
kjempeglade for å få.

Symptomene kom gradvis
– Jeg har det så travelt at jeg har ikke tid 
til å være sjuk, sier Solveig, som har levd 
med lungesykdommen kols i mange år 

nå. Hun vet ikke helt når hun fikk den, 
for symptomene kom gradvis.

– Jeg merket at det ble tungt bære 
sekk når jeg gikk tur eller gikk på ski. 
Jeg klarte ikke å gå i bakkene uten å bli 
veldig andpusten, forteller hun.

Selv hadde hun ikke tenkt på at det 
var kols, hun trodde det var senvirknin-
ger av en skade hun fikk da hun var barn 
og veltet på sykkel. Hun fikk styret inn 
i brystet, og tenkte kanskje at lungene 
hadde blitt skadet av det.

En nabodame var den første som 
nevnte for henne at plagene kunne skyl-
des kols. Da Solveig kom til legen og ble 
undersøkt, viste det seg å stemme.

Solveig sier hun aldri har røyket en 
eneste sigarett, og har heller ikke hatt 
astma. Årsaken til at hun fikk kols hen-
ger trolig sammen med at hun jobbet 
med stell av griser hele sitt yrkesaktive 
liv.

– Det blir veldig mye støv av melet 
som grisene fôres med, og av strøet 
som ble lagt ut i bingen. Når dette ble 
virvlet opp i lufta, ble det til at jeg gikk 
og pustet inn støv og partikler hele 
dagen, mener Solveig. 

Det var aldri snakk om å bruke maske, 
for hun visste jo ikke at arbeidsmiljøet 
var farlig for helsa hennes.

Aktivt liv ved Mjøsa
Etter at mannen Svend døde i november 
2010 har hun bodd alene i hjemmet 
som hun og ektemannen flyttet til da de 
ga seg med gårdsdriften for ti år siden. 
Huset ligger noen kilometer unna går-
den, men Solveig bor fortsatt i landlige 
og naturskjønne omgivelser med utsikt 
til Mjøsa. Hun er imidlertid mye på far-
ten, enten i den sølvgrå Toyota Yaris-en 
eller på sykkel. Hver mandag møtes en 
gjeng på inntil 17 spreke pensjonister 
for å gå en tur. De har et fast møtested, 

og så tar de forskjellige turer hver gang, 
etter hva som passer etter vær og føre-
forhold. 

Jeg blir ofte hengende litt etter i 
bakkene, men det er ikke så farlig, sier 
Solveig.

Hun går også på svømming en gang i 
uken og på seniordans. I tillegg er hun 
med i Røde Kors, samt at hun er ansvar-
lig for utleie av et forsamlingslokale i 
nærheten. Så det er ingen problemer 
med å få tiden til å gå.

Besøker familien
Familien er også viktig for Solveig. Hun 
har til sammen 5 barn og 12 barnebarn 
pluss et bonusbarnebarn. Tre av barna 
bor i nærheten, mens to av dem bor i 
Oslo. Solveig reiser titt og ofte på besøk, 
og synes fortsatt det går greit å kjøre bil 
i byen.

– Det går ikke an å bo her på Nes uten 
å kunne kjøre bil, da kommer du deg 
ikke noe sted, mener Solveig.

Sist vinter tok hun også turen til 
California i USA, for å besøke fetteren 
sin som har utvandret. Det var veldig 
hyggelig og spennende, forteller hun. 
Spesielt morsomt synes hun det var å 
kunne forære fetterens lille barnebarn 
en hjemmestrikket Mariusgenser fra 
Norge, som slo godt an selv om det var 
25 graders varme! Verdt å nevne er vel 
også at 77-åringen tok turen fra Norge 
”over dammen” helt på egen hånd.

Tenker du mye på at du har kols?
I grunnen ikke. Det er ikke så mye å få 
gjort med det. Jeg har medisiner som 
jeg tar, men jeg synes ikke det virker 
noe særlig. Jeg må bare ta hensyn til 
at jeg har litt dårligere pust og gå i mitt 
eget tempo, så går det bra.

Solveig har søkt om å få komme til 
behandling på Glitre-klinikken, noe hun 
håper skal gjøre det bedre å puste. Men 
ellers tar hun hver dag som den kom-
mer, og fyller den med spennende og 
interessante aktiviteter. /

Turgåing er en av Solveig Fossums 
favorittaktiviteter. Mandag er fast  
turdag på Nes i Ringsaker.
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Hva er kols?
........................................................................                     

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) 
kjennetegnes ved at luftveiene er blitt 
varig ”trange” slik at det er tungt å puste. 
Dette fører til økt pustearbeid og opp-
levelse av åndenød. Typiske symptomer 
er tung pust, hoste og oppspytt av slim. 
Ved fysisk aktivitet blir personer med kols 
tungpustet. Ved mer alvorlige tilstander 
vil det være tungt å puste også i hvile.

Tobakksrøyking er den viktigste enkelt-
årsaken til kols og forklarer i Norge to av 
tre tilfeller. 6-8 % av de som har sykdom-
men har aldri røyket og minst 15 % av 
tilfellene ville ikke ha forekommet om 
det ikke var for påvirkning(eksponering)
i arbeidslivet. Arvelig forhold spiller også 
en rolle. 

Nyere forskning viser likevel at man kan 
ha tre ganger så stor sjanse for å få kols 
som voksen dersom man har hatt astma 
som barn, enn om man hadde røyket dag-
lig og ikke hatt astma

Kilde: NAAF

Trening med kols:
........................................................................                     

I utgangspunktet er det bra for perso-
ner med kols å drive trening eller annen 
fysisk aktivitet.

Ved fysisk aktivitet blir personer med 
kols tungpustet og mange vil føle det 
ubehagelig og skummelt.

I en studie ved NTNU har forskere 
påvist at kolspasienter fremfor alt bør 
trene styrketrening, da dette kan gjøre at 
lungeventilasjonskapasiteten øker.

Utholdenhetstrening er ifølge de 
samme forskerne heller ikke forbundet 
med risiko så lenge det gjennomføres 
korrekt uten så stor intensitet at det gir 
hyperventilering.

Mangel på aktivitet gjør at mange 
kolspasienter utvikler hjerte-kar-sykdom. 
Utholdenhetstrening er den viktigste 
forebyggingen av dette.



1.5 millioner midd lever i sengen din!
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 MiteBlock™ 
hindrer du at midd og dens avføring kommer i kontakt med deg. 
Barn under 16 år med dokumentert middallergi får MiteBlock-madrass og putetrekk 
refundert av NAV (jfr. Folketrygdeloven § 5-22). 
MiteBlock™ sengetrekk er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

MiteBlock™ sengetrekk kan bestilles i nettbutikkene naaf.no, bandabutikk.no, boots.no 
eller apotek1.no. Forhandlere: Bandakjedens butikker, Boots Apotek eller Apotek 1. 

For mer informasjon, se www.MiteBlock.no eller ring oss på tlf. 67 11 03 17 

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

ANBEFALT AV

www.facebook.com/MiteBlock
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Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.

Finn varmen  
i Tromsø

Østfoldinger på tur til Valle Marina

12 forventingsfulle pollenal-
lergikere fra Region Østfold 
møttes på Gardemoen 21.05. 
for å tilbringe 14 dager 
sammen på Valle Marina. 
Reiseleder Leni Isaksen 
forteller om en meget vel-
lykket tur: ”Alle var spente 
på om det var lettere å 
puste i sydens varme enn her 
hjemme i Norge i verste pol-
lensesong. Det var SAS som 
bragte oss til Las Palmas.  I 
ankomsthallen stod Antonio 
og ventet på oss. Han var like 
blid og hyggelig som vanlig,  
han skulle kjøre oss de siste 
milene frem til Valle Marina. 
Ved ankomst ble vi tildelt 
leiligheter, som bestandig 
møter oss rene og pene.  
Det var kanarisk aften på 

lørdagen da vi ankom, masse 
god mat og musikk.  Her fikk 
vi anledning til å bli bedre 
kjent med hverandre.  Som 
seg hør og bør som turist i et 
fremmed land, tok vi turen til 
Sjømannskirken på søndag.  
Vi fikk være med på barne-
dåp.  Bestandig like hygge-
lig å komme dit og vaflene 
smaker like godt hvert år.  
Tirsdag er fast markedsdag  
og vi møter trofast opp hver 
gang, handler noe vi trenger 
og selvfølgelig noe vi ikke 
trenger. Vi hadde ikke noe 
fast opplegg, noen valgte å 
ta måltidene på leiligheten, 
andre slo seg sammen og 
spiste på restaurant. Noen 
valgte å være med på bas-
sengtrim i terapiavdelingen 

og fysioterapi, andre gikk 
turer,  solte seg ved basseng 
eller tok en tur på stranden 
og badet i helsebringende 
saltvann.  Mulighetene er 
mange på Valle Marina.  
Hver valgt selv hva de ville 
bruke dagene til, det positive 
var at alle kjente bedring av 
sine pollenplager.  Også de 
som slet med andre smerter 
i kroppen, kjente også at 
disse ble bedre. Vi ble godt 
kjent med hverandre og har 
fått venner for livet. Siste 
kvelden var alle ute og spiste 
og hygget seg sammen. Det 
var en kjempefornøyd gjeng 
som returnerte Norge.  Pla-
gene med pollen forsvant og 
medisinbruken var mindre.”

Tromsø og omegn Astma- og 
Allergiforening har hver søn-
dag tilbud om bading i varmt 
basseng (32 grader) på St. 
Elisabeth Hotell og Helsehus 
i Tromsø. Tilbudet er gratis 
for medlemmer, inkludert 
basseng og badstuer. Det 
er bare å henvende seg ved 
inngangen til garderobene, 
her kan du også få brosjyrer 
om astma og allergi, samt 
vareprøver på allergivennlige 
produkter.

Olaug Jensen og Trine Krogstad 
fra Tromsø AAF tar imot nye 
badende.

Mange koser seg i det varme 
vannet.

Et godt inneklima er hel-
sefremmende, sykdoms-
forebyggende og gjør at vi 
alle yter bedre – men hva 
menes egentlig med inne-
klima? Og hvilke konkrete 
handlinger kan man enkelt 
utføre for å bedre det?

Inneklima kan beskrives 
som summen av de fakto-
rer som påvirker kroppen 
vår når vi er inne. Faktorer 
som påvirker oss mer enn vi 
gjerne tenker over. Enkelte 
påvirkninger er gode, trigger 
immunforsvaret og gjør 
kroppen motstandsdyktig, 

mens andre igjen, særlig 
over tid, kan ha negative 
konsekvenser for helsen.

 Å ha et bevisst forhold 
til dette vil gi umiddelbar 
gevinst. På kort sikt ved at 
man føler seg mer opplagt 
og kanskje får mindre vondt 
i hodet. På lang sikt ved at 
det minsker sannsynlighe-
ten for utvikling av gitte 
kroniske sykdommer hos 
barna, samtidig som det vil 
kunne få ned sykefraværet 
hos de voksne.

 På www.bedreinneklima.
no får du en rask og enkel 

innføring i hva inneklima er 
og hvorfor det er så viktig. 
Her kan du laste ned og 
skrive ut informasjonsma-
teriell til fri fordeling. Du 
kan også besøke Bedre 
inneklima på Facebook 
og dele erfaringer eller 
problemstillinger med 
andre personer eller 
barnehager.

Initiativet for Bedre 
Inneklima går i regi 
av Astma- og Allergi-
forbundet og er støttet 
av ExtraStiftelsen.

Inneklimaprosjekt i barnehager



* 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.

