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Allergivennlig start på livet
Matminner fra ferien
Ufør av inneklima på jobb

astma omslag.indd 1

10.10.2012 21:58:13

•

•

•

•

•

•

•

G
s
p
k
b
g
“
f

2-12

astma omslag.indd 2

10.10.2012 21:58:16

INNHOLD

Alt klart til
baby i huset
Foto: Thor A. Nagell

Forekomsten av astma og allergi øker
– men mye kan forebygges. Vi gir deg
de gode rådene om hvordan du
klargjør hjemmet ditt best mulig til
å få et nytt familiemedlem på plass.

6
Foto: Colourbox

Ny NAAF-anbefalt maling
Innendørsmalingen Bliss fra den lille malingsfabrikken Gjøco
på Nordmøre har fått anbefalt-stempel av NAAF.
Bedriften har brukt tre år på å utvikle produktet,
som de er svært stolte av.
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Lungeskadd på jobben

Gresk, fransk og
portugisisk mat

Stig W. Johansen fra Narvik utviklet både astma
og kols av inneklimaet på arbeidsplassen sin.
I 25 år var han leder av ungdomsklubben
Apollo – nå er han 50 prosent ufør
og har kjempet i fem år for å bli
trodd på at han har en yrkessykdom.

Drømmer du deg tilbake til ferien?
Eller har du begynt å planlegge neste
reise? AstmaAllergi-kokken Morten
Øverbye gir deg oppskriftene på å
skape feriestemning hjemme på
ditt eget kjøkken.

38
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Foto: Morten Øverbye

Helsekostbransjen i fokus
Foto: Karl Inge Punsvik

Foto: Morten Øverbye

Det finnes et utall ulike naturlegemidler og helsekostprodukter som sies å
hjelpe mot allergi. Tidligere overlege
Ragnhild Halvorsen ved Voksentoppen
mener bransjen villeder forbrukerne
og lover mer enn det er grunnlag for.
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ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM.
DERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL.
Hver dag utsettes huden for parfyme og andre unødvendige
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til
kontaktallergi og irritasjon på huden – og barn er dessverre
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødvendige tilsetningsstoffer. Du får vite mer om Neutral og om hvordan du
redusere
risikoen
for allergi på neutral.no.
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LEDER

Oss tyranniske allergikere i mellom
Nylig leverte Avisa Nordland en kraftsalve til landets allergikere og advarte dem og Astma- og Allergiforbundet mot å
sage over grenen vi sitter på. Overskriften ”Mindretallets
tyranni” var også meget tydelig. Vi hadde pådratt oss
betydelig vrede ved å kritisere planting av 39 bjørketrær
langs en parktrasé i Bodø. Vi føler et behov for å justere
litt på oppfatningen om at landets allergikere lever livet på
en grønn gren.
Å hugge nyplantede trær høres lite hyggelig og fornuftig
ut i alles ører! Planlegging i forkant må være målet. Og ved
planlegging må man etter dagens lovverk tenke på universell
tilgjengelighet – det vil si å tilrettelegge for løsninger som
gjør at alle skal kunne oppsøke, oppholde og delta på offentlige arenaer. Likestillings- og diskrimineringsombudet gir råd i
mange saker som dette og spørsmål knyttet til funksjonsevne
er den nest største saksmengden de har på sitt bord.
Norge er fullt av bjørk. Landet gror igjen og den hvitstammede er blant de ivrigste. Og den skaper størst allergiproblemer. Skal man beplante offentlige områder så er det
grunn til å velge bort nettopp bjørk. Allergivennlige bjørketrær finnes ikke, dessverre. På samme måte som det ikke
finnes allergivennlige hunder eller katter til tross for jevnlige
medieoppslag om det motsatte som avstedkommer håpefulle telefoner til forbundet. Mennesker med dyreallergi er
som kjent ikke dyrehatere – de er mennesker som ikke tåler
å være sammen med dyr. Her er en stor og følelsesladet
forskjell, også for allergikere.
Avisen snakket om (et bitte lite) mindretall med plager

Ansvarlig redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
tlf. 23 35 35 12 - tonje.waaktaar.gamst@naaf.no

Det redaksjonelle arbeidet er avsluttet
10. oktober
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Tidsskrift for Norges Astma- og Allergiforbund

som vil styre over andre. Hm. Lite og
lite, fru Blom. Én million mennesker
Redaktør
har pollenallergi i Norge, 300 000
Tonje Waaktaar Gamst
er antatt sterkt plaget. Sykdommen
bagatelliseres ofte, snørr og nysekanonader. Kroppen misforstår ufarlige allergener og setter i gang mottiltak som slår ut
allergikerne. Det koster samfunnet enormt i medisinbruk,
sykefravær og nedsatt yteevne. Skolelever dropper i karakterer når de avlegger eksamen om våren under dryssende bjørker. Og hva det betyr i livskvalitet kan mange med allergi si
noe om. I avisens Apropos var det liten trøst å finne: ”Sorry,
sånn er det bare, livet er ikke rettferdig.”
Men må vondt gjøres verre for de som har trukket et
uheldig lodd, eller kan man spille på lag, tilrettelegge og ta
hensyn til hverandre for å stoppe den økende utviklingen av
allergi? Jo, mer allergifremkallende vi utsettes for, desto flere
vil oppleve å bli allergiske. Det kan synes som et trumfkort
for Astma- og Allergiforbundet, men vi vil nå helst at folk skal
være friske!
Og allergi handler også om mat, midd, støv, lateks, nikkel
og parfyme. Noe er enklere å beskytte seg mot – pollen og
parfyme er en hardere nøtt å knekke. Men Avisa Nordland
mener vi også vil nå vårt mål om å fjerne bruk av parfyme på
offentlige steder. Vi takker for tilliten! Med den oppmuntringen fortsetter vi vårt viktige arbeid.
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Barnas Hus og Babyshop
er de to største norske
aktørene på babyutstyr.
Har de fokus på allergivennlighet?

Hvor bevisste er d
− Vi har absolutt fokus på
det. Jeg synes også det virker
som om etterspørselen etter
slike produkter øker, og at
flere og flere av produsentene vi kjøper
fra, tilbyr allergivennlige produkter
som vi kan velge, forteller kategorisjef i
Barnas Hus, Elena Yurkovic.
Fra november kommer kjeden med en
ny serie NAAF-anbefalte dyner og puter
fra Norsk Dun, som også er Øko-tex 100
klasse I-sertifisert.
− Vi ønsker jo å anbefale høyeste
kvalitet for baby og barn, og prøver å
velge det beste for våre kunder Hun
jobber også for Barnens Hus i Sverige,
og mener de har kommet lenger der når
det gjelder Øko-Tex-merking.
− Der kommer alle produsentene og
sier at nå er de Øko-Tex-sertifisert, og
det er slik merking på nesten alt av klær

Barnas
Hus

En allergiv
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er de store babykjedene?
og tekstiler. Men det kommer til Norge
etter hvert.
Øko-Tex er verdens førende sunnhetsmerking for tekstiler. Merket viser
at varen er testet og godkjent ut fra de
krav som det internasjonale Øko-Texforbundet har satt. Kriteriene handler
om innholdet av kjemiske stoffer som
kan skade kroppen.
− Det koster mer å teste alle produktene og få NAAF-godkjenning, men det
er verdt å gjøre det så vi kan stå med
rett rygg og anbefale det beste, mener
Yurkovic.
Babyshop sier de har noe
etterspørsel etter allergivennlige produkter
innenfor dyner, puter og
madrasser, men at de er i mindretall.
− Vi har flere leverandører som har

Babyshop

produkter med ulike egenskaper, slik
at vi dekker mye av etterspørselen i
markedet.
De som er opptatt av allergivennlighet kan finne produkter fra Dry Products hos Babyshop.
− De har dyner, puter og madrasser
som er laget av ikke-allergifremkallende materiale (Øko-Tex 100).
Disse kan vaskes på 60 grader,
og tørkes lett. Madrassene
har også en bakteriesperre
som hindrer at barnet
puster inn urenheter
fra madrassen.
Også Barnas Hus
har disse produktene i sitt
sortiment.

givennlig start på livet
tekst / Cathrine Amann Berentsen

foto / Colourbox

eller allergier er det en
rekke ting du kan gjøre før
Vær ute i god tid med
babyen flytter inn.
− Det aller viktigste rådet
oppussing av barnerom og
jeg kan gi, er å være ute i
innkjøp av utstyr slik at progod tid både når det gjelder
oppussing, samt det du skal
duktene er fri for avgasser før
kjøpe inn av klær, materiababyen kommer i hus. Her er
ler, seng, dyne, sengetøy
og leker, sier Torhild Fahle,
NAAFs råd til hvordan du siksom jobber med NAAF-godrer barnet en allergivennlig
kjente produkter i markedsavdelingen til Astma- og
start på livet.
Allergiforbundet.
NAAF jobber med å
finne trygge, helsevennlige produkter, som ikke
Forekomsten av astma i befolknin- inneholder farlige stoffer. Men uansett
gen øker urovekkende, og ifølge NAAF
hva du velger å kjøpe er det viktig at
har over 20 prosent av alle barn i Norge produktene rekker å gasse av seg før
hatt eller har astma innen fylte ti år.
babyen kommer.
− Sengetøy og klær bør vaskes før
For å forebygge at ditt barn får astma

bruk, slik at du får vekk alt overflødig
innholdsstoffer fra produksjonen. Får
tøyet en god vask, er du kvitt alt. Det er
ikke nødvendig å bruke skyllemiddel, og
unngå vaskemiddel med parfyme.
Dersom du vil ha ting mykt, bruk tørketrommel. Det er mye bedre, forklarer
Fahle.

Støvsamlere

En populær gave til den nyankomne er
bamser og andre kosedyr. Du trenger
imidlertid ikke å legge alle der babyen
skal sove.
− Ikke la babyen ha mange kosedyr i senga, de samler bare støv. Velg
dessuten kosekluter eller kosedyr som
kan vaskes på 60 grader. Når det gjelder
leker, er det mange fine lekekasser med
lokk å få kjøpt. Da unngår du at lekekassene står og samler støv.
Møbler er en kilde til støv, så Fahle
www.naaf.no / 7
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anbefaler å velge for eksempel skap
som går helt opp til taket.
− Da slipper du at de blir usynlige
støvsamlere. Tenk gjennom smarte
løsninger, som gjør hverdagen lettere og
som gjør at boligen din får færre steder
som samler støv på steder der det ikke
er lett å komme til.