Løvlia Skistue
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 42 42

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Østo
Ortopedisenter AS
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Vestbase AS
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 57 22 00

Fjord1 Buss
Møre AS
6100 VOLDA

Tlf. 70 07 47 00

3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

Vitusapotek
Florø

6900 FLORØ
Tlf. 57 75 81 05

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

7809 NAMSOS
Tlf. 74 21 69 00

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

1539 MOSS
Tlf. 69 25 11 15

0581 OSLO
Tlf. 21 95 16 00

Glassgutta AS
3036 DRAMMEN
Tlf. 476 00 555

Else Berits Renhold
og Vinduspuss

3370 VIKERSUND
Tlf. 924 28 997

SK Maling
3271 LARVIK

Tlf. 906 35 536

Rana
Bilservice AS
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

4950 RISØR
Tlf. 37 15 02 49

Voss Olje
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

 6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Carsten Blekkerud
BA-Service
2750 GRAN

Tlf. 907 94 560

Florø Husflid
6900 FLORØ

Tlf. 57 74 02 03

Orkdal
videregående skole
7300 ORKANGER
Tlf. 73 86 66 00

Brødrene
Bakkes

Bilverksted A/S
2420 TRYSIL

Tlf. 62 45 13 90

Rana Gruber AS
Mjølanv. 29

8622 MO I RANA
Tlf. 75 19 83 00

Stranda Marina
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 18 46 72

3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Salong Kari
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Gran Optikk
2750 GRAN

Tlf. 61 33 70 20

Drammensbadet KF
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 04 45 18

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

Store Landfall Nedre 10, 3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Coop Mega -
Hagan

1481 HAGAN
Tlf. 67 07 90 35

Eidsberg
Regnskapslag

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

F.P. Entreprenør AS
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

Comfort
Fagernes Rør AS

2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 82 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Tlf. 51 77 88 00
www.time.vgs.no

Eikerbladet
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 20 23

Bil & Mc Skolen
Stavanger AS
4005 STAVANGER

Tlf. 51 56 77 80

Abena Hygiene AS
1065 OSLO

Tlf. 22 80 43 10
www.abena.no

Flora
Rekneskapslag

6900 FLORØ
Tlf. 57 74 31 88

Sweco Norge AS
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Bilxtra Askim
1811 ASKIM

Tlf. 69 88 84 00

BeslagTEKNIKK as
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50, 2050
JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Askim Varmepumpeservice AS
Storg. 1, 1830 ASKIM

Tlf. 906 11 393
www.askimvps.no

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

Hadelandsbakeriet AS
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38 3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

6783 STRYN
Tlf. 57 87 28 80

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Villmarksbygg
Sveinung Midtgarden

3864 RAULAND
Tlf. 905 06 941

Salong
Evy Frantzen

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

Din Kjøreskole AS
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Gloppen Camping og
Fritidssenter A/S
 6823 SANDANE
Tlf. 57 86 62 14

Eidsvoll Auto
2072 DAL

Tlf. 63 95 17 90

Autostil
Verksted AS
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Jørn’s Bil
og Brems AS

0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50

Mithra AS
 3692 SAULAND
Tlf. 35 02 32 33

Tannlege
Ove Eriksson

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 31 30

Harald Lorentzen AS
1680 SKJÆRHALLEN

Tlf. 69 37 97 58

2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 00 44

Flanderborg
Rammer og Kunst

7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

Østre Aker vei 24, 0581 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

6509 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 76 60

Klimaservice AS
3183 HORTEN

Tlf. 33 04 00 40
Varmepumpe - Kuldeanlegg

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 47 00

Jørgen Dalum
Ur-Smykker og Optikk

2390 MOELV
Tlf. 62 36 15 70

Coop Dale BA
6963 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 57 73 99 30

Apotek 1
Honningsvåg

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 30 22
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Bråtabakken
Bensin og Service A.S
 3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 12 97

8301 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 79 90

Nordkapp
Næringshage AS
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 33 00

Honningsvåg Mek
Verksted AS

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 34 11

Niingen
Kraftlag AS

9790 KJØLLEFJORD
Tlf. 76 98 48 40

Arntsen
Maskinstasjon AS

8540 BALLANGEN
Tlf. 918 34 260

Hadsel Rør AS
8450 STOKMARKNES

Tlf. 482 41 111

Byggesystemer
Lofoten AS
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 30 10 00

Flåtens-Elektro AS
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 15 80

Nordkyn
Kraftlag AL

9790 KJØLLEFJORD
Tlf. 78 49 97 00

EN FRISK PUST I
HVERDAGEN

WWW.NORDTRO.NO

Rica
Arctic Hotel
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 59 00

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Vesterålens Apotek AS - tlf.: 76 15 15 10
Øksnes Apotek AS - tlf.: 76 13 45 55

Sortland Apotek - tlf.: 76 11 15 30

Boots apotek Sortland
8400 SORTLAND - Tlf. 76 10 97 10

Mo og Jølster
vidaregåande skule

6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Rema 1000 Ankenes
8520 ANKENESSTRAND

Tlf. 76 95 72 12

Nordland Ventilasjon
og Blikkenslagerlaug

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 13 55

DnB NOR
Hammerfest

9613 HAMMERFEST
Tlf. 03 000

Ditt Apotek
Nordreisa

9151 STORSLETT
Tlf. 77 77 02 77

Ditt Apotek
Skjervøy

9151 STORSLETT
Tlf. 77 77 02 77

G-Sport
Honningsvåg AS
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

Dragefossen
Kraftanlegg AS

8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 19 50

Coop Extra
Leknes

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 42 20

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

0283 OSLO
Tlf. 22 52 54 10

Advokat
Jon Reidar Aae

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Sibelco
Nordic AS

1351 RUD
Tlf. 67 15 22 00

Varanger
Vernesenter AS

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 89 38

Honningsvåg
Fysikalske Institutt

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 24 14

Fagmøbler Leknes
Bj. Andersen Møbler AS

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 00 50

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

1252 OSLO
Tlf. 22 62 91 90

Ingeniør
Ole Gullichsen

7580 SELBU - Tlf. 73 81 71 85
Alt i taksering - Byggesak/ansvarsrett -

Eiendomsutvikling, www.ingog.no

Geitanger Bygg AS
5068 BERGEN
Tlf. 908 05 000

Alt i parkett og laminatgulv

Tlf. 066 40 - Fax. 75 55 29 51 - www.nfk.no/nftu

JB Bygg AS
9912 HESSENG
Tlf. 922 02 539

VVS
Installasjon AS

8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 41 00

Våler Vekst AS
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 11 28

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Seljord
Folkehøgskule

3840 SELJORD
Tlf. 38 05 80 40

www.seljord.fhs.no

Tele Blikk AS
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 17 53

MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING
Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf. 63 96 43 80 - Mobil 951 91 421

Måløy
Sildoljefabrikk AS
6718 DEKNEPOLLEN

Tlf. 57 85 35 00
3602 KONGSBERG

Tlf. 32 73 64 00

Coop Prix
Bjørnevatn

9910 BJØRNEVATN
Tlf. 78 99 82 01

Rema 1000
Stokmarknes

8455 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 76 50

Miljøprosess AS
9990 BÅTSFJORD

Tlf. 416 85 691

Andøy Energi AS
8484 RISØYHAMN

Tlf. 76 11 55 00

Amfi Svolvær
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 70 00

Renholds
Ekpressen AS

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 75 55

Vitusapotek
Hunstadsenteret

8022 BODØ
Tlf. 75 51 12 80

Revisorteam
Midt-Telemark A/S

3810 GVARV
Tlf. 35 95 67 00

SpareBank 1
Båtsfjord

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 02 244

Ballangen
Energi AS

8540 BALLANGEN
Tlf. 76 92 60 00

Trollfjord
Kraft AS

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Nord-Salten
Kraft AS

8276 ULVSVÅG
Tlf. 75 77 10 00

Boots Apotek
Alta

9513 ALTA
Tlf. 78 10 99 02

Varanger
Kraft as

9800 VADSØ
Tlf. 78 96 26 00

Repvåg
Kraftlag SA

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Ti-Tech Sveis AS
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 00

Ski Taxi
1405 LANGHUS

Tlf. 06 491

Vitus Apotek
Stavern

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Interoptik
Optiker Ramstad

8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 21 62

Vinje Kro og
Veigrill AS
3890 VINJE

Tlf. 35 06 21 00

3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 22 30

Apotek 1 Bien
Narvik

8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

Apotek 1
Brønnøy

8900 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 00 71 90

Mosjøen Apotek
8656 MOSJØEN
Tlf. 75 11 30 00

Lødingen
Apotek

8410 LØDINGEN
Tlf. 76 98 69 00

Apotek 1
Finnsnes

9300 FINNSNES
Tlf. 77 85 09 90

Apotek 1 Valen
9300 FINNSNES
Tlf. 77 85 09 80

Vadsø Apotek
9800 VADSØ

Tlf. 78 94 19 90

Rema 1000
Tønsberg

3117 TØNSBERG
Tlf. 953 37 000

4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Borge
Begravelsesbyrå

1650 SELLEBAKK
Tlf. 69 34 53 35

Frisørkjelleren
6700 MÅLØY

Tlf. 57 85 00 53

Byggmakker
Kragerø

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 66 66

Byggmakker
Skui

1340 SKUI
Tlf. 04 020

Nordlandsbanken
Fauske

8200 FAUSKE
Tlf. 08 900

Apotek 1 Alta
9510 ALTA

Tlf. 78 44 96 10

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100 KVALØYSLETTA
Tlf. 77 28 36 15

Rema 1000
Fauske

8200 FAUSKE
Tlf. 75 64 24 80

Rema 1000
Svolvær

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 27 65

Rema 1000
Båtsfjord

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 43 63

Rema 1000
Lakselv

9711 LAKSELV
Tlf. 78 46 35 00

Rema 1000
Hesseng

9912 HESSENG
Tlf. 78 99 70 55

Rema 1000
Nordkjosbotn
9040 NORDKJOSBOTN

Tlf. 77 72 00 25

Rema 1000
Bardu

9360 BARDU
Tlf. 77 18 19 11

Rema 1000
Bardufoss

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 22 02

Aasberg
Bygg AS

8540 BALLANGEN
Tlf. 941 88 616

S.Thorstensen AS
8540 BALLANGEN

Tlf. 76 92 60 80

Rema 1000
Nordreisa

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 48 68

3370 VIKERSUND
Tlf. 995 42 803

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

Finnmark
Turbuss AS
9700 LAKSELV
Tlf. 418 58 585

Rema 1000
Honningsvåg

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 54 54

Coop Marked
Svanvik

9925 SVANVIK
Tlf. 78 99 50 33

Siso Energi AS
8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00
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Kontakt oss på tlf: 40 00 21 49 eller 
e-post: kundeservice@renholdssoner.no 
Se også våre nettsider: www.renholdssoner.no

Hvorfor skal nettopp 
du velge oss og våre 
renholdssoner®?
•		Fordi	renholdssoner®	stopper	opptil	90%	av	smuss	og	fuktighet	i	ditt	inngangsparti!
•		Fordi	vi	har	vellykkede	installasjoner	i	900	skoler	og	barnehager!
•		Fordi	vi	har	mange	referanser	–	kanskje	noen	i	ditt	eget	nærområde?
•		Fordi	vi	er	en	klimanøytral	bedrift	som	tar	miljøet	på	alvor!
•		Fordi	renholdssoner®	er	vurdert	og	anbefalt	av	Norges	Astma-	og	Allergiforbund!

Nittedal
kommune

Enhet for helse
www.nittedal.kommune.no

Kvalsund
kommune

www.kvalsund.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

psykisk helsearbeid
www.steigen.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
www.nesset.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

www.nore-og-uvdal.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Vestby
kommune

www.vestby.kommune.no

www.gjovik.kommune.no www.meldal.kommune.no

Leka
kommune

www.leka.kommune.no

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Vadsø
kommune

www.vadso.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Vinje
kommune

Vinje Helse
www.vinje.kommune.no

Berlevåg
kommune

www.berlevaag.no

Vardø
kommune

www.vardo.kommune.no

Nordkapp
kommune

www.nordkapp.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

www.austrheim.kommune.no

Båtsfjord
kommune

www.batsfjord.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no

... for et bedre inneklima

Øksnes
kommune

www.oksnes.kommune.no

Åfjord
kommune

www.afjord.kommune.no

Nå kan du få kjøpt en flott 
årskalender fra NAAF. Inn-
tekten går til vårt arbeid for 
bedre uteluft og innemiljø. 
Du får en kjempefin kalender 
på veggen med flotte bilder, 

plass til å notere, og nyttige 
tips i hverdagen.
Pris kr 369,- pluss porto  
kr 29,- Bestilles hos  
naaf@naaf.no eller  
23 35 35 35

Vi finner deg ikke!
Gratis bilnøkkelforsikring i ett år
Å miste bilnøkkelen kan kos-
te så mye som 7 000 kroner, 
og dekkes ikke av din vanlige 
bilforsikring. Med Bilnøk-
kelforsikring fra If koster det 
deg imidlertid ingenting om 
nøkkelen blir stjålet, og mis-
ter du den betaler du bare en 

egenandel på 600 kroner! Du 
trenger ikke 

en gang være kunde hos 
oss for å få forsikringen. Den 
må bestilles på nett. Les mer 
påwww.naaf.no/medlem

Kalender fra NAAF

???
Har du husket å melde adresseforandring  

til NAAF? Vi får så mange blader i retur med 
”adressat ukjent”. Er det lenge siden du har 

hørt fra oss kan dette være forklaringen!  
Sporing av nye adresser er kostbart og 
svært tidkrevende. Kan du hjelpe oss?  

medlem@naaf.no 
eller tlf. 23 35 35 35

 
Tusen takk for hjelpen!



Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

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

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

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

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

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

Relansert 2010!

Hudvask på kroppens egne vilkår

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

1 million nordmenn drikker
IKKE kumelk!

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

NNaturli’ Soya Cuisine er et
100 % vegetabilsk og
kolesterolfritt alternativ 
til mattøte.

Kolesterolfri

Laktosefri

Umettede fettsyrer

100 % vegetabilsk
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Sunt alternativ 
til melk!

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende  
legemiddelkrem for tørr hud.

www.aconordic.com

Anbefalt av

fyller huset med frisk “fjelluft” og fjerner 
plagsomme forurensningspartikler. 
De fleste av oss tilbringer 90 prosent av 
tiden innendørs, i luft som ofte er verre enn 
den ute. Med Nikkens patenterte luftfilter-
system kan du nå imidlertid få både renere 
og friskere luft hjemme.

 
 

 

 Ekte
følelser

 

Unik Sensitiv produkter er grundig 
testet og anbefalt av Norges Astma- 
og Allergiforbund som et godt valg 
for barnefamilier og andre som har 

følsom og sensitiv hud.

s e n s i t i v  s i d e
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Det er et faktum at de færreste av oss forsikrer familien. 
Derfor har vi laget et nytt produkt: NAAF familieulykkes-
forsikring. Kort fortalt er dette et produkt som for 94  
kroner måneden forsikrer voksne og hjemmeboende 
barn under 20 år mot skader som følge av en ulykke, 
uansett hvor stor familien er.

Forsikring handler om å vite at noen hjelper deg 
når uhellet er ute. Vi vet hvor viktig det er at skade- 

oppgjøret går fort, og at du blir rettferdig behandlet.   
Derfor sørger vi for å løse mer enn halvparten av alle 
saker innen 24 timer. 

I tillegg får du som medlem i NAAF gode rabatter på dine 
privatforsikringer.
 
Vil du vite mer? Ta kontakt på telefon 02400 eller besøk 
www.if.no. Husk å oppgi avtalenummer 639.

Rolig, vi hjelper deg.

DEKKER HElE FAMIlIEn TIl En FAST PRIS.

I samarbeid med:

nYHET!  
FAMIlIEUlYKKES- 
FORSIKRInG FOR 

nAAF-MEDlEMMER.

84
53
_0



Hei alle NAAFere

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

Vennlig hilsen
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NÅ ER DET LETT Å VERVE

NYE MEDLEMMER!

Vi feirer 50 års jubileum med å tilby medlemskap i NAAF ut året for kun kr 50,-. Helt nye flotte medlemsfordeler

Du kan registrere nye medlemmer direkte på www.naaf.no
e-post: medlem@naaf.no, eller ring oss på 23 35 35 35

Vi gjør Norge friskere
Se flere vervepremier  
på www.naaf.no

For medlemsfordeler og  
informasjon se www.naaf.no

Høsten er her nå og vinte-
ren står foran oss. Mange 
astmatikere merker allerede 
den råe og kalde luften og 
sliter med pusten. Den 
første snøen har falt flere 
steder i landet, vi møter 
kulde, snø, svevestøv og 
eksos. Hvis vi alle er iherdige 
og minner våre medtrafikan-
ter på at tomgangskjøring 
bør unngås, og at piggdekk 
og dieseleksos er helseska-
delig, vil vi på sikt kunne få 
redusert luftforurensningen. 

I byer og tettsteder er forurensning blitt et stort samfunns-
problem. Det har i høst til dels stormet rundt klimaspørsmå-
let og utslipp fra dieselbiler – Regjeringen snudde i denne 
kampen og NAAF fikk virkelig satt saken på dagsorden. En 
viktig seier mot lokal forurensning og alle som sliter med dår-
lig uteluft i norske byer.

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 har en spennende høst og vinter foran oss i NAAF med 
mange viktige vedtak som skal gjøres. Blant annet møtes 
mange tillitsvalgte og ansatte for å drøfte regionenes øko-
nomi, dette er meget viktig fora og ikke minst positivt for 
fremtiden.

Valle Marina har et godt besøk i høst og vinter men tenker 
du å planlegge en reise nå så ta kontakt med NAAF for bestil-
ling for reise til NAAFs perle. På Valle Marina er det varmt og 
godt, lite forurensing og et godt sted å være.

Vi vil utover vinteren planlegge å tilby våre medlemmer 
tematurer dit, blant annet en seniortur som er gjennomført 
i høst med gode tilbakemeldinger. Følg med i bladene, på 
www.naaf.no eller vår Facebookside for tilbud.

Ha fortsatt en flott høst.

lederen
har ordet

Forbundsleder
Pål Johansen

Huntonit kostemalte 

panelplater samler lite støv 

og er enkle å holde rene. 

Monter platene på eksister-

ende vegg eller sett opp 

egen vegg. Enkel montering.  
 

Panelplatene er anbefalt av 

Norges Astma- og Allergi-

forbund og inneholder ingen 

kunstige tilsetningsstoffer. 

 

Velg mellom en rekke dekorer 

og type plater. 
 
Se utvalget hos din nærmeste 
byggevareforhandler  
eller www.huntonit.no

Panelvegger med kostemalt 
overflate en eneste malte 

veggplate anbefalt av NAAF 

ENESTE ANBEFALTE

member of

Sannsynligvis verdens reneste 



Barna koste seg ute i det fine 
været på Dovrefjell.

Familieseminar
til fjells
For 21.gang kunne med-
lemmer i Midt-Norge bli med 
til fjells, nærmere bestemt til 
Dombås og Dovrefjell Hotell. 

Det var små og mellomstore 
barn, ungdom, foreldre og 
besteforeldre som fylte hotel-
let helga 9.-11. september 
sammen med medhjelpere 
og fagfolk/forelesere og egen 
lege. NAAFs Matskole hadde 
ansvar for mat tilpasset alle, 
uansett allergier, og som alltid 
serverte de et stort utvalg av 
nydelig mat.

Denne gangen var det man-
ge barn med matallergipro-
blematikk, stort sett i tillegg til 
astma, allergi og/eller eksem. 
De voksne og de største barna 
gikk rundt bordene og leste, 
all mat er selvfølgelig skikke-
lig merket, og alle sammen 
fant trygg mat til seg og sine. 
Flere av barna satt med store 
øyne og bare så på alle sine 
desserter: jøss, tenk at noen 
hadde lagd mat og desserter 
til DEM, og det var helt sant at 
de kunne spise dette! Og de 
hadde ikke med mat hjemme-
fra engang…… 

Det ble en spennende helg 
for alle, med mange spennen-
de aktiviteter for alle alders-
grupper, i flott høstvær. /

Kokken Svein Magnus sørget for 
at alle fikk mat de tåler.

Eksemsykepleier Kirsten Øyum gir gode råd om eksembehandling.
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√  Uten konserveringsmiddel
√  Uten parabener 
√  Uten parfyme
√  Uten fargestoffer
√  Allergitestet
√  Også for tørr og sensitiv hud

9 av 10 sykehus velger Sterisol®. 
Nå er den nye Sterisol® Sensitive System 

tilgjengelig for deg som er bevisst på 
sunn hud- og hårpleie.

Produktene kan kjøpes i
Astma- og Allergiforbundets nettbutikk

www.naaf.no

STERISOL® 
SENSITIVE SYSTEM

Middens avføring er en av de viktigste årsakene til allergi utenom 
pollensesongen.
Avføring/allergenene kan også forverre astma og atopisk eksem.
Allergy Control sengetrekk gir nær 100% beskyttelse mot 
allergener fra sengen.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års 
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?

Middens avføring er en av de viktigste årsakene til allergi utenom 
pollensesongen.
Avføring/allergenene kan også forverre astma og atopisk eksem.
Allergy Control sengetrekk gir nær 100% beskyttelse mot 
allergener fra sengen.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års 
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?

DESIGN: Topaz er en Classic 
panelovn med glassfront.

Topaz glasspanelovn

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

scanpartner.no
   Foto: Jan C

hristian S
ørlie

Godt inneklima med Classic

Classic panelovn
Norskprodusert



Familiekurs i Langesund Seniortur til Valle Marina Luket burot og fikk flotte premier!

Vant Lexus tegnekonkurranse

61 glade deltakere møttes 16. 
og 17. oktober til familiekurs 
i Langesund, i regi av NAAF 
region Østafjells. Lørdagen 
startet regionssekretærene 
Eli Mathea Olsen og Mona H. 
Larsen med å ønske velkom-
men, og ga deretter ordet til 
Gunn Halsnes. Hun jobber i 
NAV i Porsgrunn og kom med 
masse nyttig informasjon 
om nye regler. Anita Kolseth 
Olsen tok oss deretter med på 
en utrolig flott presentasjon 
av Valle Marina. Hun har nylig 
vært der nede med en gruppe 
fra Østafjells. Fantastiske 
bilder, så det var mange som 
fikk lyst til å ta en tur dit.

De små barna koste seg 
sammen med barnevaktene 

og var på skattejakt denne 
formiddagen. De litt større 
barna fikk muligheten til å 
prøve seg i klatreveggen, 
deretter bar det rett i bas-
senget. På ettermiddagen var 
det bademuligheter for hele 
familien. Og på kvelden var vi 
samlet til sosialt samvær.

Søndag morgen presenterte 
nestleder i NAAF region Østa-
fjells, Sigve Tengs, regionen 
på en flott måte. Han fortalte 
generelt om NAAF og hva re-
gion Østafjells driver med. Vi 
hadde også med oss overlege 
Anette Faye-Lund fra SiV, som 
hadde et interessant foredrag 
om astma, allergi, intoleranse, 
kols, eksem, inneklima og 
uteluft. Det var mange som 

syntes det 
var fint å få 
snakket litt 
om hvordan 
ting fungerer i 
de forskjellige 
barnehagene 
rundt dette 
med matal-
lergi/- into-
leranse og 
inneklima.