Kent Hart. I velkomstpakkene man kan
få fra apotek eller dagligvarekjeder er
det stort sett produkter fra de store
aktørene, og disse er ganske trygge.
− Spørsmålet er jo om du trenger
alle mulige kremer og såper til babyen.
De lukter jo godt i utgangspunktet, og
man trenger kanskje ikke bade en baby
hver dag. Barn er også forskjellige, noen
Soveplassen
har følsom hud eller atopisk eksem. Da
Mange velger å bruke gamle vugger
skal du være mer forsiktig i bruken av
eller senger, som kanskje har gått i arv i
hudpleieprodukter, sier Hart.
familien. Tenk deg om et par ganger før
Han anbefaler da at du følger legens
du bruker dette til babyen.
råd eller ringer NAAF for råd.
− Dersom det har stått på et fuktig
− Det viktigste generelle rådet jeg kan
loft eller i en kjeller bør du vaske det
gi er å velge parfymefritt, det er vårt
godt, og i hvert fall ikke bruke samme
mantra uansett. Vi sier også nei til farmadrassen, sier Fahle.
Sterke dufter
ging i produkter. Se etter NAAF-merket,
Det beste du kan velge for barnet ditt Noe kanskje ikke aller tenker over er alle svanemerket eller produkter med blå
er en seng med åpen bunn og noe annet duftene vi omgir oss med. De fleste av
krans (dansk merking). Og så kommer
enn skumgummimadrass ettersom disse oss bruker litt parfyme, en bodylotion
du ganske langt med sunn fornuft.
fort blir klamme. Et praktisk tips er å
NAAF anbefaler blant annet Neutral
og andre ting som lukter sterkt. Når du
velge overmadrass som lett kan vaskes
og Dr Greve sine produkter både når
får en splitter ny baby med deg hjem
på 60 grader da babyer ofte gulper og
det gjelder våtservietter, vaskemidler,
fra sykehuset, er det kanskje på tide
det gjerne blir noen bleieuhell. Skumsåper, kremer og sjampoer. /
å revurdere hvor mye og hvor ofte du
gummimadrasser er ikke lette å vaske.
bruker godlukt.
− Hvis du må velge skumgummi, så la
− Vi lever i en verden med en cocktail
den uansett stå og lufte seg godt. Det
av dufter, og vi omgir oss med utrolig
Gode råd om inneklima:
finnes for øvrig mange produkter som
mye kjemi i hverdagen. Prøv å tenke på
........................................................................
er mer luftige og kanskje mer allergiat babyer ikke skal omgi seg med masse
l Anbefalt innetemperatur er 20-22
vennlige, sier Fahle.
sterke dufter. Jeg sier ikke at man skal
grader i fyringssesongen
Dyner, puter og sengetøy bør handles slutte med alt man gjør, men parfyme
l Velg gode oppvarmingsløsninger
inn i god tid, vaskes og luftes.
er ikke et must. La babyen få komme til
som for eksempel vannbåren
− Ved å velge produkter som er anbe- en så nøytral verden som mulig, råder
gulvvarme, lukkede panelovner og
falt av NAAF, trenger du ikke bekymre
Torhild Fahle.
elektriske varmekabler
deg. Vi har gått gjennom alt, fra hver
Antall mennesker som blir sensitive
l Null røyk innendørs.
minste lille tråd, så om vi har godkjent
for parfyme er økende. Selv sluttet hun
l Senk fuktigheten, fukt- og muggsdynen eller sengetøyet, så er den trygg
med parfyme da hun selv fikk barn, og
oppskader er et stort inneklima
å bruke, forsikrer Fahle, som minner
på grunn av jobben bruker hun det helproblem
som kan forårsake
om at også at barnevogner bør gasse
ler ikke i hverdagen.
alvorlige
helseproblemer.
fra seg i romtemperatur, i god tid før
− Her og nå merker vi kanskje ikke
l Sørg for god utlufting og ventilasjon
babyen kommer.
noe til alle kjemikaliene og duftene vi
i boligen
omgir oss med, men det kommer genel Godt renhold gjør huset mindre
Oppussing
rasjoner etter oss og det er et faktum
støvete, og er bedre for astmatikere
På NAAFs sine nettsider finner du
at andelen astmatikere og allergikere
og allergikere.
mange gode råd om anbefalte produkøker. Jeg ville valgt gode, trygge prol Ikke re opp om morningen, åpne
ter i ulike kategorier. Dette er noe Fahle dukter der det er mulig.
derimot dynen så den får luftet seg
jobber med hele tiden.
i løpet av dagen. Vask sengetøyet
− Hensikten med NAAF-merking er at Hva kan du smøre på babyen?
ofte, og på 60 grader, så knekker du
folk skal få informasjon nok til å velge
Hudpleieprodukter til babyer og barn er
midden.
produkter som ikke er helseskadelige,
”big business”, og selv om de fleste norl Vær bevisst på hva du tar inn i
sier Fahle.
ske produkter er trygge å bruke, bør du
huset, lukter det mye eller rart,
Hun forteller også at dersom ting luk- være bevisst hva du velger også her.
bør du være skeptisk. Velg møbler
ter lim og spon, inneholder det ofte mye
− Vi har en merkeordning, og vi har
og tekstiler med lav avgassing.
formaldehyd, som ikke er bra, men som vurdert en rekke produkter for å veilede
l Unngå vegg-til-vegg-tepper.
blir borte over tid om man lufter godt i
forbrukerne. Vi gjør en risikovurdering
l Unngå å ha pelsdyr i småbarnsromtemperatur.
av produktet, basert på råstoffene som
familier der det er økt risiko for
− Skal du male eller pusse opp barbrukes. Ofte ber vi produsentene bytte
allergier.
nerommet, vær ute i god tid slik at alle
ut råstoffer slik at summen av forurenFlere
og mer detaljerte råd finner
kjemikaliene luftes ut før babyen komsing i produktet blir lavere. Vi vurderer
du
på
www.naaf.no
mer. Det beste er å velge NAAF-anbefalt også totalrisikoen for utilsiktede bivirkmaling.
ninger, forteller seniorrådgiver i NAAF,
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Leskende,

sunt
og
enkelt!
Start dagen, eller varier ditt mellommåltid 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
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Har utviklet ny, allergi tr
Den lille malingsfabrikken Gjøco i Torvikbukt i Møre
og Romsdal har brukt tre år på å utvikle en innendørs
maling som er trygg for allergikere å bruke. Nå slår
produktet Bliss følge med Jotun Sens som anbefalt av
NAAF-maling.
tekst og foto / Thor A. Nagell

Nåværende direktør Rolf Tage Gjøens bestefar startet opp fiskematfabrikk
i hjembygda i 1941. Etter at fiskematen
var ferdig produsert sto de igjen med
restprodukter de kunne lage maling og
tran av.
– Etterhvert ble det solgt stadig mer
maling og på slutten av 1950-tallet ble
maling viktigere enn fiskemat. Siden har
Gjøco vært en ren malingsfabrikk og vi
har hatt en pen utvikling i alle år, sier
direktøren.
Gjøco har i dag 15 prosent av totalomsetningen av maling i Norge, med en
produksjonskapasitet på 25 000 liter i
døgnet. I dag er det ikke lenger fiskeolje
som er basis for malingsproduksjonen.
– Fiskeolje var vel ganske miljøvennlig?
– Det kan du si, men verden har gått
fremover og i dag er nesten 90 prosent
av maling for innvendig bruk basert på
vann, mens utvendig maling er fordelt
med halvparten på vann- og oljebasert.
Fiskeoljen er erstattet av alkyder og litt
linolje. Teknologien har vært videreutviklet siden 1960-tallet og har resultert
i at vedlikeholdsintervallene er blitt stadig forlenget, sier Gjøen. Sammen med
teknisk sjef Ingeborg Singsås Venås,
som også har ansvaret for produktutviklingen ved fabrikken, lot direktøren
seg inspirere av påtrykket fra Astma- og
allergiforbundet om å lage mer helsevennlig maling. I tre år har Gjøco jobbet
med utvikling av malingen Bliss som nå i
høst er kommet på markedet:
– Vi sendte et trailerlass nedover til
Østlandet i går, forteller direktøren.
Godt innenfor kravene

Sammen med leverandørene og NAAF
har Gjøco kommet frem til en maling
som tilfredsstiller kravene – og vel så
det.

– Emisjonstester av Bliss – det vil si
tester der avdampingen av gass fra
malingsfilmen blir nøye målt – viser at
det ikke finnes en maling i hele verden
som har lavere utslipp enn Bliss. Og den
malingen lages her i Torvika i Gjemnes.
Det er vi veldig stolte av, sier Gjøen. Han
legger til at det hadde de aldri klart uten
samarbeid med både leverandørene og
NAAF.
Merket fra NAAF på boksen er et
konkurransefortrinn, mener Gjøcodirektøren:
– Definitivt! Det er et stort konkurransefortrinn! Det at vi kan slå oss på brystet og si at vi har det mest helsevennlige
produktet på markedet vil selvsagt gi
oss økt etterspørsel. Det har vi veldig
stor tro på. Mange vil bruke produktet
vårt – ikke bare de som er plaget av
allergi og astma – men også andre som
ønsker å bli mindre eksponert for gasser
og usunn avdamping.

Mindre avgasser

– Hva er egentlig hemmeligheten bak
Bliss?
– Den er at våre leverandører har
klart å utvikle råvarer som avgir mindre
gasser. Så har vi satt sammen sluttproduktet som også har samme egenskap
og kvalitet som annen maling. Hemmeligheten er at vi har klart å ta vare
på både helse- og kvalitetsaspektet,
understreker Gjøen.
– NAAF er den ypperste anbefaling
du kan få. Svenskene har sitt merke,
men deres krav er ikke på langt nær så
strenge som de norske. Bliss ligger langt
under de kravene NAAF har satt, sier
Ingeborg Singsås Venås som er utdannet kjemiingeniør.
– Det er utrolig viktig for forbrukeren
at de har flere valg. Vi har satset på de
mest ypperlige råvarene som finnes på

markedet, legger hun til og forteller at
det har tatt tid å finne de riktige råvarene til malingen:
– Det var mange leverandører som
rett og slett ikke kunne levere det vi
etterspurte. Jeg føler vi har drevet litt
”oppdragelse” av leverandørene, og det
er positivt i den forstand at de har lært
med tanke på andre produkter og produsenter, sier hun. Hun sier det også har
vært en utfordring for bedriften å lage
en maling som, samtidig med at den er
helsevennlig, også fungerer optimalt
rent teknisk.
– Ja, det er viktig å få frem at Bliss
ikke bare er den mest helsevennlige
malingen, men at kravet til det aspektet
ikke har gått på bekostning av kvalite-
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gi trygg maling
De lille malingsfabrikken Gjøco på Nordmøre har klart å utvikle en maling med svært
lavt nivå av avgasser. Teknisk sjef Ingeborg
Singsås Venås og Rolf Tage Gjøen er stolte av
det ferdige Bliss-produktet.

– Ja, absolutt. De som pusser opp
leiligheter og hus er gjerne yngre mennesker med små barn. Og alle er opptatt
av å ta vare på barna sine. I tillegg har
folk mer penger i dag og mange er derfor villige til å betale litt mer for et mer
helsevennlig produkt. Dessuten er folk
flest mye mer opplyste nå om akkurat
slike sider ved maling og andre byggmaterialer i hus.
Hart og NAAF har tidligere jobbet
sammen med Jotun som utviklet sin
maling Sens. /

NAAFs krav til
innendørsmaling
NAAF ønsker å påvirke produsenter til å
utvikle så helsetrygge malingsprodukter
som mulig. Kriteriene settes så strengt
at bruk av produktene skal være trygt for
alle. Samtidig skal kvaliteten være minst
like god for NAAF-anbefalte malingsprodukter som produkter som erstattes.
NAAF forlanger også at alle malingsprodusenter tilfredsstiller kriteriene til
miljømerkene Svanemerket og/eller
EU-blomsten i tillegg til våre kriterier.

ten. Denne malingen har samme, gode
dekkevnen som tidligere typer maling.
Og den er like god i bruk.