Barna i Røde kors barnehage i 
Fredrikstad er både miljøbevis-
ste og flinke til å tegne. 2500 
kroner er beviset på det. Da 
Norges Astma– og Allergifor-
bund og Lexus inviterte Fredrik-
stads eldste barnehage med en 
nasjonal tegnekonkurranse, tok 
små trollene utfordringen på 
strak arm.

Oppgaven var å dekorere en 
bil med det de mener kjen-
netegner et godt miljø. En sol, 
blomster, grønt gress og en 
knall blå himmel var noe av de 
flotte motivene småtrollene 
regnet. Faktisk gjorde de det 
så bra, at av 1800 innsendte 

tegninger, ble deres ansett som 
den nest beste.

– Det var veldig moro å 
komme på annen plass, spesielt 
når det var så mange barneha-
ger som deltok, sier pedagogisk 
leder Ingelin Næss Skydal.

Hun innrømmer at det var 
en stor jobb, 14 hele dager gikk 
med til å dekorere bilen.

– Men der var veldig gøy, vi 
ble bare ivrigere og ivrigere 
etter hvert som dagene gikk, 
legger Skydal smilende til.

Foruten en Lollipop is, som 
alle barna fikk da annenplassen 
ble offentliggjort, vant barne-
hagen 2500 kroner. Pengene 

NAAF har arrangert seniorturer 
i ti  år. Oppholdet kan vare fra  
2 til 3 uker. Turene har fokus på 
helse og ferie – dette gjør godt 
for kropp og sjel.

Nå går NAAF bredere ut 
med annonsering av tematurer 
som denne. På sist avholdet 
seniortur var gjennomsnittsal-
deren 60+. Du kan se bilder fra 
oppholdet og ulike aktiviteter 
på Facebook-gruppen ”Venner 
av Valle Marina” for å se noe av 
det vi gjør.

 Dette er fine reisealterna-
tiver for den som ikke vil reise 
alene, og du treffer andre i 
samme aldersgruppe. I løpet 
av oppholdet inviteres du med 
på eksempelvis bussturer, 
utflukter, felles middager – alt 
er frivillig så man kan være 
med på det man ønsker og har 
helse til.

 Det er også fullt mulig å 
komme med egne ønsker og 
selvsagt gjøre ting på egen-
hånd.

Her er deler av seniorgruppa på toppen av den avdøde vulkanen  
Bandama, fantastisk flott utsikt og alle ble imponert. Etter dette reiste  
vi til Hotel Escela Santa Brigida , for et fantastisk flott måltid mat.

En fornøyd familie fra Hokksund som er med på kurs for 
første gang. Fra venstre: Benjamin Nordengen, Mathias 
Nordengen, Madeleine Nordengen, Linda Jenssen og 
Michael Nordengen.

skal brukes til en real burs-
dagsfeiring.

– Barnehagen vår fyller 60 år 

i oktober, og vi planlegger en 
fest som skal vare tre dager til 
ende. 

Norges Astma- og Allergi-
forbund Region Østafjells og 
lokallagene har også i 2011 
gjennomført Aksjon Burot – 
med stor respons.  

I mai sendte vi brev til alle 
skoler, barnehager, idrettslag 
og velforeninger i Vestfold, 
Telemark og Buskerud samt 
ordførerne, teknisk etat og 
Statens Vegvesen.  Vi ba om 
man skulle luke og slå burot 
særlig der mange folk opphol-
der seg.  Uke 24 og 25 er an-
befalt som lukeuker.  Det er de 
2 siste ukene før skoleferien 
og luking er en fin aktivitet 
når undervisningen nesten er 
slutt. Mange skoler og barne-
hager har fulgt oppfordringen 
fra NAAF Østafjells om å legge 
luking inn som et fast tiltak i 
årsplanen sin for juni måned, 
og det ber vi alle gjøre i 2012 
også.

I brevet vi sendte ut i mai la-
get vi til en konkurranse for de 
som luket og ga oss beskjed 
om hva de hadde gjort.  Vi fikk 
inn mange mailer og trakk ut 3 
vinnere.

Vinnerne ble:
Premie til Kroken skole i Dran-
gedal kommune, Telemark 
kr 4000,- som de vil bruke til 
hinderløype og ballvegg.

Premie til Røyse Skole SFO, 
Hole kommune i Buskerud kr 
2000,- som de vil bruke til å 
leie plass i svømmehallen.

Premie til Espira Torsberg-
skogen Barnehage på Kon-
nerud i Drammen kr 1000,-.  
Pengene går til naturløype i 
skogen.

Vi gratulerer vinnerne og 
oppfordrer alle skoler og bar-
nehager 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 be-
gynnelsen av august.  Burot-
pollensesongen er over ca. 31. 
august.  Statens Vegvesen og 
kommunene har gjort en bra 

Røyse skole SFO fikk andreplass, og var storfornøyde med det. Torsbergskogen Barnehage på Konnerud i 
Drammen luket burot og ble belønnet med 1000 kroner.

4.og  5. klasse ved Kroken skole i Telemark stakk av med førstepremien på 4000 kroner. Jubelen sto i taket, 
så klart!

Barna i Torsbergskogen Barnehage på Konnerud i Drammen satt av 
dagen til å luke burot på oppfordring fra NAAF. 

innsats flere steder i år og slått 
til rett tid, men fortsatt kan vi 
se 1,5 m høye brune, buskete, 
burotstengler som skjemmer 
veikantene mange steder.  
Særlig i overgangen veikant til 
jorde står det mye igjen. Bu-
rotpollen spres bare 150–200 
meter med vinden.  I motset-
ning til bjørkepollen som spres 
mange mil! Burotpollenallergi 
kan gi rennende, kløende øyne 
og nese, vondt i halsen, astma, 
hodepine og influensaubehag. 
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!
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Røykeloven regulerer hvor det er 
lov å røyke, men det fins gråsoner. Teller 
hensynet til ansatte og andre beboere 
mer enn individets rett til å røyke i sitt 
eget hjem?

Vil stramme inn
Røykfritt Miljø Norge (RMN) er en ideell 
frivillig organisasjon som arbeider for å 
skape røykfritt miljø og sikre alle vern 
mot tobakksrøyk. De kjemper for at røy-
keloven må strammes inn på en rekke 

områder, ikke 
minst når det 
gjelder institu-
sjoner.

– Vi opplever 
at mange har det 
svært vanskelig 
på sykehjem og 
omsorgsboliger 
på grunn av 
røyking, blant 
pasienter, bebo-
ere og ansatte. 
Det er ikke en 
rettighet å kunne 
røyke, men det 
er en rettighet å 
oppholde seg i 
et røykfritt miljø, 
sier Åslaug Kåsin 
i RMN.

I tobakksska-
deloven heter 
det at kravet 
om røykfri luft 
ikke gjelder 
beboelsesrom 
i institusjoner, 

samtidig som institusjoner plikter å gi 
dem som ønsker det tilbud om røykfrie 
rom. Likevel er det anledning til å fjerne 
røykerom på institusjoner – ingen har 
krav på å ha røykerom.

– Det er viktig å sikre et røykfritt miljø 
for alle arbeidstakere, så vi mener at av 
hensyn til andre må røykere slutte og 
eventuelt gå over til egnede medika-
menter. De aller fleste ønsker et røyk-
fritt miljø, også de som fortsatt røyker. 

Ingen kan foreløpig nektes å 
røyke i private hjem. Men hva 
hvis hjemmet ditt er et syke-
hjem eller ei fengselscelle? 

Røyken fanger
tekst / Sissel Fantoft   foto / Sissel Fantoft og Wikimedia Common

De fleste ønsker å slutte, og et røykfritt 
miljø er en viktig hjelp.  Det er nå kun 19 
prosent av den voksne befolkning som 
er dagligrøykere, sier Kåsin.

Fast håndheving
Også i forhold til fengsler pågår det en 
diskusjon om hvordan røykeloven skal 
tolkes.

– Vi mottar klager fra innsatte i norske 
fengsler. De ber om hjelp fordi de får 
helseproblemer på grunn av tobakks-
røyk i fellesrom og på cellene der røyk-
luft kommer inn via ventilasjonsanlegg. 
Problemene er forsøkt løst lokalt, men 
det har dessverre ikke ført fram, fortel-
ler Kåsin. 

– Vår erfaring er at det er nødvendig 
med klare krav og fast håndheving fra 
sentrale myndigheter for at problemer 
skal få en god løsning lokalt. Tobakks-
røyk er langt farligere enn tidligere 
antatt, selv i små mengder, og i korte 
tidsrom. Alle er utsatt, og de som har 
astma- eller allergiproblemer er særlig 
sårbare. Et røykfritt miljø er viktig i 
forhold til de fleste sykdommer, og for 
frigjøring fra stoffavhengighet. Vi ser at 
røykfritt miljø sikres i svenske fengsler, 
og håper at Norge vil gå samme vei, sier 
Kåsin.

Rettighetstenkning
Så lenge det er tillatt å røyke i private 
hjem blir det et definisjonsspørsmål 
om man kan karakterisere et rom på et 
sykehjem eller ei fengselscelle et privat 
hjem.

– Røykeloven begrunnes med rettig-
hetsstenkning, altså de rettene hver og 
en av oss har. Disse må være forenlige 
med andes rettigheter – min rett kan 
ikke innebære at andre får sine ret-
tigheter krenket. Det er for eksempel 
ikke min individuelle rett å påføre andre 
vold, fordi det da krenker deres rett 
til ikke å bli utsatt for vold, sier filosof 
Morten Fastvold som driver filosofisk 
praksis og konsulentvirksomhet.

– Når det gjelder sykehjem vil retten 
til å røyke på rommet sitt komme i 

konflikt med retten de ansatte og de øvrige 
beboerne har til å oppholde seg i et røykfritt 
miljø. For selv om man røyker på sitt eget 
rom så siver jo røyken ut. Røykeloven ble i 
sin tid begrunnet med at ansatte som ikke 
røyket, ble påført helseskader på arbeids-
plassen som følge av passiv røyking, sier 
Fastvold.

– Ut over den rettighetsmessige siden av 
saken vil en regel om at man kan røyke på 
eget rom, føre til andre problemer. For en 
person som er begynnende dement, vil det 
bare skape ytterligere forvirring og frustra-
sjon hvis man kan røyke på rommet, men 
ikke andre steder. Da evner man ikke lenger 
å overholde en slik regel konsekvent, og 
skjønner kanskje ikke lenger denne regelen. 
Da vil personen kunne reagere aggressivt 
overfor personalet når disse må gripe inn, 
for eksempel hvis man glemmer seg og røy-
ker på fellesrommet, sier Fastvold.

En del av straffen
Også i fengsler gjelder rettighetstanke-
gangen.

– Hvis fange A røyker, mens fange B får 
ubehag av røyken, vil As røyking gå utover 
Bs rett til et røykfritt miljø, siden B ikke har 
noen mulighet til å fjerne seg. Det gjelder 
særlig hvis A og B deler celle. Skulle A hevde 
at et røykeforbud vil forringe hans livskvali-
tet, kan vi si at straff handler om å påføre et 
menneske et onde. I vårt samfunn er bøter 
og frihetsberøvelse de former for straff vi 
finner akseptable, sier Fastvold.

For frihetsberøvelse handler ikke bare 
om å beskytte samfunnet.

– Det handler jo nettopp om berøvet 
frihet, at man ikke kan gå på for eksem-
pel kino eller kafé når man ønsker. Slik 
sett kan man si at det å ikke kunne røyke 
er en del av dette ondet, sier Fastvold.

Han ser også et paradoks i at innsatte 
som ikke lenger kan røyke, samtidig får 
en sunnere livsstil.

– De får kanskje en forringet livs-
kvalitet, men de får samtidig et lengre 
liv. Storrøykere blir kanskje spart for 
lungekreft, og kanskje de til og med 
går ut av fengslet som ikkerøykere? /

Mange innsatte i norske fengsler 
røyker på cella, noe ikke alle deres 
medfanger og fengselsbetjenter liker.