– Imponerende av Gjøco

– Det er ganske imponerende at Gjøco
har klart å utvikle denne malingen. De
har arbeidet hardt og gjennom flere år
og i møtekommet det ene kravet etter
det andre, sier seniorrådgiver Kent Hart
i NAAF.
Kent Hart har samarbeidet med Gjøco
gjennom hele prosessen frem til den
ferdige malingen Bliss som nå er på
markedet.
– Vi har listet opp 12 krav som må
imøtekommes dersom en maling skal
kunne anbefales av oss. Gjøco fikk pre-

sentert de kravene da de tok kontakt
med oss, forteller Hart som peker på
at maling alltid har vært sett på som
”et nødvendig onde” og at maling
aldri har vært ansett som et særlig
helsevennlig produkt.

Helsevennlig er trendy

– De viktigste kriteriene en helsevennlig maling må imøtekomme er at
den ikke skal gi farlige avgasser over
tid. Vi har vært kontaktet av flere produsenter som ikke har klart å oppfylle
kravene våre, men Gjøco har klart
det, og det er rett og slett imponerende, sier seniorrådgiveren.
– Vil du si at slik maling er blitt
trendy?

Kent Hart i NAAF gir Bliss-malingen
godkjent-stempel, og vel så det.

www.naaf.no / 11
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Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden. I tillegg til å ha en
mykgjørende effekt har det også vist seg at Canoderm kan forlenge de eksemfrie periodene
hos personer med atopisk eksem. Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter
ble fulgt opp. 50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke fikk noen mykgjørende behandling. Daglig
smøring med Canoderm viste at mediantiden til neste eksemutbrudd var hele 6 måneder
(180) dager sammenlignet med kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no; Relativ risikoreduksjon i studien =53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege.
Canoderm® 5 % krem (karbamid) , Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker.
Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpeﬂaske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne ﬂere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris ﬁnnes
på www.legemiddelverket.no.
for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige forpakninger oppfyller legemiddelformålene.
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Barn med astma tør i liten grad å snakke om sykdommen sin. Forsker Anne Trollvik
mener at astma bør bli et samtaletema i familien og på skolen.

SNAKK MED BARNA: Sykepleier og helsesøster Anne Trollvik har forsket på barn med astma, og hun vil at foreldre og voksen skal invitere barna
til å snakke om sykdommen sin.

− Lær barna å snakke om astma
tekst og foto / Anette Strand Sletmoen

Sykepleier og helsesøster Anne Troll-

vik har jobbet med barn i mange år. Nå
arbeider hun som førsteamanuensis ved
Høgskolen i Hedmark, og i de senere
årene har hun forsket på forhold rundt
astma.
− På slutten av 1990-tallet intervjuet
jeg familier med barn med astma. Da
var fokuset å finne ut hvilke behov foreldrene hadde i forbindelse med at deres
barn hadde astma. Nå derimot har jeg
hatt fokus på barna med astma, og det
har vært utrolig lærerikt, sier Trollvik.
Trollvik forteller at hun har intervjuet

15 barn i alderen sju til ti år gjennom en
treårsperiode. Gjennom ulike kommunikasjonsteknikker har hun fått barn til
å snakke om hverdagen med astma, og
Trollvik mener at forskningen har avdekket forhold som hun ønsker sterkere
fokus på.
− Tidligere har mye av kommunikasjonen mellom helsepersonell og foreldre
gått over hodet på barna, men nå har
vi snakket direkte med barna, for å få
innblikk i hvordan deres hverdag er, sier
Trollvik.
Hun mener at astma påfører barn

og familier store personlige og sosiale
påkjenninger, og at det er et betydelig
folkehelseproblem.
− Barn som rammes av astma kan
bli redde og usikre i hverdagen, ikke
minst i forhold til hva som kan skje hvis
astmaen forverrer seg. I tillegg kommer
den sosiale dimensjonen, sier Trollvik.

Få barn snakker om astma

Trollvik forteller at forskningen viste at
barna i liten grad snakker om sykdommen sin.
− Vi så at svært få av barna hadde
www.naaf.no / 13
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snakket med andre venner enn sin beste
venn om sykdommen. Mange av barna
visste ikke om lærere eller helsesøster
på skolen var klar over at de hadde
astma. Noen barn turte rett og slett ikke
å fortelle om sykdommen, fordi de var
redd for mobbing fra medelever, sier
Trollvik.
Hun forteller også at barna med
astma fortalte at de ikke ville ta medisin
når andre så på.
− Noen fortalte at de ikke rakk å
ta medisin på skolen. Enkelte hadde
kanskje heller ikke tatt medisin før de
gikk hjemmefra, fordi foreldrene var
borte. Her vil jeg si at vi som voksne må
ta større ansvar for at barna får i seg
medisinen, både hjemme og på skolen.
Barn mellom sju og ti år er store, men
kanskje ikke så store, sier Trollvik.

som har blitt bokomslag på forskningsrapporten. Forskeren forteller at barna
også har veldig ulikt språk, i forhold til å
sette ord på astmaen.
− Noen sier at de blir slitne, andre
bruker ord som pustebesvær, snører
seg i halsen, tett, mens andre kaller det
astma, sier Trollvik.
Trollvik mener dagens samfunn, med
store krav og høy fokus på vellykkethet kan gjøre det enda vanskeligere for
barn med astma.
− Det kan være små marginer som
skiller om du får være med eller ei på
leken, sier Trollvik.

Avdekket behov

Trollvik mener at forskningen har avdekket at det er behov for å snakke om
astma, både hjemme og på skolen.
− Jeg tror rett og slett man ikke har
Henger etter i lek og aktivitet
tenkt så mye på det tidligere, for foreldTrollvik forteller at flere av barna som
re vil jo barns beste. Men jeg mener at
deltok i forskningen, lagde tegninger
vi må bli flinkere til å lære barn å snakke
som viste barn som ble hengende etter, om astma. Ikke minst har vi som voksne
eller utestengt fra lek og aktiviteter på
en stor jobb å gjøre på skolene, med
skolen.
både lærere og helsesøstre, sier Trollvik.
− Her ser du en av tegningene, hvor vi
Hun tror at astma fort kan bli sett på
gjennom samtale med barna og tolkning som en mild sykdom, og at det derfor er
av tegningen ser tegn på at barnet føler lett for skolen å neglisjere det.
at det ikke klarer å henge helt med på
− Men for det barnet det gjelder, kan
aktiviteten som skjer, sier Trollvik.
det få store konsekvenser at vi ikke har
Hun viser oss en av barnetegningene, fokus på astma. Vi må se barnas helse
i sammenheng, og når
astma hindrer barn i å
delta i aktivitet, så får
det stor betydning for
barnas helse, både
fysisk og psykisk,
sier Trollvik.

Vil snakke

Trollvik mener
at forskningen
viser at barn
mellom sju
og ti år

gjerne vil snakke om hvordan astma
påvirker hverdagen, hvis de voksne
inviterer til det.
− De uttrykker seg når de får muligheten, og de kan sette ord på hvordan de
har det, sier Trollvik.
Hun mener at mye tyder på at barna
får en lettere hverdag når de føler at de
kan være åpne og snakke med andre
barn og voksne om hvordan astmaen
påvirker dem i ulike situasjoner.
− Dette styrker barna i troen på egne
krefter og gir dem handlingskompetanse, sier Trollvik.
Hun mener kunnskapen som den nye
forskningen har gitt, er viktig for å lage
gode opplæringstilbud og annet informasjonsmateriell til barn med astma og
deres foreldre, men ikke minst også til
andre som omgås barn med astma.

Læringstilbud for barna

I forbindelse med at Trollvik forsket på
foreldre med barn som hadde astma,
ble det etablert det som kalles
Astmaskole for foreldre ved Sykehuset
Innlandet.
− Der får foreldre kjennskap til sykdommen, behandling, men ikke minst
fant vi ut at foreldre hadde behov for
å kommunisere med andre foreldre i
samme situasjon, sier Trollvik.
Også for barn med astma ble det
under forskerperioden etablert et
læringstilbud ved Sykehuset i Innlandet.
− Også blant barna så vi at de
følte lettelse over å kunne snakke om
sykdommen sin med andre, som var i
tilsvarende situasjon, sier Trollvik.
Hun er derfor svært opptatt av at det
blir lagt til rette for åpenhet og samtale
om astma, både hjemme, på skolen og i
andre fora ungene er i. Forskeren forteller at det nå kartlegges hvordan fokuset
på dette er rundt om i landet.
− Trolig er det vi avdekket i Hedmark
ganske allment, så vi håper å kunne øke
fokuset på å lære barn i hele landet å
snakke om astma. Både barn og voksne
trenger kunnskap for å kunne håndtere
hverdagen med astma best mulig, sier
Trollvik. /

HENGENDE ETTER: Flere av barna med
astma som var med i forskningen, tegnet
tegninger som viser at de opplever å bli
hengende etter fra lek og aktivitet.
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En ren natts søvn

Foto: Fred Jonny

Det finnes knapt noe bedre enn å legge seg i helt rent
sengetøy. Det eneste måtte være om dyna også var
ekstra ren. I våre nyeste dunprodukter som vi har til
både voksne og barn, har vi blant annet vasket duna
flere ganger og fått de så rene at de er anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund.
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Dunet i disse produktene har gjennomgått en
omfattende kvalitetstest, med strenge krav til
bæreevne, duninnhold, renhet og type dun/fjær.

Seriene Høie Tor, Saga, Iris, Jotun og Trym er fylt med ekstra ren dun. Finn din nærmeste forhandler på www.hoie.no
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for vegg!!

Vintage Colletion
fra Huntonit
Huntonit lanserer hvitkalket kostemalt
panelplate i 8 bords Fas og Huntonit 5
bord Symfoni med lasert overflate i tre
farger. Not og fjær for enkel montering!

Huntonit 8 Fas
hvitkalket

Huntonit Symfoni
lasert Frappe

Huntonit Symfoni
lasert Cappuccino

Huntonit Symfoni
lasert Mocca

AZUR
NCS S 4040-B

PEPPER
NCS S 6502-Y (spesialresept)

Colour Collection
fra Huntonit
Huntonit Skygge leveres i 4 herlige
kostemalte farger.
Panelene monteres selvsagt perfekt
sammen med Huntonit Skygge hvit,
og passer også flott til de kostemalte
Huntonit panelbordene.

OLIVE
NCS S 3040-G50Y

sannsynligvis

PURPLE
RAL 4001 (spesialresept)

verdens reneste

Se sortimentet hos nærmeste byggevare16 / Astma
Allergi 5 2012
forhandler
eller www.huntonit.no
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Hvordan skal du vaske klær og sengetøy? Det aller viktigste er å bruke parfymefrie
vaskemidler. Her er flere gode råd om vask.

Allergivennlig klesvask
tekst / Cathrine Amann Berentsen foto / Colourbox

Miljømessig ønsker man at klær og
sengetøy skal vaskes på lave temperaturer og med reduserte vannmengder.
I Norge og Europa ellers er dette noe
folk gjør oftere og oftere. Det anbefales imidlertid ikke for astmatikere og
allergikere.