Åslaug Kåsin i 
Røykfritt Miljø Norge 
mener røykeloven  
bør strammes inn.

Filosof Morten 
Fastvold mener det å 
ikke få røyke kan være 
en del av den innsattes 
frihetsberøvelse.
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NAAF om røyking:
....................................................................................................                     

l Barn har rett til en røykfri oppvekst – uansett hvor 
 de oppholder seg. Også hjemme.
l Røyking på utesteder er problematisk. Også 
 utendørs skal man påse at tobakksrøyk ikke plager  
 andre.
l Bo- og Pleieinstitusjoner er folks hjem. En 
 røykende beboer må kunne få røyke. Men fordi  
 det er en institusjon krever det tilrettelegging 
 slik at det ikke plager ikke-røykende beboere og  
 personal. Dette kan ordnes med egne tilrettelagte  
 rom, avdelinger.
l Arbeidsplasser, inngangspartier til offentlige bygg,  
 holdeplasser, idrettsarenaer/tribuner og  
 perronger er røykfrie. 



Fra fredag 30. september til søndag 
2. oktober var 26 medlemmer og ledsa-
gere fra Vest-Oppland og Lillehammer 
og Omegn samlet til mestringskurs på 
Beitostølen.

Fredag var det ankomst og middags-
buffet på Radison SAS som viktigste post 
på programmet, men mange benyttet al-
lerede før middagen svømmebassenget 
og nye vennskap var knyttet før sengetid.

Lørdag startet med informasjon og 
anbefalinger om fysisk aktivitet fra fysio-
terapeut Liv Thorseng. Kjedelig teori (for 
de minste) ble med jevne mellomrom av-
brutt med musikk og ”Røris” dansing der 
alle, gamle og unge, virkelig ble varme i 
kroppen. 

Ut i naturen
Etter teori var det tid for praksis og vi ble 
loset ned til et fantastisk uteområde ved 
fjellvannet Øyangen. Her var det serve-
ring av kaffe og solbærtoddy sammen 
med medbrakt niste før vi ble delt i to 
lag og konkurrerte mot hverandre. Vi 
måtte mestre samarbeid, presisjon, 
kunnskap, øksekasting og konstruksjon 
før vi avsluttet med støvelkast-staffet og 
kamprop/sang fremføring. Konkurranse 
innstillingen og innsatsen var impone-
rende i begge lag.

Etterpå var det rett opp i trærne! 
Klatreparken som er en utfordrende 
hinderløype høyt oppe i trærne ble 
vanskeligere og vanskeligere til lenger 
ut i løypa man kom. Dette var en utrolig 
opplevelse der all som var i løypa viste 
en helt utrolig vilje og evne til å utfor-
dre seg selv i å mestre det de selv ikke 
trodde de turte eller klarte. Her var det 
mange som virkelig kunne være stolte 
over det de presterte.

Tilbake på hotellet var det bading og 

Ut i skogen – opp i trærne var bokstavelig talt helt riktig for mestringskurset som 
Region Oppland arrangerte på Beitostølen.

Ut i skogen opp i trærne!
tekst / Marte Løkken – 14 år, deltager fra Vest Oppland AAF.                                 

bruk av treningsrom som sto 
i fokus selv om man skulle 
tro at det meste av energien 
var brukt opp ute i skogen.  

Festmiddag
Lørdagskveld var det fest-
middag der vi kunne skryte 
litt av hverandre og føle på 
stoltheten over å ha mestret 
langt over det vi trodde var 
mulig i løpet av dagen. Hotel-
let la til rette i forhold til alle 
allergier, intolleranser og lyst på eller 
ikke lyst på. Imponerende service som 
var gjennomgående for hele helgen!

Søndag stilte alle i Sommerparken for 
å hoppe på trampoliner med strikkhjelp, 
igjen viste alle at grenser er til for å pres-
ses og at mot kan utfordres. Samlingen 
ble avsluttet med felles lunsj på Peppes. 
Også her viste det seg at allergier og mat 
intolleranser kan tas hensyn til selv i en 
kjede som Peppes pizza.

Vi som var med på mestringskurset 

retter en stor takk til regionsekretæren 
Tove Kristin Løkken som hadde lagt til 
rette, organisert og ordnet slik at alle 
kunne være med både på aktiviteter og 
under alle måltid som likemenn.

 Region Oppland takker alle deltager-
ne som ga av seg selv og gjorde kurset 
vårt til en minnerikhelg for alle. En stor 
takk til Gjensidigestiftelsen, Nasjonalfo-
reningen for folkehelsen, Ecbos stiftelse 
med flere som har gjort det mulig og 
arrangere kurset. /

Spennende og utfordrende i klatreparken for deltakerne.

En fornøyd gjeng på mestringskurs på Beitostølen.
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Nyhet Jif tørrmopp
miNdre støv – miNdre allergi

Nye Jif Tørrmopp er nå mykere og 
tykkere enn før.

Derfor anbefales Jif Tørrmopp av 
Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Original, PANTONE colors 
(with overprint)



Forbrenningsanlegg i Harstad  
må redusere utslipp

Rettelse om cøliaki

Influensavaksinen er her

Middallergi?

En klage fra NAAF til Fylkes-
mannen i Troms betyr at 
biobrenselanlegget i Harstad 
må redusere utslippene med 
over 60 prosent. Fylkesman-
nen ber også om nye spred-
ningsberegninger basert på 
luftkvalitetskriterier. I tillegg 
bes kommunen vurdere den 
totale luftkvalitetssituasjo-
nen. – Dett er en viktig seier 
for folks helse i Harstad, sier 
Bjørg Molander, frontfigur 
i NAAFs lokallag i denne 
saken. 

– Nå håper vi det nye kom-
munestyret er sitt ansvar 
bevist og ber om full uav-
hengig gransking av saken og 
stopper videre utbygging til 
alt er sjekket ut, sier hun.

Biobrenselanlegget har 
vært planlagt i Harstad 
over mange år og vakte stor 
oppstandelse lokalt da det 
ble plassert midt i byen uten 
konsekvensvurdering for 
helsen.

I forrige utgave av Astma 
Allergi hadde vi en artikkel 
om matallergi og erstat-
ningsprodukter. En av våre 
observante lesere har gjort 
oss oppmerksom på en feil: 
Dersom du har fått bekreftet 
diagnosen cøliaki, har du 
rett til å søke grunnstønad 
fra NAV til ekstrautgifter i 

forbindelse med tilrettelagt 
diett. Men det foreligger ikke 
krav om av disse ekstraut-
giftene må dokumenteres, 
slik det står i artikkelen. For 
andre diagnoser som inne-
bærer er matintoleranse, er 
det krav om dokumentasjon 
av merutgifter i forbindelse 
med tilrettelagt diett.

Nær én million mennesker i 
Norge har økt risiko for kom-
plikasjoner til influensasyk-
dom. Årets influensavaksine 
er nå distribuert til heletje-
nesten i hele landet. Tilhører 
du en av risikogruppene og 
ønsker årets vaksine, kan du 
ta kontakt med din fastlege. 
Vaksinen bør fortrinnsvis tas 
innen utgangen av november, 

MiteBlock sengetrekk er spe-
sielt utviklet for allergikere, 
og er anbefalt av Astma- og 
Allergiforbundet. Sengetrek-
kene beskytter mot midd og 
allergener, og kan redusere 
blant annet allergiplager, 
eksem og astma. Du får kjøpt 
dem i vår nettbutikk, og som 
medlem får du god rabatt. 

www.naaf.no/nettbutikk Har 
du ikke tilgang til Internett 
kan du kontakte oss direkte 
på 23353535. MiteBlock har 
en egen Facebookside der 
brukerne deler sine erfarin-
ger – mye spennende å lese. 
www.facebook.com/Mite-
Block

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.

Søknadsfrist 23. november 2011 (Senest poststemplet denne dato)

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen utgangen av  
februar/mars 2012. 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.  
Besøksadresse: Møllergata 16 (kl.10.00 - kl.14.30).  

Skjema kan hentes fra internett: 
www.overformynderiet.oslo.kommune.no/skjemaer 

Vennligst send skjema til:

Navn:………………………………………....................................

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

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

OSLO KOMMUNE
OVERFORMYNDERIET

og full beskyttelse 
oppnås etter én til 
to uker. Risikogrup-
pene som anbe-
fales å vaksinere 
seg er blant andre 
personer over 
65 år, gravid og 
barn og voksne 
med kroniske 

sykdommer eller nedsatt 
immunforsvar, samt de som 
er betydelig overvektige (BMI 
over 40). I tillegg anbefales 
det at helsepersonell med 
pasientkontakt tar vaksinen. 
Årets vaksine anbefaler også 
til svinerøktere og andre som 
er i kontakt med griser, for å 
beskytte grisene mot influen-
sasmitte.
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– Jeg er allergisk mot vanlig mel. Men jeg spiser glutenfri pasta og glutenfrie brødskiver og sånt. Jeg kan spise kylling, ris og gulrøtter og jeg liker veldig godt pizzaen mamma lager. Den er god, forklarer Emma Christine (6).  Hverken hun eller mamma Heidi Myrvold Øverland tåler gluten. Det betyr store utgifter til en annen type mat enn den pappa Lars og storebror Chris-
toffer (9) kan spise. – Et glutenfritt brød koster 42 kroner. 

Og fire glutenfrie rundstykker koster 32 
kroner. Det blir fort mye penger å spise 
glutenfritt, spesielt når vi er to i familien 
som ikke tåler gluten, forklarer mamma 
Heidi. 

Kan få stønad fra NAVHvor dyrt det er å være allergisk avhen-
ger av hva man er allergisk mot. Mens 
nøtter, jordbær og skalldyr enkelt kan 
byttes ut med andre, ”vanlige” matva-
rer, koster det penger å erstatte gluten 
og melk.– Melk og hvete finnes i mange 
matvarer og ferdigprodukter. Det finnes 
erstatninger, men disse er ofte dyrere 
enn den vanlige maten, forklarer fagsjef 
innen matallergi i Norges Astma- og Al-
lergiforbund, Helle Stordrange Grøttum. 

Voksne med melkeallergi kan erstatte 
kumelk med soyadrikk, havredrikk eller 
risdrikk. Barn i vekst og utvikling har 
behov for en fullverdig melkeerstatning 
fra apoteket for å få dekket næringsbe-
hovet sitt. 

– Melkeerstatning til barn kan fås 
på blå resept hos barnelegen. Dersom 
familien har merutgifter til melkefri mat 
ut over dette kan de søke om grunnstø-
nad sats 1 hos NAV på 621 kroner i må-
neden, forklarer Grøttum. Merutgiftene 
knyttet til matallergien må tilsvare eller 
overstige stønadsbeløpet det søkes om. 

Til tross for stønadspenger, bruker familien Øverland 2000 kroner ekstra i måneden på  glutenfri mat.Mye godt, men koster mer
For mange med melkeal-lergi eller andre allergier som fisk, egg og lignende, vil ikke ekstrautgiftene bli store nok til å få refusjon. Uansett er det viktig å vite at vurdering om stønad gjø-res på individuelt grunnlag, og ikke er en rettighet til alle med matallergi som sådan. 

Det er ikke mulig å få glu-tenfrie varer på blå resept. De som ikke tåler gluten på grunn av hveteproteinal-
lergi eller cøliaki får innvilget grunnstø-
nad sats 4. Heidi og Emma Christine får 
grunnstønad sats fire på 1833 kroner i 
måneden hver. Likevel bruker familien 
mye penger på glutenfri mat. – Vi går et par tusen i underskudd 

hver måned, selv med grunnstønaden. 
Det koster å kjøpe glutenfri cornflakes, 
frokostblanding, tomatsuppe, soyasaus, 
pizzasaus og brød, forklarer Heidi.For å få innvilget grunnstønaden må 

du kunne dokumentere alle utgiftene til 
erstatningsproduktene ved kvitteringer. 

– Forskjellene mellom et tradisjonelt 
kosthold og det allergivennlige kosthol-
det må overstig stønadsbeløpet. Søke-
ren må sette opp et regnestykke, legge 
ved kvitteringer og sende søknaden til 
nav.  For mer informasjon se Min Guide 
naaf.no/minguide på Astma og Allergi-
forbundets nettsider eller gå til nav.no.Stadig flere erstatningsprodukter

Det var nesten umulig å få tak i glutenfri 
mat da Heidi fikk beskjed om å spise 
glutenfritt på grunn av en hudsykdom i 
2002. Den glutenfrie maten som fantes 
var dyr og de færreste restaurantene 
visste hva glutenfri mat var. Da Emma 
fikk påvist cøliaki noen år senere var an-
tall glutenfrie varer i Norge langt flere. 

– Samtidig startet restaurantene med å bruke mer potetmel istedenfor 
hvetemel. Toro kom med den glutenfrie 
sjokoladekakemiksen, og hvetemelet i 

flere kjøttkaker ble byttet ut med potet-
mel, forteller Heidi.En undersøkelse utført av Forbrukerrå-

det viser at matvarekjeden Meny har det 
beste utvalget av erstatningsvarer, Ica har 
brukbart utvalg, mens Rimi og Kiwi kom-
mer dårligst ut. Familien Øverland foretrekker å handle 

glutenfritt i Sverige.– Der er utvalget glutenfrie varer mye 
bedre, og koster halvparten av hva det gjør 
i Norge. For eksempel koster Emma Chris-
tines favorittknekkebrød fra Semper cirka 
66 kroner i Norge mot 24 kroner i Sverige, 
sier Heidi. 
Hun synes det koster tid og tålmodighet å 
oppsøke riktig butikk, lese varedeklarasjo-
ner og hamstre varer.

Samme mat til alleFagsjef Grøttum råder til å lage mat som 
alle i familien kan spise. Det gjør det en-
klere, mener hun. – Det er også viktig å få avklart med legen 

om det er nødvendig å holde seg unna pro-
dukter som sier ”kan inneholde spor av”. 
Det er bare de som får en svært alvorlig al-
lergisk reaksjon av en liten mengde av det 
man ikke tåler, som skal unngå produkter 
med spormerking. Det er også et poeng at etterspørsel et-

ter allergitrygge produkter gir økt press på 
produsenter og dagligvarehandel til å utvi-
kle og forhandle ønskede matvarer. Ønsker 
du at varen fortsatt skal være å få kjøpt i 
din butikk, må du også kjøpe den der.Barnebursdag for allergikereEmma fyller syv år i september. Hun gleder 

seg stort til å invitere venner og spise kake 
i selskapet sitt.– Sjokoladekake! sier Emma Christine, og 

titter bort på mamma.– Sjokoladekake er enkelt, da er det 
Toro sjokoladekakemiks som gjelder, sier 
mamma. 
–  Jeg liker eplekake også, påpeker Emma 
Christine.

Mamma nikker. For å lage glutenfri 
eplekake bruker hun den glutenfrie muf-

finsmiksen til Toro som base, og tilsetter 
epler, sukker og kanel.Å feire egen bursdag er ikke komplisert, 

men når Emma  Christine inviteres hjem 
til andre er det viktig å være påpasselig 
med hvilke kaker hun spiser.– Noen ganger må jeg spørre hva 

maten innholder, men ikke på alle fester. Mange av venninnene mine vet hva jeg spiser. Eller så sier de voksne i fra, forklarer Emma.
– Det hender jeg sender med henne kake og kjeks, eller glutenfri pizza dersom pizza står på menyen, for-klarer mamma Heidi.Grøttum mener de fles-te foreldre i dag er flinke til å tilpasse bursdags-menyen dersom man gir dem muligheten. Det er fint å si i fra i god tid, og komme med tips.  – Server seigmenn istedenfor sjokolade, saftis uten sjokoladetrekk og popkorn laget i olje. Det finnes også melkefri margarin og kakemikser uten egg, melk og gluten. 

I morgen skal Emma spise på en meksikansk restaurant i Oslo, og mamma har allerede sett på menyen. Det er nesten bare nachos Emma Christine kan spise. Løsningen er at 6-årin-gen spiser middag før hun drar, så hun ikke er så sulten på restauranten.– Hvis du skal ut og spise bør du ringe spisestedet på forhånd og spørre om de kan tilpasse menyen. 
Det er også mulig å komme med egne forslag. Ofte hører man fra kokker at de kan lage nesten hva som helst, bare de får beskjed om det på forhånd, tipser Helle Stor-drange Grøttum. /

Mer om matallergi – bla om

Heidi og Emma Christine Myrvold Øverland har begge cøliaki, det vil si 
at de ikke kan spise produkter som inneholder gluten. Heldigvis finnes det 

alternativer, for eksempel glutenfri 
pasta, pepperkaker og vaffelmiks.

Det er mye godt uten gluten, mener Emma Christine.

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Org.nr: 975 689 751.

Aktiviteter i høst: Se våre nettsider for 
informasjon.

Svømmetilbud
Svømming i Arendal - varmtvannsbassenget 
på Bjorbekktunet kl.17–18 fredag i partallsu-
ker. Påmelding til Tone Karlsen, tlf. 37 06 02 
40, fordi det kun er lov med 15 stk. i bassen-
get. Svømming i Risør - varmtvannsbasseng 
på onsdager kl.18–19 på Kjempesteinsmyra. 
Gratis for medlemmer.

Flekkefjord og Kvinesdal AAF 
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset i 
Kvinesdal. Alle medlemmer er hjertelig vel-
komne onsdager kl. 18–20. Den første timen 
er for de minste.

Kristiansand lokallag
Bakekurs. Ta kontakt med region Agder eller 
se nettsidene våre. 
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NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26, 
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte 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. 

REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: region.agder@naaf.no

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 83 69 10
Vi har nytt kontor i Øvre Eiker vei 14,  

    Drammen
Regionssekretær: Mona H. Larsen
E-post: mona@naaf.no

Se region Østafjells.

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION MIDT
Se Region Midt

REGION MØRE OG ROMSDAL

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: region.nord@naaf.no

Glåmdal AAF
Brukerkontoret
Brukerkontoret har kontortid på Sykehuset 
Innlandet, Kongsvinger, 1. desember. Like-
menn er her for deg, velkommen.
Stand på Skarnes
Informasjonsstand med lungemåling. Like-
menn er til stede. 
Førjulstur til BærumsVerk
Dagstur til Bærums Verk den 3.  
desember. Felles transport med buss.
Hobbykvelder/juleverksted  
26. oktober
Aktivitør er stede og dere har mulighet til å 
være kreative i førjulstiden.  
Alle aktiviteter kunngjøres i lokalavisen. 

Elverum og omegn AAF
Medlemsmøte 14. november kl 18.30. Sted: 
Skogveien 16, Elverum. Enklere liv kommer 

for å gi informasjon og demonstrasjon av 
diverse produkter. Har man lyst til å kjøpe 
noe, så er det medlemsrabatt denne kvelden. 
Møtet er åpent for medlemmer og ikke 
medlemmer. 

Ringsaker AAF
Informasjonsstand 26. november
Informasjonsstand på Moelv. Her blir det spi-
rometri måling, mulighet til å treffe likemenn. 
Velkommen.

Hamar og omegn AAF
AstmaKols Turen 2011 –  
7. november
Informasjonsstand i forbindelsen med den 
nasjonale turen AstmaKols Turen, som kom-
mer til Hamar den 7. november, kl 11–17, 
Apotek 1, CC-martn. Her treffer du likemenn. 
Velkommen.

Grasrotandelen
Takk til dere som støtter oss via grasrotande-
len 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 AAF org  
nr: 993 851 965
Glåmdal AAF org nr: 984 114 559
Solør AAF org nr: 983 336 647

Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Kontortid: Tirs. kl 9–12 og 13.30–15,  
tors. kl 9-15, fre. kl 11–15
Regionsekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no

Sør-Trøndelag
Telefon 72 83 10 04 / 92 28 71 46
Kontortid: Man.–fre. kl 9–15
Regionsekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no

Nord-Trøndelag
Telefon 74 16 99 86
Kontortid: Man.–ons. kl 9–15, fredag  
kl 9–15. Regionsekretær: Karoline Sunde 
Storflor. E-post: karoline.s.storflor@naaf.no

AKTIVITETER

Matkurs i Steinkjer
Prosjektet ”Med skjeen i egen hånd” har 
nytt kurs lørdag 12. november kl 10–16 på 
Steinkjer videregående skole. Kurset er for 
personer mellom 13 og 36 år og gir en teore-
tisk innføring i matoverfølsomhet og praktisk 
opplæring på kjøkkenet. Kurset er gratis.
Interesserte kan henvende seg til region.
midt@naaf.no eller ta kontakt på tlf. 74 16 
99 86.

Matkurs i Trondheim
Det blir kurs ved Matskolen i Trondheim 
mandag 14. november med oppstart kl 17. 
Svein Magnus Gjønvik snakker om mato-
verfølsomhet, råvarer mv, og etterpå samles 
deltakerne på kjøkkenet for å lage mat. For 
mer informasjon og påmelding, kontakt 
oss på e-post: region.midt@naaf.no eller på 
telefon 922 87 146.

Mosjonsgrupper
I Møre og Romsdal vil det bli arrangert 
mosjonsgrupper i løpet av høsten. Følg med 
på  www.naaf.no/lokalesider for nærmere 
informasjon.

Kurs ved Friskgården, Skatval
Vi inviterer til kurs ved Friskgården mandag 
21. november kl 17.30. Kurset heter ”Bli kjent 
med kroppen din” og gir en innføring i kropp, 
aktivitet, pust og avspenning (både teori 
og praksis). Kurset er gratis og det blir enkel 
bevertning. Interesserte bes henvende seg til 
region.midt@naaf.no eller på tlf. 74 16 99 86.

Eksemskole i Trondheim
Neste skoledag er fredag 18. november kl 
8.30–15.30. Interesserte kan ta kontakt med 
gina.strom@naaf.no eller ringe  
922 87 146.

Vi ønsker alle medlemmer i Re-
gion Midt en god og frisk høst.

E-post adresser
Vi ønsker å kunne nå medlemmer per e-post. 
Lokalforeninger/storlag har ikke alltid mulig-
het til å annonsere eller sende ut brev om 
sine arrangementer. Fint om du kan gå inn 
på www.naaf.no ”Min side” og registrer e-post 
adressen din.

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

Harstad og omegn Astma- og 
Allergiforening
Juleverksted med gløgg og kaffe  
29. november kl. 17.
Klatring for alle
Det planlegges klatretilbud i Klatrehula i 
Harstadhallen. Passer for alle aldre! For mer 
informasjon og påmelding ta kontakt med  
Eirin Merete Wallervand, eirin.merete.wal-
lervan@netcom.no,  
tlf 97 60 61 53

Porsanger Astma- og 
Allergiforening
Time i varmebassenget Lakselv Ungdoms-
skole hver søndag fra kl 19-20. 

Trimturer
2 vinteråpne løyper: Porsvannshøyden og 
Langporsvannshøyden. Det foretas trekning 
for løypene hvert år. Info kan fås hos leder 
Miriam Karlsen, tlf. 92 68 16 39 

Sør-Varanger Astma-  
og Allergiforening
Lokalforeningen har tilgjengelig 2 kort i 
Barentsbadet liggende til disposisjon til med-
lemmer. Ta med gyldig medlemskort. 