Vask alt på 60 grader

− Vi anbefaler allergikere og astmatikere å vaske alt tøy på 60 grader. Det
er den magiske temperaturen som tar
knekken på bakterier, midd og småkryp.
Først på denne temperaturen blir
tøyet helt rent, og eksempasienter

bør ha helt rent tøy, sier seniorrådgiver
Kent Hart i Astma- og allergiforbundet.
Du bør også vaske nye klær før du
begynner å bruke dem:
− Alle bør vaske klærne før du tar dem
i bruk, da får du vekk alle overflødige
stoffer fra produksjonen. Det var en sak
med antimuggmiddelet dimetylfumarat
i importerte jeans for noen år siden,
som ga hudreaksjoner hos mange. Dette
ville vært unngått dersom klærne ble
vasket før bruk eller om kontrollen med

import av slike produkter hadde fungert
optimalt. Tøy til barn skal for øvrig alltid
vaskes før bruk, sier Hart.
Problemet med jeansene og eventuelt andre klær som gir hudreaksjoner
kan komme fra noe som kalles appretur,
en slags etterbehandling av klær samt
andre typer kjemikalierester i nytt tøy
som kan være trøblete for forbrukerne.
Vasker du alt før bruk, unngår du dette.
− Det finnes et tøymerke som kalles
Øko-Tex 100. Dette er et bransjeinitiativ
som forteller om det er farlige kjemikalier, tungmetaller og fargestoffer i
ferdige klær. Merket sier ikke noe om
opprinnelsen til tekstilene, men det
er en rettesnor som vi ofte ber forbrukerne gå etter om de er usikre. Vi
krever dette i alle våre NAAF-anbefalte produkter som inneholder
tekstiler. Mange barneklær har
denne sertifiseringen, forklarer Hart.

Parfymefrie
vaskemidler

NAAFs mantra er parfymefritt uansett hva du skal
bruke. Det gjelder selvsagt
også når det kommer til vaskemidler.
− Bakgrunnen for dette er at
flere og flere sjeneres av eller
plages av parfymelukt. Det
finnes vaskemidler som er så
sterkt parfymert at du lukter
om folk har brukt det når du
går på tur i marka. Velger du
parfymefritt slipper du det.
Velg i hvert fall parfymefritt
skyllemiddel, anbefaler Hart.
Miljømerkingen ønsker ikke å ha
skyllemidler, og ifølge Hart trenger
man strengt tatt ikke skyllemidler.
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− For enkelte atopikere som er avhengig
av mykt tøy, kan
det imidlertid være
nødvendig. Men også
tørketrommel er et
fint alternativ for å få
tøyet mykt. I så tilfelle
velger du en kondenstørketrommel.
Et annet problem
med enkelte vaskemidler er at det kan
støve når du åpner
posen. Dette støvet
kan være skadelig for
astmatikere, så derfor
anbefaler NAAF at
man bruker NAAF-godkjente produkter
som reduserer sjansen for spredning av
finstøv som kan pustes inn.
− Vask også huden om du kommer i
kontakt med vaskemidler, så unngår du
unødvendig uttørret, irritert hud eller
allergiske reaksjoner.
Det finnes også noe som kalles vaskenøtter, som er skallet på nøtter fra India.
Hva mener NAAF om dette?
− Disse er ikke i vårt produktutvalg eller noe vi anbefaler. Jeg har selv forsøkt
dem, og det avga en lukt som gjorde at
det ble med den ene vasken. Vi måtte
rett og slett vaske klærne etterpå for å
få vekk den sterke lukta, forteller seniorrådgiver Rose Lyngra i NAAF.

Hvordan vaske ull?

Vaskeanvisningen på ulltøy viser sjelden
over 40 grader. Det kan by på noen utfordringer for allergikere og astmatikere
i vintertida.
Råd om vask og tørk:
........................................................................
l
l
l
l

l

l
l
l

Vask alt på 60 grader
Ikke overdosér
Bruk parfymefrie vaske- og
skyllemidler
Kjør ekstra skyllinger på vasken,
dersom din maskin ikke skyller
tilstrekkelig
Bruk gjerne hansker dersom man
ikke kan unngå kontakt med
vaskemidler
Bruk vaskemidler som ikke støver
Vask sengetøy og klær hyppig i
pollensesong
Ikke tørk tøyet ute i
allergisesongen

− Bruk et vaskemiddel som er tilpasset ull, og selvsagt
et parfymefritt
alternativ. Sterke
lukter fra vaskemiddel er et problem
for mange. Små barn
og babyer har sterk
luktesans og bør skånes fra parfyme og
parfymerte produkter som vaske- og
skyllemidler. Mitt
beste råd er å følge
bruksanvisningen
på plagget, selv om
denne viser under 60
grader, sier rådgiver Lyngra.
Noen ullprodukter tåler også høyere
temperaturer enn 40 grader. Et annet spørsmål er jo om allergikeren kan
bruke ull i det hele tatt, dette er veldig
individuelt.
− Mange allergikere reagerer på ull,
så da anbefaler vi å ha bomull innerst.
Lanolin er stoffet i ull de kan reagere
på, i tillegg til de grove fibrene i ullklær.
Velg NAAF-anbefalte vaskemidler for
ull, forklarer, Rose Lyngra, som blant annet sitter på NAAFs tipstelefon og blant
annet svarer på hvordan man vasker
klær og hus.

Vasker maskinen varmt nok?

Ideelt sett skal alt vaskes på 60 grader
eller høyere. Det gjelder både klær og
sengetøy. Men kan man stole på at
maskinene vasker på den temperaturen
man stiller den inn på? Ifølge Kent Hart
er ikke det så sikkert.
− Det ble gjort en test i danske Ingeniøren som viste at flere vaskemaskiner
ikke vasker mer enn 40-50 grader, selv
om de stilles inn på 60, forteller Hart.
Testen viste at den dårligste maskinen kun oppnådde 42 grader på en 60
graders vask, mens den beste i testen
fikk 58,9 grader. Dersom midd, støv og
bakterier skal forsvinne helt
må vasken over 55 grader. Det
danske astma- og allergiforbundet mente det var helt hull
i hodet, dersom man ikke kan
stole på at maskinen vasker på
den temperaturen man stiller
den inn på.
− En vaskemaskin er heller
ikke alltid en vaskemaskin.
Det utvikles maskiner som for
eksempel skyller dårligere, noe
som er en mulig kilde til hudir-

ritasjoner. Det som er viktig er at maskinen skyller tøyet godt nok. Sju skyllinger
anbefales til folk med spesielle behov.
Har du ikke en som skyller sju ganger,
bør du vurdere å sette på en ekstra
skylling slik at du får ut alle restene av
vaske- og skyllemidler, sier Kent Hart.
NAAF anbefaler gjennom sin merkeordning en vaskemaskin fra ASKO,
som har et eget allergiprogram. Denne
maskinen klarer også å levere riktig
temperatur, noe som var en av forutsetningene for at NAAF anbefalte denne,
ifølge Kent Hart.
Han legger til at du kan ha så godt
vaskemiddel du bare vil, men det hjelper lite om maskinen din ikke skyller
godt nok. Sjekk for øvrig NAAFs nettsider for anbefalte produkter.

Tørking av tøy

Kent Hart mener tørketrommel er et
godt alternativ for å få klærne både
myke og tørre.
− Mange er redde for å slite på tøyet,
men er det egentlig så viktig at tøyet ser
nytt ut når for eksempel barn er ferdige
med å bruke det? Vask på 60 grader selv
om anvisningen sier 40, og bruk tørketrommel, det er helt greit, sier Hart.
Det er imidlertid mange som ikke
har tørketrommel, av ulike årsaker. For
allergikere kan nettopp det være en
utfordring i pollensesongen.
− Å tørke tøyet ute i pollensesongen
er å friste skjebnen for allergikere. Men
man skal jo ikke tørket det inne i oppholdsrom heller. Har du god ventilasjon
på badet, er det bedre å tørke tøyet der
enn i stua, råder han.
− Har du imidlertid for dårlig ventilasjon på badet kan det være uheldig å
tørke klærne der.
Også sengetøyet bør vaskes ofte i pollensesongen, og har du pollenallergi bør
du bytte putetrekket hver dag når det
står på som verst, og sørge for at minst
mulig av pollestøvet du drar med deg
utenfra blir med i senga.
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Verv et
medlem!
− Vask dynen med tanke på middallergi, og støvsug
madrassen jevnlig også. Du bør dessuten vaske håret daglig i sesongen slik at du ikke drar med deg pollenstøvet i
senga, sier Hart.
Det kan være vanskelig å følge alle gode vaske- og tørkeråd, og innimellom føles det kanskje som om det blir for
mye å forholde seg til. Det viktigste er å tenke allergivennlig i alle ledd.
− Summen av alt du utsetter deg for, er det som kan
skade deg. Hold totalbelastningen nede når det gjelder
både rengjøring av klær og hus. Ideelt sett bør man bruke
hansker for å beskytte huden, kjør ekstra skyllinger på
vasken, vask nye klær, vask alt på 60 grader og ikke overdosér, råder Hart. /

Hvis alle medlemmer verver ett medlem hver,
blir NAAF store nok til å bli tatt enda mer på alvor.
Vil du være med oss å verve flere medlemmer?
Sammen skal vi gjøre Norge friskere!
Vi har mange medlemsfordeler og fine vervepremier!
Den enkleste måten å verve på er fra nettsiden vår
www.naaf.no men du kan også ringe oss direkte på
23 35 35 35 eller kontakte ditt lokallag.

VERV

1

MEDLEM

Middtrekk til pute
(50 x 70 cm)

NAAFs parfymeaksjon
I mai 2012 startet NAAF en kampanje for å få parfymefrie
sykehus. Dette fordi mange blir syke av andres godlukter.
NAAF hadde stander på sykehus rundt om i landet samt at
de delte ut en kampanjebrosjyre om at godlukt på sykehus kan gjøre mange syke.
Problemet er rett og slett at all godlukt som finnes
i deodoranter, etterbarberingsvann, kremer, parfyme, hårprodukter og vaskemidler betyr trøbbel og sykdomssymptomer for stadig flere. I en dansk undersøkelse oppga 27
prosent av de spurte at de ble sterkt plaget av dufter og
kjemikalier.
Allergisykdommer er økende i Norge, blant annet på
grunn av økende bruk av parfymetilsetninger. Parfyme
eller godlukt inneholder en rekke ulike kjemikalier som
kan trigge allergi, overfølsomhet og øke sykdomssymptomene. Mange som har luftveislidelser og allergi får
problemer med pusten, hudirritasjoner og andre plager.
Dette gjelder også naturlig framstilt godlukt som lavendel
og aloe vera.
Såpe, deodoranter, kremer, vaskemidler og hårprodukter kommer både med og uten parfymetilsetning, så det
er fullt mulig å velge gode alternativer for å lukte godt.
NAAF anbefaler flere produkter uten tilsatt godlukt, og
disse finnes i de fleste dagligvareforretninger.
Oppfordringen fra NAAF er derfor at alle bør slippe å
utsettes for unødige ting som gjør den syke, og da særlig
på sykehus.
Les mer på www.naaf.no/parfyme

Smoothie-maskin med
2 reisekrus og tilhørende lokk

Jonas sport, blå
Pakke med to multifunksjonelle hodeplagg
og to nøkkelringer med
handlemynt

Norsk visesang
i 50 år (trippel CD)

VERV

3

Princess
Gull dunpute
fra Nordicform

VERV

5

MEDLEMMER

Sterisol sensitiv hudpleie.
Pakke med åtte populære
produkter

MEDLEMMER

Rosendahl Grand Cru
termokanne + to krus
Apple iPod Nano
(modell og farge
kan variere)

Tre
kokkekniver i
høy
kvalitet

Ekte batteridrevne
stearinlys, tre stk i
ulike størrelser

Le
vervep s om
legg in remier og
n
på ww din verving
w.na
medle af.no/
m
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Ren og frisk luft
Balansert ventilasjon gir sunt
innemiljø og energisparing
90% av tiden oppholder vi oss innendørs, og en stor
del i egen bolig. Det er viktig at inneluften vi puster
inn er ren og frisk. Moderne boliger leveres med
balansert ventilasjon. I en bolig med balansert
ventilasjon tilføres ren og frisk luft. Filter på inntaksluften stopper forurensninger som pollen, støv og
partikler. Samtidig trekkes forurenset og fuktig luft ut
av boligen. Omtrent 80% av varmen i inneluften gjenvinnes ved at luften på vei ut overføres til den kalde
luften på vei inn i boligen.
Med balansert ventilasjon
fra Flexit får du et godt
innemiljø med høy komfort – hele året, samtidig
som du sparer kostnader til
oppvarming.

Flexit sentralstøvsuger

Du vil vel ha ren og frisk luft?

Flexit sentralstøvsuger gjør renholdet enkelt og er
blant markedets beste. Det skadelige finstøvet blåses
ut av huset. Alle modellene har
stor kapasitet og er svært stillegående. Installering av sentralstøvsuger gjøres enkelt i både
eksisterende og nye boliger.

Flexit balansert ventilasjon gir deg ren
og frisk luft innendørs. Samtidig sparer
du energi ved at omtrent 80% av

Les mer på www.flexit.no

varmen i inneluften gjenvinnes.
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For fire år siden fikk ektemannen til Birgit Mari Kristiansen (68) diagnosen kols.
Nå stiller hun opp i en informasjonsfilm for NAAF beregnet på blant annet
pårørende til kols-pasienter.

NAAF lager film om kols
tekst og foto / Sissel Fantoft

Filminnspillingen foregår hjemme

i stua hos Birgit Mari og Egil Kristiansen
(72) i Nittedal, og resultatet skal legges
ut både på hjemmesidene og Facebooksidene til NAAF.
− Jeg fikk et spørsmål om å delta i
prosjektet via Glittreklinikken som drives av LHL, og hvor Egil og jeg har deltatt på flere av kursene for pårørende,
men da som brukerrepresentanter. Det
vil si at vi har vært tilgjengelig for de andre kursdeltakere som ønsker å snakke
med en «likemann». Glittreklinikken er
et fantastisk sted, mener Birgit Mari.
Til jul er det cirka fem år siden Egil
Kristiansen fikk kols-diagnosen.
− Til tross for dette har vi vært veldig

heldige, Egil klager ikke og har ikke
fokus på sykdommen i hverdagen. Nå er
vi pensjonister, og vi kan gjøre ting i vårt
tempo. Kols har vært en skambelagt
sykdom, men vi har valgt å være åpne
hele veien, fortsetter hun.
For cirka 14 år siden ble Egil rammet
av flere hjerteinfarkt. I etterkant av en
bypass-operasjon, med en punktert
lunge i 2000, fikk han flere ganger lungebetennelse.
− Vi tror det var lungebetennelsene
som utløste kols. Selv er jeg overbevist
om det, for pusten hans ble aldri helt
bra igjen. Han sluttet selvsagt å røyke
etter hjerteoperasjonen for 12 år siden
og kom i kjempeform gjennom hard tre-

ning. Ingen opplyste om at en vaksine
mot lungebetennelse var tilgjengelig,
det synes jeg er ganske ille, sier Birgit
Mari.
Seniorrådgiver Grethe Amdal i NAAF
er prosjektleder for filmen med blant
annet Birgit Mari. Hun har i mange år
jobbet som sykepleier på Glittreklinikken og har sett hvor viktig det er at de
pårørende blir sett og hørt.
− Mitt ansvar de siste to årene på
klinikken var å opprette et lærings- og
mestringssenter, og utarbeide og arrangere kurstilbud for pårørende av
personer med kols. De er en glemt, men
kjempeviktig gruppe, og de har et like
stort behov for kunnskap om sykdomwww.naaf.no / 21
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men som pasienten selv, forteller
Grethe.
Filmen er finansiert med midler fra
Extrastiftelsen.
− Den er beregnet på pasienter med

kols, enten de har fått diagnosen eller
ikke, og for pårørende til personer med
kols. Også helsepersonell kan bruke
filmen i undervisningsøyemed. Filmen
om kols inneholder også opptak med

lungelege som forteller fakta om alle
aspektene ved kols, i tillegg til at to personer med kols forteller om hvordan de
opplever å leve med sykdommen. /

NAAFs animasjonsfilm om astma, ”Trikset” er nå tegnspråktolket, slik at også
hørselshemmede kan få glede av den.

«Trikset» på tegnspråk
tekst / Sissel Fantoft foto / Statped

”Trikset” er en animasjonsfilm om Ane og Bronky, og gjennom dem får
barn på en morsom måte
en forståelse for hva astma
er og hvordan det påvirker
kroppen. Filmen ble laget
for noen år siden, og i
sommer ble den også tegnspråktolket av Line Beate
Tveit i Statped.
− Vi jobber med å lage
og tilpasse læremidler for
hørselshemmede, og søkte og fikk midler fra Extrastiftelsen for å tegnspråktolke ”Trikset”, forteller Tveit.
Hun fikk tilsendt originalopptakene av
filmen, og brukte tid på å bli kjent med
den.
− Det er mange hensyn å ta, for
eksempel tolkens plassering i bildet. Jeg
hadde med meg en kollega som er døv
som språkkonsulent, slik at vi kunne
diskutere forskjellige løsninger. Det er
for eksempel en del uttrykk som ikke
fins på tegnspråk, i filmen sier de blant

annet ”7+7=14, kjæresten venter i porten”,
og da måtte vi forsøke
å finne en poetisk vri
på tegnspråk, forteller
hun.
Også rollebytter var
en utfordring.
− Døve må jo først
og fremst se på tolken,
og da gjelder det at det
kommer skikkelig frem
hvilken av karakterene
det er som snakker. Det ble noen opptak i studio før vi var helt fornøyd, for
vi skal jo tolke alt som blir sagt, det skal
være lett å forstå, vi skal bruke et godt
språk, og så skal vi samtidig formidle
budskapet på en best mulig måte, sier
Line Beate Tveit.

Filmen ”Trikset” er en morsom og
informativ barnefilm om fotballtriks og
astmatriks – om barn med astma, som
er med på det meste! Leveres med
veileder til bruk i skole og barnehage.
Den koster kr 150 men medlemspris
er kun kr 99. Bestill den på
www.naaf.no/nettbutikk
eller tlf 23 35 35 35.

Se flere læremidler på tegnspråk på
www.erher.no
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Det er egentlig ganske enkelt å lage gode hudpleieprodukter.

på www.danatekt.no. Der kan du dessuten stifte bekjentskap med

Det er bare å blande sammen milde og velkjente ingredienser. Derfor

flere av våre svanemerkede produkter som er tilpasset følsom hud.

finner du verken parfyme, fargestoff eller parabener i Danatekt.

Vi ses på apoteket!

Dessuten er alle våre produkter svanemerkede og så milde at de
kan brukes hver dag av både store og små. Les gjerne mer om oss

En ny generasjon hudpleie

Orion Pharma AS | Postboks 4366 Nydalen | 0402 Oslo | Telefon: 40 00 42 10
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Vinteren er rett rundt hjørnet. Da passer det perfekt å mimre litt fra ferien.

Sommerlige ma
tekst og foto / Morten Øverbye

Det er egentlig litt rart at mat
er sesongbetont. Grillet makrell på
vinteren fungerer ikke helt. En kraftig
gryte på våren blir også feil for de
fleste. Ribbe til sankthans eller reker på
nyttårsaften bryter både med sesong
og tradisjoner.
Vi har kanskje ikke så mange retter
som vi med sikkerhet kan si er norske.
Men vi har den tradisjonelle husmannskosten som vi nordmenn har spist i
generasjoner.
Alle land har sine signaturretter. De

merker vi aller best på ferie. Og det
kan kanskje være noe å hente fram når
kulda kommer og snøen laver. Kanskje
kan middagen fra sommerferien få
fram den varme følelsen igjen.
Hvis du for eksempel var i Hellas i
sommer, er sjansen stor for at du i alle
fall ble presentert for lammeboller og
tzatsiki. Her hjemme er vi vant til å dele
tallerkenen inn i tre, der vi fordeler
broderlig mellom kjøtt, grønnsaker og
poteter. Et vanlig gresk måltid består
ofte av flere småretter. Kanskje begyn-

ner du med en salat før du tar deg litt
brød og dipp. En runde med oliven
hører med, Hellas produserer nesten
2,5 tonn oliven hvert år. Kanskje nyter
du en pita, det er typisk for landet.
Så spiser du litt kjøtt, i all sin grillede
enkelthet.
Er det ikke deilig bare å sitte sånn og

Tzatsiki
l Riv agurken på et råkostjern og legg det i en

skål. Dryss på en ts salt og det det ligge i
10 minutter. Saltet trekker ut vannet, du
kan presse ut det siste av væsken for å få
agurken så ”tørr” som mulig.
l Bland agurken sammen med hvitløk, og
vend det inn i yoghurten. Om du har
yoghurt naturell kan du gjerne la den renne
litt av seg i et kaffefilter eller et kjøkken-		
håndkle. Da blir dippen litt fyldigere.
l Smak til med nykvernet hvit pepper, evt. mer salt.
l Serveres gjerne med noen skiver lyst brød, gjerne ristet.

Gresk salat

Foto: Colourbox

1 stk. slangeagurk
1 ts. salt
3 dl gresk yoghurt, evt. yoghurt
naturell (soyayoghurt dersom
du er melkeallergiker)
2 stk. fedd hvitløk, finhakket
Hvit pepper, nykvernet
1 stor neve mynte, finhakket

3 stk. tomater
1 stk. rødløk
1/2 stk. agurk
Salat
Fetaost (kan sløyfes)
Svarte oliven
Olje
Salt og pepper

l Kutt tomater og agurk i biter og rødløk i skiver.
l Bland sammen med salat av ønsket sort.