Tromsø og omegn Astma-  
og Allergiforening
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell og 
Helsehus i Tromsø hver søndag kl. 17–18 
t.o.m. 18. desember. Hvis man vil utnytte 
svømmetida lønner det seg å være der 10–15 
minutter før. Representanter fra lokalforenin-
gen vil være tilstede fra kl 16.30 med tanke 
på registrering og informasjon. Badstuene er 
også åpne. Gratis for medlemmer.

Informasjon om andre aktiviteter i Tromsø fås 
ved å følge med på www.naaf.no/nord, eller 
kontakte regionsekretæren. 

Vadsø AAF
Juleverksted – tid og sted på  
www.naaf.no/nord

Savner du aktivitet/tilbud?
Kom gjerne med innspill om hva NAAF Re-
gion Nord kan gjøre for medlemmer i Troms 
og Finnmark. 

Flere opplysninger på  
www.naaf.no/nord
Gi Grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Ønsker du å gi din grasrotandel?
NAAF Region Nord org nr 974527987
Alta Astma og Allergiforening  
org nr 994301039 
Vadsø Astma og Allergiforening  
org nr 995131765
Registrer ditt spillekort eller send sms: 
GRASROTANDELEN (org.nr) til 2020 (tjenesten 
er gratis). Alle bidrag hjelper oss til å hjelpe 
deg og andre som er berørt av astma, allergi, 
overfølsomhet, eksem og kols.

Bading i Tromsø
Tromsø og omegn Astma- og Allergiforening 
har tilbud om bading i varmt basseng (32 
grader). De har time på St. Elisabeth Hotell 
og Helsehus i Tromsø hver søndag kl. 17–18 
foreløpig t.o.m. 18.desember. Badstuene er 
også åpne. Informasjon, registrering/betaling 
fra kl 1630 ved inngangen til garderobene. 
Her kan du også få brosjyrer om astma og 
allergi samt vareprøver på allergivennlige 
produkter. Badebleie fås kjøpt i resepsjonen. 
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Se Region Midt

REGION NORD-TRØNDELAG

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

    E-post: region.oppland@naaf.no

REGION OSLO OG AKERSHUS
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: regionosloogakershus@naaf.no REGION VEST

Se Region Midt

Se Region Østafjells

Se Region Østafjells

REGION ØSTAFJELLS

NAAF GRAN CANARIA

REGION SØR-TRØNDELAG

REGION TELEMARK

REGION VESTFOLD

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

    E-post: monam@naaf.no

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Gratis for medlemmer. Har du ikke vært her 
ennå, så kom og prøv!
Hilsen Trine Krogstad, Tromsø og omegn 
Astma- og Allergiforening

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 971 57 6634
 
Regionen foreleser på og samarbeider med 
flere av sykehusenes lærings- og mestrings-
sentre (LMS) vedrørende astma, 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

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.

Takk!
Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Vi tar gjerne imot flere givere, midlene vi får 
benyttes til aktivitet i Oppland Fylke. 
Vårt organisasjonsnummer er: 984 133 863 
- oppgi nummeret der du tipper. Bli vår 
grasrotgiver i dag – det koster ikke mer for 
deg som tipper – premiepotten blir heller 
ikke lavere.

I høst arranger Lokalforeningene og regionen 
stand på flere steder i fylket. Følg med på våre 

For støtte via Grasrotandelen bruk  
Org.nr: 882 801 012

Høstens aktiviteter 2011:
”Friske småtroll” er i siget. Mange nye opp-
drag, og flere friske småtroll. 
 
Røykfrie håndballhall-inngangspartier! Vi sam-
arbeider med Håndballforbundet Region Øst. 
De startet sin kampanje ved alle håndballhal-
ler nå i høst. Følg med og gi ros der det virker.
Astmakols-turen besøker vår region 15. nov 
på Triaden i Lørenskog. Vi står på stand fra 
11-17.
NAAF Region Oslo og Akershus – nå også 
på Politihøgskolen. Mandag 21. november 
har skolen i faget Fysisk trening fokus på 
kosthold/ ernæring med tanke på fysisk 
prestasjonsevne og nattarbeid/ skiftarbeid 
i undervisningen. Vi gleder oss til å bidra på 
stand med informasjonsmateriell. Målgruppe 
vil hovedsakelig være studentene ved tredje 
studieår, men også første års studenter og 
ansatte vil kunne svippe innom denne ”helse-
dagen” ved Politihøgskolen.
Juleforestilling for barn: ”Snehvit og den 
allergiske Prosit!” Barneballett 8. des. kl. 18 
og 10. des. kl. 12 i Bærum Kulturhus. Barne-
medlemmer får gratis billett, mens voksne 
medlemmer må betale kr 100. (ordinærpris 
for begge er kr 180). Bestill hos reg.sekr: ane.
heiberg@naaf.no 

Øvre Romerike storlag
Naaf.ovre.romerike@gmail.com
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager kl. 12-
14. Ikke i skolens ferie. Barn og barnefamilier. 
Pris kr 30/15. Husk medlemskort. Påmelding 
på hjemmesiden eller tilkontaktperson Espen 
Mørk, tlf: 988 18 892.
26.11 Juleverksted, 11-14, Søndre Samfunn, 
Råholt. Gratis for medlemmer/ kr 70 for andre. 

Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com 
Svømming på Sørvald Sykehjem i Lørenfallet. 
Man: kl. 18-20, fre: kl. 16-18. Kr 25 per pers per 
time. Påmelding til Mette Bergman Mette@
bergmanfam.net nytt tlf: begin_of_the_sky-
pe_highlighting 63 82 03 80 / 959 18 858. 
end_of_the_skype_highlightingLedige plas-
ser – ta kontakt for å få fast badetid!
Groruddalen astma- og allergiforening 
gaaf@getmail.no 19.- 20.11 Julebordstur til 
Nordsjø hotell for medlemmer. 
”Formiddagstreffen” i Grefsenveien 28, man-
dag 21. nov og 12. des. kl. 12. Kontakt Ivar 

Stubberud 22 25 09 67/988 21 902 eller Bjørg 
Simonsen 22 64 35 05.
Astma- og eksemskoler i vårt distrikt står 
under ”Aktuelt” på vår lokale hjemmeside, der 
finner du også flere detaljer i forhold til alt 
annet vi driver med.

Region Vest har fokus på fysisk aktivitet, 
medisinbruk og kosthold. For informasjon om 
likemenn og informatører i ditt nærmiljø, kon-
takt regionskontoret eller se liste på vår lokale 
hjemmeside på www.naaf.no.

Regionen ønsker å komme i 
kontakt med frivillige
Regionssekretærer, Hildur Østbø i Stavanger 
og Eva Brækkan i Bergen ønsker å komme i 
kontakt med flere frivillige. Kanskje kan du ta 
en telefon, lage en kake, være pådriver for å 
starte en treningsgruppe, være med å gjøre 
klar til å stå på “stand”, eller stå på ”stand”, sitte 
i et styre eller lignende. Hildur har tlf. 51 90 63 
03 og mobil 991 22 895.  Eva har tlf. 55 59 68 
03 og mobil 992 74 238.

Stavanger
Har du astma, og kunne tenke deg å være i 
aktivitet? Vi har lyst å starte opp trenings-
gruppe!
Tirsdag 15. november kl 19 blir det informa-
sjonsmøte på Universitetet i Stavanger, Kjølv 
Egelandshus, vi møtes ved hovedinngangen. 
For nærmere informasjon kontakt regionsse-
kretær Hildur Østbø, tlf 51 90 63 03/99 12 28 
95 eller send en e-post: region.vest@naaf.no
Bergen og omegn AAF
Bruk vår hjemmeside www.baaf.no eller meld 
dere inn i vår Facebookgruppe: Bergen og 
omegn Astma- og Allergiforening. 

Voss og omland AAF 
Voss og omland astma- og allergilag har 
fylgjande aktivitetar i vinterhalvåret leia av 
fysioterapeut. Tilbodet ligg i Norheimsund og 
vert lagt inn på kalenderen på Kvam herad 
sine nettsider, www.kvam.no
.
Me starta opp i midten av september og held 
på ut april. Kvar måndag: Kl 17 Bading for 
astmatikarar og kl 18.00 – 
Bading for astmatikarar
Kvar tysdag: Kl 15  Bading for 1.–7. klasse
Kvar torsdag: Kl 11.00 Aktivitetsgruppe i sal
Meir informasjon og påmelding: 
Marit Heidi Seim, tlf. 91 59 85 82

Teatertur for barn på forestillinga 
Knutsen og Ludvigsen på Den Nasjo-
nale Scene laurdag 19. november 2011. 
Teaterbillett og pizza på Peppes er gratis 
for barna. Det er sendt ut tilbod i brevs-
form til alle medlemmer i VAAL som er 
fødd etter 1995.
Medlemsmøte i november 2011. Tema: Kulde 
og eksem. Sjå: Lysing i avisa.

Julelunsj i FFO sin regi søndag 27. nov. kl 13 
på Jordbruksskulen, sjå lysing i avisa.

Tre lokallag blir eit storlag
Indre Sogn AAF, Sunnfjord og Ytre Sogn 
arbeider for tida med å opprette eit storlag. 
Me hadde møte i Førde den 3. oktober 2011. 
Tilstades på dette møtet var Merete Grimstad, 
Sunnfjord tlf. 41 61 95 83, meretegrimestad@
gmail.com
Margun Aafedt, Hestetun tlf. 92 29 18 12 
margunahestetun@hotmail.com
Jørgen Vikdal, Indre Sogn. 
tlf. 95 92 11 09 jvikdal@frisurf.no
Me blei einige om å bli eitt arbeidsstyre / 
interimstyre, fram til årsmøte, 21. januar 2012.
Medlemmar oppfordras til å ta kontakt for 
å kome med innspel til kva slags aktivitetar 
dei ynskjer.
Fyrste felles aktivitet blir familiedag på Vester-
land leikeland i Kaupanger, den 27.november 
2011, Kontakt Margunnahestetun@hotmail.
com, tlf. 92 29 18 12 for nærare informasjon. 

Dalane AAF
Dalane AAF markerer Verdens kolsdag den 
16. november mellom kl 11–15 på Amfi 
Eikunda, Egersund Det blir demonstrasjon av 
Kolskofferten, mulighet for å blåse spirometri 
og å måle oksygenmetningen. Det vil være 
helsepersonell, og representanter fra NAAF 
tilstede hele dagen.

Kolsdagen  
BAAF inviterer til faglig treff for sine medlem-
mer på Kols-dagen onsdag 16. november kl. 
18– 20 i FFO sine lokaler, Vestre Strømskai. 
Tema er Kols ved lungelege fra Hauke-
land universitetssjukehus. Det vil bli enkel 
servering.

Revykveld med middag
Bergen og omegn Astma- og Allergiforening 
skal ha sitt årlige arrangement for voksne 
medlemmer og i år inviterer vi til revykveld 
med middag onsdag 30. november. Middag 
kl.17.30 og revyen starter kl. 20. Vi skal se 3 
raske menn på Ole Bull scene. Pris kr 350, 
aldersgrense 15 år.
Påmelding til Anne Elise Olsen på: ae.olsen@
online.no eller tlf. 91 38 16 53 mellom kl. 
18–20 innen søndag 20. nov. Husk å infor-
mere om matallergier.
NB! Begrenset antall plasser.

Teater- og pizzakveld for barn 
med foreldre
Bergen og omegn Astma- og Allergiforening 
skal ha sitt årlige arrangement for familier 
med barn og i år inviterer vi igjen til teater- 
og pizzakveld, lørdag 10. desember kl. 15, 
femmøte kl. 14.40. Vi skal se Knutsen og 
Ludvigsen på Den Nationale scene – Den 
store scene.  
Etterpå går vi tradisjonen tro på Peppes pizza 
i Finnegården og spiser og hygger oss. Pris kr 
100 for både barn og voksne. Påmelding til 
Anne Elise Olsen: ae.olsen@online.no eller tlf. 
91 38 16 53 mellom kl. 18-20 innen tirsdag 
29. november. 