Babyblader som kjøpes i ferdige poser er bitre og 		
smakfulle, det passer godt sammen med fetaosten.
l Ha over oliven og ost.
l Vend det hele sammen. Ha gjerne over litt olje
og smak til med havsalt og pepper.
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matminner
plukke? Litt av alt? Eller alt samtidig?
Det er det som er så deilig med å ta
ferie. Og å bli voksen. At du kan gjøre
som du vil.
Eller kjenner du på franske følelser?
Noe er skikkelig franskt, som for eksempel et stykke brie. Den bløte, upasteuriserte osten er mild på smak og
godt likt av de fleste. Dessuten er den
anvendelig, den passer nesten til alt.
Du kan ha den på skiva, som selskapsmat, som venterett eller som nattmat.
Eller hva med å servere den gjennom
hele kvelden? Som en treretters!
La åpningen være fransk. Og kjør
en fransk hovedrett etterpå. Og når

du først er i gang, så kan du vel ta en
fransk avslutning til slutt. Da er nok alle
fornøyde. For osten kan bringe fram
følelser. Og da kan de kanskje kalles for
franske.
Portugiserne er de som spiser mest
sjømat i hele Europa. Hvert eneste år
trykker hver og en av dem i seg 58,5
kilo sjømat. Tilgangen er selvfølgelig stor, mange har Atlanterhavet rett
utenfor kjøkkendøra. Men klippfisken
henter de fra Norge. Selv er de kjent
for tunfiskrettene sine. Og gryteretter i
alle varianter.
Det er altså lite raﬃnerte andebryst
ute og spankulerer på de portugisiske

Feriemat
kok
Morten Øve ken
rbye

er journ
t, faglært ko alist og
k k o g ha r
skrevet ko
keboken
PappaChef,
om
å lage mat
til
små barn.

matskriben

stepper. Produktene fra det portugisiske kjøkkenet beskrives nemlig
som robust og enkel bondekost. De
er smaksrike og inneholder kanskje
mange ingredienser. Men det er enkelt.
Og det ligger lite prestisje i avanserte
tilberedningsmetoder. Og hvorfor ikke,
når resulatet blir bra? Piri piri-kylling er
i alle fall en portugisisk rett som likes
av alle.
Om du lager feriematen, slenger
beina på nabostolen, lukker øynene,
smaker og tenker tilbake på ferien…. Da
kjenner du kanskje smaken av sommeren. /

Greske lammeboller
500 g lammekjøtt (evt. kjøttdeig)
1 1/2 dl vann
1 stk. pisket egg (kan sløyfes)
2 stk. hvitløkfedd, finhakket
1 stor løk, finhakket
1 dl brødsmuler
1 ts oregano
1 ts malt spisskummen
Hakket persille
Hakket mynte
2 ss smør eller olje
salt og pepper
olje til steking
l Fres løk og hvitløk blank i smøret.
l Bland sammen kjøttdeig, egg, brødkrum og vann.

Tilsett løken og vend sammen til en jevn farse.
Ha i resten av krydderet og la det sette seg litt,
gjerne i kjøleskapet i en times tid, om du har tid.
l Rull små boller og stek dem i olje i stekepannen.
Sørg for at de får en fin brunfarge på alle sider.
l Legg kjøttbollene i en ildfast form, og la dem
ettersteke inne i ovnen i ca. 10 minutter på 200
grader. Tre dem gjerne på spyd når de er
ferdistekt. Det er i alle fall populært blant de minste.
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Portugisisk Piri piri-kylling
1 stk. hel kylling, evt. 1 kg kylling
2 ss. cajennepepper
1 stk. rødløk
2 fedd hvitløk
1 stk. glass grillet paprika
1 stk. rød paprika
1 stk. gul paprika
1-2 stk. chili
1 stk. sitron
2 ss. rødvinseddik
2 ss. Worchestershiresaus
1/2 potte basilikum
salt og pepper
2 ss smør/margarin
olje

l Del kyllingen i biter og

stek den i smør og olje.
La bitene få en god
bruning på begge sider.
Krydre med litt salt og
cajennepepper på
kyllingen. Ha i båter av
rød og gul paprika det
siste minuttet.
l Lag piri piri-sausen:
Grovhakk løk, hvitløk,
chili, sitron, basilikum og grillet paprika og ha alt i en kjøkkenmaskin. Ha i
rødvinseddik og Worchestershiresaus, kjør til du har en glatt saus. Smak til med salt.
l Ha kyllingbitene i en ildfast form og hell over piri piri-sausen. Stekes i ovnen på
200 grader i 20-30 minutter, avhengig av hvor godt du stekte kyllingbitene i
stekepannen.

Søtpotetmos
400 gr. potet
400 gr. søtpotet
200 gr. smør
(evt. melkefri margarin)
1 dl. fløte (evt. soyafløte)
salt og pepper

Lun brie

1 stykke brie*
Soltørkede tomater
Olivenolje (gjerne ektra virgin)

l Kok poteter og søtpoteter møte i

lettsaltet vann.

l Mos potetene og tilsett smør i biter.

Ha i fløten og rør kraftig til du får en
glatt og jevn potetmos.
l Smak til med salt og pepper.

Fuktig brie
Havsalt
Kvernet sort pepper
Basilikumblader

Brie
1 kurv jordbær
75 gram sukker
Kokesjokolade
Krokan
Sitronmelisse

l Lag jordbærsaus først: Ha 3/4 kurv med jordbær i en liten kjele

sammen med sukkeret. Kok opp til alt sukkeret har løst seg opp.

l Kjør blandingen med en stavmikser eller i kjøkkenmaskin til alt

blir en saus. Sil og sett til kjøling.

l Vask og kutt jordbærene i båter. Hakk opp litt kokesjokolade til
l Ha osten på et ildfast fat og ha over soltørkede

tomater kuttet i strimler.

l Sett inn i forvarmet ovn på 200 grader i 10-15

minutter. Osten blir bløt inni, men ikke rennende.

l Ha over noen dråper god olivenolje, salt, pepper og

kuttede basilikumblader.

l Server med noen skiver toast som er penslet med

olje og ristet noen minutter i ovnen.

fine strimler.

l Legg jordbærbåter, sjokolade og krokan på et stort fat. Ha over

jordbærsaus og noen blader sitronmelisse. Du kan gjerne
servere desserten i små skåler også. Litt pisket krem eller en
iskule kan også gjøre susen.
*Brie inneholder praktisk talt ikke laktose, og kan derfor spises
av laktoseintolerante. Er du allergisk mot melkeprotein, kan
du velge en ost basert på soya dersom du tåler det.
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Jon erklærte sin kjærlighet
ved å kjøpe glutenfritt brød hos
Ultra, slik at de kunne spise
frokost sammen

MATOPPLEVELSER

FOR ALLE

MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser.
Hos Ultra, Jacob´s og Centra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med
allergi eller matintoleranse. Se også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og
produkter innen personlig pleie. Vi sees!
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Høsttur til Røros
Indre Østfold AAF har hatt en
flott høsttur. 23 forventningsfulle NAAFere dro fra Askim
tidlig om morgenen fredag 7.
september.
Vi kjørte med vår trofaste
sjåfør Knut fra Grensebussen.
Første stopp var Løiten lys,
hvor det ble det shoppet lys
for flere tusen kroner. Så sto
forestillingen En Akevisitt for
tur, en stor opplevelse og all
ære til skuespiller Tore Tollan,
som tok oss med på en reise
fra potetene ankom fabrikken
og til akevitten var ferdig. Vi
avsluttet besøket med en
smakfull lunsj og hyggelig
betjening.
Deretter dro vi videre
oppover Østerdalen. I Alvdal
ventet en kopp kaffe og
noko attåt. Vi ankom reisens
endepunkt Røros på kvelden,
hvor flotte rom og en nydelig
3 retters middag ventet på
oss. Kvelden ble avrundet med

Glade Rørosfarere ﬁkk mange små og store opplevelser på tur med Indre Østfold AAF.

sosialt samvær og en utrolig
flink trubadur.
Lørdag morgen ble vi møtt
av duskregn og en ganske
kjølig luft. Vi trosset været og
var med vår innleide guide på
byvandring med avslutning i

Allergifagdag i Østfold

vakre Røros kirke. Resten av
dagen stod til egen disposisjon. Det fantes mange koselige forretninger og spisesteder.
Etter frokost søndag satte vi
nesa nedover igjen. Noen små
stopp underveis før vi nådde
Trysil hvor vi spiste lunsj. Alle
ble gode og mette.
Vi så mye fin og vakker
natur og masse reinsdyr. Siste
stopp og mål var Finnskogens hovedstad Svullrya. Etter en liten titt ute ble det
servert middag, og hva annet

kunne vi spise enn elg, vi var
tross alt i Elgens rike. Mens vi
inntok kaffe og dessert fikk vi
en innføring i innvandringen
på Finnskogen og en del lokal
historie.
Gode og mette og fulle av
masse inntrykk forlot vi Finnskogen og startet på hjemveien. Vi ankom Indre Østfold
sent på søndag kveld. Vi var
alle enige om å ha hatt en
opplevelsesrik og hyggelig tur.
Leni Isaksen, leder i IØAAF

Familietur til Skånevik Naturoppleving
Professor Sverre Steinsvåg foreleser på en forståelig og morsom måte om
allergiens irrganger.

Torsdag 6. september arrangerte NAAF region Østfold en
Allergifagdag med Professor
Sverre Steinsvåg og tidligere
generalsekretær i NAAF/miljøkjemiker Geir Endregard.
Dagen var beregnet for allmennleger, spesialister innen
øre-nese-hals, lungesykdommer, barneleger, sykepleiere,
helsesøstre og øvrige helsefaglige personellgrupper, samt
pasienter og personer for øvrig
som kunne trenge å oppdatere
kunnskapen om luftveisaller-

gier. Det var mange påmeldte
og alle følte de hadde fått ny
og innsiktsfull kunnskap.
Regionen vil gjerne takke
foreleserne for fabelaktig godt
faglig innhold og alle deltakerne for deres entusiasme.
Vi gleder oss til neste fagdag
i 2013.
Du kan lese mer på regionens hjemmesider www.naaf.
no/ostfold.
Mona L. Marthinussen
Regionsekretær

Kvinnherad og omegn AAF
hadde sommartur til Skånevik Naturoppleving, med 20
vaksne og 18 barn påmelde.
Der vart det varta opp med
god heimelaga kjøttsuppe,
hamburgarar og pølser, sjølvsagt tilrettelagt for dei som
hadde matallergi.
Etter god mat og drikke
vart alle delt opp i lag og vi
konkurrerte i mange forskjel-

lege fysiske aktivitetar der vi
fekk poeng korleis vi meistra
oppgåvene. Vinnarlaget vart
premiert med medalje av tre,
og alle barna fekk trøstepremie som var ein sjokolademedalje. Både vaksne og barn
hadde ein kjempekjekk dag i
Skånevik.
Ann Kristin og Daniel
Ungd.rep. i Kvinnherad AAF

Land/vann skilpadde
kr. 2500,- selges med alt utstyr, akvarie med rense-maskin,
slanger og div. steiner.
Må sees tlf. 41 23 07 36

V
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TRYGGE DUNPRODUKTER
- anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

Norske foreldre er svært kvalitetsbevisste når det gjelder hva barna skal sove i. De skal sove trygt og godt og ikke
utsettes for helseskadelige stoffer. Princess har tatt dette på alvor, og produserer dundyner og puter til barn av fantastisk
dunkvalitet! Dynene er produsert i samarbeid med Norsk Fjærfabrik, er Nomite-merket og Økotex-sertifisert.
De er også vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Dun er et naturmateriale som «puster» godt,
og Andungen dundyner vil holde barnet ditt jevnt varm i løpet av natten, uten at det føles klamt.
Alle våre dundyner og puter er
Øko Tex sertifisert og merket ”Trygge Tekstiler”,
dette garanterer at produktet ikke inneholder
helseskadelige kjemikalier.

Dundyne og -pute til barn
… når kun det beste er godt nok!