NB! Begrenset antall plasser.

Regionene Vestfold, Telemark og Buskerud 
er nå slått sammen til Region Østafjells. De 
opprinnelige regionskontorene vil imidlertid 
bestå, ledet av de respektive regionssekre-
tærene med ansvar for hvert sitt fylke. Disse 
vil samarbeide for å betjene lokallag og 
medlemmer på best mulig måte. Sammen er 
vi sterke og står klare til å ta imot utfordringer 
fra samfunn og medlemmer. Bruk oss!

Bading
på Quality Resort Skjærgården, Langesund 
for alle NAAF-medlemmer i Norge. 3,5 time 
for barn, 3–15 år kr 70. Voksne kr 90. Ta med 
medlemskort. Det holder at én i familien er 
medlem, så blir det rabatt for alle.
 
Familiekurs på Straand hotell i 
Vrådal 9.–11. mars 2012.
Sett av datoen allerede nå.  Vi tilbyr ei trivelig 
helg for hele familien med tid sammen i 
slalombakkene og gode legeforedrag.

Buskerud
Regionsekretær Mona H. Larsen, tlf: 32 83 69 
10, mona@naaf.no.
Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14, Drammen

Drammen og omegn AAF
Leder, Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 17 /92 
25 59 28, khalv2@online.no 
Vi har egen nettside. Gå inn på www.daaf.no
Torsdag 15. des. kl.18 inviteres det til julemøte 
med servering, hygge med sang og musikk 
og loddsalg i Øvre Eikervei 14. Påmelding 
innen 6.desember til Grete W. Vines tlf.32 83 
60 53 / 91 58 69 26. Gi beskjed om eventuell 
matallergi. Første lørdag i måneden er det 
kafétreff  kl. 12 på Papirbredden i biblioteket.
Vi har en fin og allergivennlig hytte, Tyribu, 
som alle medlemmer av NAAF kan leie rime-
lig.  Hytta har innlagt strøm. Se www.daaf.
no for priser.

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.
Drammen og omegn Astma- og Allergi-
forening har fått midler av ExtraStiftelsen til 
et Forebyggings- og rehabiliteringsprosjekt 
for alle med kols. Treningen er kommet godt i 
gang på Akropolis på Åssiden i Drammen.

Kongsberg og omegn AAF ble i 
mars slått sammen med Drammen og 
omegn AAF, under navnet Drammen 
og omegn AAF.  Alle medlemmer er 
velkommen til å ringe eller stikke innom 
lokallagets kontor i Øvre Eiker vei 14 i 
Drammen.
 
Hallingdal AAF
Leder, Gunnar Ola Ørjansen, tlf. 45 05 26 20, 
g-oerj@online.no 

Ringerike og Jevnaker AAF
Leder, Bodil Linderud, tlf. 45 23 00 14 

TElEMARK
Regionsekretær Eli Mathea Olsen, tlf: 35 52 15 
00, eli.mathea.olsen@naaf.no.
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1, sammen 
med FFO. Takk til alle som støtter oss via 
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 288

Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg,  
tlf. 35 52 79 07 / 98 64 12 51 
Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen 
til Norsk Tipping. Org.nr: 983 629 350

Tur til Valle Marina 
Storlaget arrangerer tur til Valle Marina uke 7 
og 8 i februar. Få ledige leiligheter.  Interes-
serte bes ta kontakt med Turid Grane Odberg 
på tlf. 35 52 79 07 /  98 64 12 51

Spennende aktiviteter
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 lokale sider på www.naaf.no

VESTFolD
Regionsekretær Ellen Sørby, tlf: 33 06 39 50, 
ellen@naaf.no.
Kontoret ligger i Næringsbygget på Revetal.

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen 
til Norsk Tipping.
Region Østafjells, 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

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. Ikke i skoleferier.
Finn Halvorsen reiser rundt og informerer om 
astma, allergi og eksem i barnehager og sko-
ler, og er å treffe på apotekene. Se annonser i 
avisen. Ta kontakt, tlf. 33 18 42 08.

Sandefjord AAF
Leder Eldbjørg Steensma, tlf. 33 47 29 29 
Gratis bading for voksne i varmtvannsbas-
seng 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 Hvidtgår-
den v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. Tors. kl. 
10–11 og kl. 11–12. Tirs. kl. 12–13 for de som 
vil trene 2 g i uken. Henvendelser til Stig, tlf. 
97 08 03 91. Gratis hvis du har rekvisisjon fra 
lege. Lungetrening for de litt mer spreke på 
Fysioklinikken i Gleditschgården mandag og 
torsdag kl. 10.30–11.30. Tlf: 92 23 53 56. Gratis 
hvis du har rekvisisjon fra lege.

Barnas Turlag
Vi tilbyr våre medlemmer i barnegruppen å 
delta på turlagets turer.  Tilbud for barn i alle 

aldersgrupper. Det å være ute i naturen og 
bevege seg er bra for lungesyke. For kr 100 
per år i medlemskontingent, kan man delta 
på arrangementene.

50 års jubileum 17. november
Sandefjord Astma- og Allergiforening ble 
stiftet 17. november 1961 og jubileet feires på 
Magasinet Kafe kl. 18.30 med middag, drikke, 
kaffe og kake. Kuvertprisen for medlemmer er 
kr 250. Påmelding til tlf. 98 40 78 96 – snarest 
(innen 7. november).

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. 
Formiddagstreff på Midtløkken.  
Se annonse i Tønsbergs Blad.

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 henne dersom det er behov 
for informasjon i skoler og barnehager. Vi har 
informatører som kan stille opp på foreldre- 
og ansattemøter.

Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen 
til Norsk Tipping. Org.nr: 971 248 025

Vi ønsker å kunne nå medlemmer per e-post. 
Slik at vi kan sende ut informasjon om arran-
gementer som skal holdes. Fint om du kan gå 
inn på www.naaf.no, ”Min side”, og registrere 
e-postadressen din.

Ungdomstilbud
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 bes kon-
takte regionskontoret for mer informasjon.

Informatører 
Ta kontakt med regionskontoret dersom det 
er behov for informasjon til skoler og barne-
hager m.m. Regionskontoret kan stille opp på 
foreldre- og ansattemøter.

Frivillighetsgrupper 
Vi ønsker å komme i kontakt med personer 
som kunne tenke seg å gjøre en frivillig 
innsatts for regionen, det kan være alt fra 
å fronte gode saker, stå på stand, hjelpe til 
med gjennomføring av kurs og tiltak etc. Har 
du lyst til å stille opp med litt av din tid, ta 
kontakt. Alle er velkomne.

Bassengtrening for NAAF- 
medlemmer og tillitsvalgte
Det er del spreke damer som har startet opp 
varmtvannstrening i Kløverbadet, som ønsker 

nettsider eller kontakt regionskontoret. Vi har 
ikke alle datoer klare ennå.

8. november Astma Kols Stafetten Apotek1 
på Gran
12. november Sødorp tunet på Vinstra. 

Stikk innom for en hyggelig prat. 

å bli enda sprekere, og er du en av dem så 
meld deg på!
 
Praktisk info: Treningstilbud hver torsdag 
kl. 19–20. Treningen er organisert og sosial 
34–35 gr. i bassenget
Tilbudet koster ca kr 700 per halvår
For nærmere info, ta kontakt med regionsse-
kretær, Mona Marthinussen, mona.marthinus-
sen@naaf.no, tlf 69 31 83 62.
Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt for 
NAAF medlemmer

Kolsdagen – dagsseminar 
Det vil bli arrangert kols dagsseminar i no-
vember. For mer informasjon, ta kontakt med 
regionskontoret. Se våre lokale sider på  
www.naaf.no/østfold

Kurs røykeslutt i Askim
Startet 26. oktober, varighet: 6g / 12 t. Arran-
gør: AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold
Sted: AOFs kurssenter Storgt. 1 3.etg. i Askim. 
Hvis man er røykfri etter 6 mnd så blir kursav-
giften på kr. 750,- refundert. 

Kontakt våre likemenn for en 
samtale 
Elisabeth Kjelaas, Moss  
Telefon: 920 98 010 elikje@mesta.no  
Likemann innenfor eksem, matallergi/-intole-
ranse, allergi og astma hos barn.  

Annika Kieding, Fredrikstad  
Telefon: 922 97 896 annika@kieding.org 
Likemann innenfor dyreallergi, (hassel)nøtter, 
husstøv/støv, pollen(bjørk)allergi hos seg selv 
og barn. 

Fredrikstad lokallag
For informasjon om arrangementer i lokal-
laget, kontakt Anne Kristin Larsen,  
tlf. 92 06 12 60 aklvkn@gmail.com

Moss og omegn lokallag 
For informasjon om arrangementer i lokal-
laget, kontakt Tone Sandem,  
tlf. 97 54 80 08, tosandem@online.no

Halden lokallag 
For informasjon om arrangementer i lokal-
laget, kontakt Grete Nyquist, tlf, 95 77 00 77 
grete.nyquist@halden.kommune.no

Indre Østfold lokallag
For informasjon om arrangementer i lokal-
laget, kontakt Leni Isaksen, tlf. 95 96 26 14, 
naafindre@gmail.com

Sarpsborg lokallag 
For informasjon om arrangementer i lokal-
laget, kontakt Terje Knutsen, tlf, 45 02 30 05, 
naafsarpsborg@gmail.com

Valle Marina, Den Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 E-35120 Arguineguin
Gran Canaria epost: naaf_gc@hotmail.com



Nå begynner jakten  
på juleblomstene

Fra fjorårets julestjerneaksjon.

Høsten er her og årets pollensesong er over. 
Det betyr at en ny sesong med utfordringer ligger 
foran oss allergikere, nemlig juleblomstene.  
De er på vei inn i butikkene sammen med  
julegodteriet. Vi i NAAFU er klar for å gjenta fjor 
årets suksess, jakten på julestjernen. Vi var i fjor 
på Oslo Universitetssykehus Ullevål og de har i år 
lovet at det ikke skal være noen julestjerner der. 
Dette betyr at vi allergikere kan slippe å bli sykere 
av å være der. Vi i NAAFU er klare til å aksjonere  
i år også, ingen julestjerner skal føle seg trygge.  
Ha en fortsatt fin høst.  

Med vennlig hilsen
NAAFU styret
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Jonas varmemaske fra Astma- og Allergiforbundet 
er spesielt egnet for mennesker med lunge-  
og hjertesykdommer, for eksempel astma.  
Jonasmasken gir god beskyttelse mot kald og  
tørr luft, og er også nyttig for de som driver  
fysisk aktivitet eller arbeider i sterk kulde.
Varmen fra luften man puster ut lagres i  
metallfilteret og varmer opp luften man 
puster inn. Metallfilteret oppbevarer også 
den fuktigheten som finnes i ut-pusten og 
fukter luften man puster inn igjen, slik at den 
blir behagelig å trekke inn. Filteret er formet 
etter ansiktet og holdes på plass under et 
ribbestrikket område i hals eller lue.

Har du problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

NYHET 2: 
Jonas sport i knallblå. 

Du finner all informasjon 
i vår nettbutikk: 

www.naaf.no/nettbutikk 
Har du ikke internett 

kan du ringe oss 
på 23 35 35 35.

NYHET 1: 
Barnestørrelser i rosa.

Finnes til barn og voksne, i flere modeller  
og farger, og med to typer filter.



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

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

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

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

TRIMAKK ANS • Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777

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

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

Støvsugerens unike
egenskaper gjør at
den også er anbefalt
av Norges Astma og
Allergiforbund
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B-BLAD
Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring,  
men sendes tilbake til:  Norges Astma- og Allergiforbund, Pb. 2603 St.Hanshaugen,  
0131 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?
INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

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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