GÅSEDUNDYNE Andungen
65 x 80 cm 349,- (120 gram vogn/vugge)
80 x 100 cm 449,- (190 gram sprinkelseng)
100 x140 cm 699,- (370 gram juniorseng)
DUNPUTE Andungen
35 x 40 cm 149,- (35 gram)
40 x 60 cm 199,- (160 gram)

Varene kan du også få kjøpt på www.princessbutikken.no
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Grei pollensesong i år

Det uvanlig kjølige og
fuktige været i vår- og
sommersesongen over
store deler av landet førte
til at årets pollenregistreringer har ligget godt
under gjennomsnittet for
siste ti år. Den registrerte
årssummen for bjørk
for Oslo og Kristiansand
utgjorde for eksempel
bare cirka 10-15 prosent
av 10-årsgjennomsnittet
for stasjonene. Gresspollenregistreringene i
Nordland og Troms var
rekordlave, med under 5
prosent av gjennomsnittet der.

Vil ha peanøttforbud på ﬂy

Foto: Colourbox

Mange synes en drink og en
pose peanøtter hører med på
ﬂyreiser. Men hva dersom
medpassasjeren blir dødssyk
på grunn av nøttekosen?
Norges Astma- og Allergiforbund ønsker derfor at det
innføres forbud mot peanøtter på ﬂy.
− Folk klarer seg uten røyk
i noen timer når de ﬂyr, så
hvorfor kan de ikke avstå fra
nøtter? spør Rose Lyngra,

seniorrådgiver i NAAF.
I USA vurderes det nå å innføre et slikt forbud, og NAAF
synes godt Norge kan gjøre
det samme.
− Når du beﬁnner seg i en
avgrenset boks oppe i lufta, er
du veldig sårbar som allergiker. Det blir også stadig ﬂere
nøtteallergikere i verden og
blant dem er det barn som
er hardest rammet. Det ville
også være en fordel for ﬂysel-

skaper og ﬂypersonalet om
det ikke fantes nøtter i luften.
Da hadde de sluppet en ekstra
risikofaktor, mener Lyngra.
Noen personer som er allergiske mot peanøtter er så
følsomme for dette allergenet
at de kan gå i anafylaktisk
sjokk bare noen åpner en
peanøttpose i samme ﬂy.

kunne være besværlig for
astmatikere. Derfor er det
gledelig at det nå ﬁnnes
alternativer som både ivaretar
sikring av optimal vannkvalitet

og samtidig eliminerer ubehag
ved å oppholde seg i klorholdige bassengmiljøer. Badende
har rapportert at huden ikke
tørkes like lett ut i klorfrie
bassenger, og ansatte forteller at de blir mindre plaget av
hodepine.
Systemet benytter seg av
svært lave nivåer av metallioner, godt under nivåene
tillatt i drikkevannsforskriften.
En «regenerator» sikrer at
badevannets bakteriedrepende egenskaper er optimale. Løsningene fra BacSan
& PoolSan krever ingen større
endringer av eksisterende
klorede bassenger, og klordrift
kan enkelt og rimelig fases
over på klorfritt.

Anbefaler klorfritt basseng
Klorfritt bassengsystem fra
BacSan & PoolSan Scandinavia
er nylig blitt anbefalt av NAAF
som et helsetrygt og ufarlig
alternativ til klorbehandlet
badebasseng.
BacSan & PoolSan Scandinavia er alene om levere
eneste klorfrie alternativet til
badebasseng i Norge. Systemet har godkjenning fra
Helse- og omsorgsdepartementet og har vært vurdert
av Folkehelseinstituttet som
et trygt og ufarlig alternativ
til tradisjonell klorbehandling
av badevann. Nylig har også
Astma- og Allergiforbundet
gjennomgått systemet og sett
på hvorvidt dette klorfrie alternativet er egnet for NAAFs
målgrupper.
− Vi har løftet på hver en
sten, men ikke funnet noe vi

kan sette ﬁngeren på, forteller seniorrrådgiver Kent Hart
i NAAF.
− Tradisjonell klorbehandling har lenge vært kjent å

Foto: Colourbox
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Det sunne alternativet til melk!
NATURLI’ anvendes på lik linje med kumelk; morgen, middag og kveld.
Er også velegnet til matlaging og bakverk.
Alle NATURLI’ produkter er fri for både laktose og melkeprotein.
NYHET!

Markedsføres av
Brynildsen AS
www.brynildsen.no
tlf: 55 92 25 80

*pr dags dato er kun utvalgte varianter
tilgjengelig i butikk . Kontakt oss for mer info.

100 % Naturlig

100 % Vegetabilsk

100 % Kolesterolfri

100 % Laktosefri

www.glendimplex.no

Classic panelovn
Norskprodusert

scanpartner.no Foto: Jan Christian Sørlie

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

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

Topaz glasspanelovn

DESIGN: Topaz er en Classic
panelovn med glassfront.

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

www.naaf.no / 31

astma5_12.indd 31

10.10.2012 21:56:53

En el-sykkel er godt nytt for mennesker med astma og kols. For det første er
utslippsfrie sykler bra for luftkvaliteten. For det andre gir den elektriske motoren
såpass mye drahjelp at folk med lungeproblemer likevel kan komme seg ut i det fri.

El tempo gigante
tekst og foto / Øystein Mikalsen

− Ja, dette gikk unna, sier Liv Indredavik uanstrengt og stiger av sykkelen
med et smil om munnen. Liv leder
Astma- og Allergiforbundet sitt lokallag på Voss. Hun har selv både kols og
astma, men har aldri prøvd en el-sykkel
før. Ikke før vi ringer henne opp fra en
el-sykkelforhandler på Voss og spør
om hun kunne tenke seg å komme ned
og prøvesykle litt for oss, og si hva hun
synes.
− Prøvesykle, jeg? Når da, hadde du
tenkt at dette skulle skje da?
− Om fem minutter.
− Fem minutter – eh…
Liv drar på det, men ikke lenger enn
at hun rekker å avslutte samtalen,
slenge på seg jakka og være på plass
på Service 1 på Vossevangen seks og et
halvt minutt seinere. Ti minutt etter at
hun ble oppringt tar den spreke damen
noen prøvende tråkk med pedalene.
Det går sent i et lite sekund før motoren
slår inn og ﬂytter henne raskt bortover
gang- og sykkelstien.

− Jeg har egentlig fått beskjed av
legen om å bruke kroppen mest mulig,
og bør nok satse på vanlig sykkel så
lenge det lar seg gjøre, men jeg er ikke
i tvil om sånne motoriserte sykler er til
god hjelp for de som gjerne vil på sykkeltur, men som ikke kan sykle på grunn
av problemer med lunger og øvrige
luftveier.
Voss sentrum ligger nede i ei gryte
med fjell på alle kanter. Det betyr at du
møter til dels svært bratte motbakker,
nesten uansett hvilken retning du sykler.
Et menneske med dårlig lungekapasitet
kan bare glemme å tråkke seg sine veier
frem. Når vi i tillegg vet at alle luftveisproblem blir verre når luftkvaliteten
forringes er det selvsagt en utmerket
ide å gå over fra forbrenningsmotor
til el-motor. I Norden alene forårsaker
partikkelforurensning over 9000 for
tidlige dødsfall hvert eneste år. Denne
Prøveturen til Liv Indredavik, leder i NAAFs lokallag på Voss,
gikk helt uanstrengt for seg i en forrykende fart.
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Kommunale el-sykler
Kristiansand kommune kjøpte i høst to
el-sykler i stedet for bil. Det er bedre
for de ansattes helse, klimaet og for
kommunens økonomi, melder Bjørne
Jortveit, informasjonsansvarlig i Framtidens byer Kristiansand.
El-syklene brukes for å nå de som
trenger hjemmebaserte tjenester i
Steinkleiva sone i bydelen Lund. Her
betjenes rundt 100 eldre som enten
bor i serviceboliger eller i ordinære
private boliger. Dette er et kupert,
men likevel begrenset geograﬁsk
område. Dermed er disse syklene på
batteri helt ideelle. De er raske, de er

forurensningen kommer først og fremst
fra traﬁkk og vedovner og er i perioder
et betydelig problem i byer og tettsteder. Voss er ikke akkurat astmatikernes
drøm på kalde vinterdager, da er nok
ordet mareritt mer dekkende.
− Jeg kjenner mennesker i våre rekker
som har fått god hjelp av el-sykkel. En
av dem var min gode venninne, som
dessverre døde. Hun brukte el-sykkelen
sin mye og mente at den gjorde henne
i stand til å nå ut til steder der hun
ellers ikke ville kommet seg, forteller
Liv Indredavik og tar seg en ekstra tur
nedover fortauet, til ære for fotografen.

Dørstokkmila

Jostein Skjerveggen som selger elsykler hos Service 1 på Voss forklarer at
syklene fungerer som noe midt i mellom en vanlig tråsykkel og en moped.
Elektromotoren kan skrus av og på,
men selv i «på-modus» må man holde
pedalene i gang for å få motoren til å
virke. Fullt oppladet klarer en el-sykkel

lette å parkere og de er 100 prosent
miljøvennlige. Den elektriske drahjelpen er kjærkommen i motbakkene for
ansatte som har en temmelig fysisk
krevende jobb, som det er. De som
gjerne vil bruke litt ekstra krefter kan
ganske enkelt la være å koble inn batteriet.
Det er ikke gjort nøyaktige regnestykker for besparelsen når det gjelder
el-sykkel kontra bil. Men å nedbetale
et billån på kr 140 000, pluss drift og
vedlikehold utgjør utvilsomt en langt
større årlig kostnad enn å kjøpe et par
el-sykler til kr 10 000 hver.

ca 100 kilometer, men denne radiusen
øker selvsagt hvis man slår av og tråkker
selv deler av veien.
Seniorrådgiver i NAAF, Rose Lyngra er
full av lovord når vi ringer og ber om hennes ærlige mening om elektriske sykler.
− Jeg synes det er et kjempelurt fremkomstmiddel, sier hun.
− For mange er dette det puffet de
trenger for å overvinne dørstokkmila.
Mennesker med astma og kols har godt
av å komme seg ut i naturen. Det varierer
hvor mye de kan og bør presse seg, rent
fysisk, men med en slik sykkel kan de jo
legge lista akkurat der de vil. De kan for
eksempel tråkke selv på ﬂatene og i nedoverbakker og skru på motoren når det blir
for bratt oppover, sier Lyngra, som også
synes det er ﬂott at det her er snakk om
et kjøretøy som ikke forurenser. /
OPPOVER: Jostein Skjerveggen virker nesten
som et overmenneske der han tråkker rolig på
pedalene mens sykkelen hans suser oppover de
bratte bakkene på Voss i 25 km/t.
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N
Statsbudsjettet:

Dieselbiler blir dyrere
I forslaget til neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å øke engangsavgiften
for biler som slipper ut mye NO2. Små skritt i riktig retning, mener NAAF.
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tekst / Nina Brun

Regjeringen foreslår en endring i

engangsavgiften for biler der man vil
legge vekt på bilenes miljøegenskaper
når det gjelder utslipp av CO2 og NOx.
Bilene skal beskattes i forhold til vekt,
effekt og NOx. Økt avgift på CO2- og
NOX-utslipp blir motsvart av lavere
avgift på kjøretøyenes motoreffekt.
Dette betyr at biler med svært lave
CO2 og NOX-utslipp og biler med høy
effekt vil komme godt ut av endringene.
NOX-komponenten i engangsavgiften,
foreslås økt fra 22 til 35 kroner per mg/
km for å ta mer hensyn til lokal forurensning.
− Et signal i riktig retning når man vil
stimulere til kjøp av biler som slipper ut
mindre helseskadelig NOx, men en økt
engangsavgift på 13 kroner er neppe tilstrekkelig til å endre folks kjøremønster,
sier Britt Ann K. Høiskar, fagsjef uteluft i
NAAF, som mener at dieselavgiften også
må økes, dersom endringene virkelig
skal monne.

Dieselavgiften uendret

Regjeringen velger derimot ikke å
gjøre noe med avgiftene for diesel og
bensin, disse forblir uendret. Dermed
vil det altså fortsatt lønne seg å kjøre
dieselbiler, fordi dieselavgiften er lavere
enn bensinavgiften. Tiltak for å bedre
den lokale luftkvaliteten kan imidlertid
komme til å ramme de som forurenser
mest.
Norges Astma- og Allergiforbund har
tidligere tatt orde for å forby kjøring av
dieselbiler på dager med høy luftforurensning, som et av de viktigste tiltakene mot utslipp av helseskadelig NO.
Da vil det være helt avgjørende å rette
tiltakene mot forurensningskildene,
det vil si den delen av bilparken som
forurenser mest.

Kutt i behandlingsreiser

Bevilgninger til behandlingsreiser til

•
•
•
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Køene blir neppe kortere på grunn av regjeringens forslag til statsbudsjett.
Foto: Colourbox

utlandet er i Statsbudsjettet for 2012
foreslått redusert med 25 millioner
kroner. Helse- og omsorgsdepartementet begrunner kuttene med at nye
behandlingsmetoder, legemidler og
ny medisinsk teknologi har gitt stor
behandlingsgevinst for pasientgrupper som i dag nyter godt av tilbudet.
Innstrammingen innebærer strengere
prioritering av de pasienter som vurderes for tilbud om behandlingsreiser,
det vil si at en konsentrerer innsatsen til
de pasientene som har størst nytte av
tilbudet.
Astma- og Allergiforbundet er bekymret for at innstramningene vil komme til
å ramme barn og unge med eksem og
lungesykdom. Studier har vist at barn
med atopisk eksem har god effekt av
klimabehandling. En evaluering utført av
Sintef på oppdrag fra Helsedirektoratet

konkluderte også i 2011 med at behandlingsreiser var god samfunnsøkonomi,
og viste til at tilbudet ofte var mer
effektivt og rimeligere enn tilsvarende
rehabiliteringsopphold i Norge.

Frivillig jubel

Regjeringen har styrket rammevilkårene
til frivillig sektor gjennom opprettelsen
av momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner. I Statsbudsjettet for 2013 foreslår nå Regjeringen en
ramme for ordningen på 948 millioner
kroner. Dette er en nominell økning på
320,7 millioner kroner sammenlignet
med Saldert budsjett 2012.
− Astma- og Allergiforbundet er svært
glad for at opptrappingen av momskompensasjon for frivillige organisasjoner nå
er på rett vei, sier konstituert generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud i NAAF. /
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Nyhet!

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 vareprøver på decubalpluss.no
Fås på apoteket.
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Oppløftende restaurantopplevelse i Praha

Kjære NAAFer!
Nå har høsten kommet på
mine kanter. Kaldt vær ute
betyr innetid, og dermed
sterkt fokus på inneklima,
som er en viktig sak for
oss i Astma- og Allergiforbundet. Det jobbes med
en rekke konkrete tiltak
på dette området. Det er
spennende å se også hvordan vårt inneklima-arbeid
Generalsekretærens
harmonerer med NAAFs
merkeordning. Riktig valg
av produkter betyr mye for
helsa til den som har astma- og allergisykdommer. NAAF
anbefaler byggesteiner, fugemasse, veggplater, maling, gulv,
ventilasjonsanlegg og renholdsløsninger. Selv har jeg brukt et
par kvelder nå på å male i gangen med Jotun Sens. Før måtte
innendørs maling planlegges godt, og det måtte være varmt
ute i og med at vinduer skulle stå på gap i et par uker. Mange
måtte også ﬂytte hjemmefra. Nå er det bare å sette i gang,
det er fantastisk!
NAAF har hatt fokus på inneklima og helse sett i sammenheng gjennom dedikert, systematisk arbeid i 18 år! Derfor
er vi også blitt en aktør med stor tyngde på dette feltet som
lyttes til, samarbeides med, rådspørres og som utfører oppdrag innenfor planlegging, byggeprosesser, vedlikehold og
rehabilitering av bygninger.
I høst har vi en innsamlingsaksjon i brevs form, som
handler om det samme – inneklima i skolen. Ingen barn skal
bli syke av å gå på en skole med dårlig inneklima. Det har helsekonsekvenser og det gir beviselig dårligere skoleresultater.
Vil noen støtte oss så er vi glade for det.
I forrige blad ble det informert om prosessen med å
ansette ny generalsekretær. Forbundsstyret har nedsatt et
ansettelsesutvalg på tre personer, og stillingen vil være utlyst
i oktober. Undertegnede kan kontaktes om man ønsker
informasjon om stillingen.
NAAF har også vært aktive i høst i forbindelse med
statsbudsjettet. Politisk påvirkningsarbeid er viktig for våre
medlemmer, da de viktige forbedringstiltakene i samfunnet gjøres via lover og forskrifter. For tiden er inneklima og
uteluft, herunder dieselutslipp, viktige saker. I ﬂere områder
av landet er uteluften spesielt dårlig om vinteren, og for astmatikere og allergikere er det meget viktig for livskvaliteten
at myndighetene gjennomfører de nødvendige tiltak, slik at
vi kan komme oss i barnehage, på skole og på jobb.
Til slutt vil jeg få takke avtroppet forbundsleder Pål Johansen for lang innsats og stort engasjement gjennom mange år.

hjørne

Hilsen forbundsleder

Anne Ombye

Det gleder et mathjerte når kokken legger sjelen i matlagningen også
for dem med allergier.

For mange med matallergi
kan besøk på spisesteder
medføre tidvis relativt store
utfordringer, så når man har
gode erfaringer føles det viktig å dele dem med andre.
NAAF-medlem Mai Østbø
og hennes datter var på tur
til Praha og hadde svært
gode opplevelser der. De
synes byen i seg selv fremsto
som svært godt tilrettelagt

for både glutenallergikere og
melkeallergikere. De besøkte
sågar en restaurant som het
Na Zlate der man laget all
mat glutenfritt. Det smakte
veldig godt og så i tillegg ﬂott
ut.
De ﬂeste butikker hadde
dessuten glutenfri mat.
Les mer om Na Zlate på
deres hjemmesider
www.nazlatekrizovatce.cz

Valle Marina

Medlemmer fra Region Østfold nøt helsebringende dager i det gode
klimaet på Gran Canaria.

NAAF region Østfold reiste
med voksne medlemmer til
et tre ukers opphold på Valle
Marina i sommer. Deltakerne
ﬁkk sponset deler av turen
fra lokallaget og regionen.
Alle koste seg i solen og nøt
frie og helsebringende dager
i det gode klimaet der nede.
Valle Marina ligger i nærheten av den lille byen Argui-

neguin, mellom de to store
turiststedene Playa Ingles
og Puerto Rico. Senteret er
et lite stykke Norge på Gran
Canaria og minner mer om
en idyllisk landsby enn om et
behandlingssenter.
Styret i region Østfold
ønsker å sende takk til Leni
Isaksen som stilte opp som
reiseleder denne gang også.
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Stig W. Johansen (56) er alvorlig lungesyk og har ﬂere spesialisterklæringer
på at det skyldes inneklimaet på arbeidsplassen. Likevel har han kjempet
i fem år for å bli trodd – og fremdeles står saken i stampe.

– Føler meg
maktesløs
tekst / Sissel Fantoft foto / Karl Inge Punsvik

I mange år jobbet Stig W. Johansen

som leder av ungdomsklubben Apollo i
Narvik, som holdt til i en fuktig kjeller.
– Jeg jobbet der i 25 år, og ﬂere kolleger av meg har også blitt syke. Jeg har
aldri røykt, har en lang bakgrunn som
idrettsoﬃser i Forsvaret og har alltid
vært i god form. Men jeg har tilbrakt 20
timer ukentlig i en kjeller hvor det var
fukt og vannlekkasjer fra dag én, forteller Johansen.
Han har fått både astma og kols, og
må ta inntil fem medisiner hver eneste
dag.
– Livskvaliteten er betraktelig redusert, jeg ante ikke at det var så ille å
være tungpustet. I lange perioder måtte
jeg sove i stresslessen for å unngå press
på lungene. Til slutt var jeg så redusert

at jeg ble innlagt på Narvik sykehus hvor
de gjorde klar en respirator, men etter
en kortisonbehandling ble jeg litt bedre,
sier han.
Men kortisonbehandlingen og andre
medisiner han har fått har også sine
bivirkninger.
– Jeg la på meg ti kilo, og har fått så
dårlig beinstruktur at jeg bare i løpet av
det siste året har hatt to ribbeinsbrudd,
forteller han.

Hard kamp

Det eneste Stig W. Johansen ønsker, er å
få godkjent at han har en yrkessykdom.
Men selv om det virker ganske åpenbart
for de ﬂeste, skulle det vise seg å bli en
hard kamp mot Narvik kommune og
NAV.

– Saken ble anbefalt av Nav lokalt og
Nav Forvaltning Nordland fylke. Yrkessykdomskontoret Nav sentralt satte på
en rådgivende lege som avslo kravet om
å få sykdommen godkjent som yrkessykdom med menerstatning - uten engang
å møte meg. Jeg anket videre til Nav
Klagenemnd, men svaret ble nærmest
en blåkopi av det forrige avslaget, og
der står saken nå, forteller Johansen
Neste steg blir eventuelt trygderetten.
– Nå har jeg vært alvorlig syk i fem
år, og føler meg rett og slett maktesløs.
Det krever mye å ta en slik kamp, men
samtidig er du sjanseløs hvis du ikke
kjemper, sier han.
Johansen har blitt 50 prosent uføretrygdet.

Ungdomsklubbleder Stig W. Johansen ble lungeskadd for
livet etter å ha jobbet i kjelleren på Idrettens hus i Narvik.
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NAAF hjelper
medlemmene
NAAF og Advokatfirmaet Salomon
Johansen AS har i ﬂere år samarbeidet om å hjelpe et stort antall
NAAF-medlemmer som er påført
yrkessykdommer. Som medlem
kan man ta kontakt med NAAF
for henvisning til en gratis førstegangskonsultasjon hos advokat,
og ønsker man å gå videre med
saken vil man kunne gjøre dette til
en sterkt rabattert sats. Advokatﬁrmaet Salomon Johansen AS har
5 advokater/advokatfullmektiger
som har lang erfaring med yrkesskadesaker og yrkessykdomssaker.
De som ønsker en førstegangsvurdering må gjerne ta kontakt
med NAAF. Forut for møte med
advokat anbefales at man samler
alle dokumenter som kan være av
betydning for saken, som kopi av
alle medisinske journaler, oversikt
over arbeidsforhold, oversikt over
eksponering osv, slik at man får en
best mulig vurdering av saken.
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– Min videre arbeidskarriere er lagt
i grus. Og økonomisk er jeg også hardt
rammet. Jeg har tre barn på 17, 24 og
26 hvorav yngstemann fortsatt bor
hjemme, og jeg hadde lagt mange planer for fremtiden. Nå går tiden med til
å jobbe med saken, og så er jeg jo mye
sliten, forteller han.
For en stund siden
så Johansen seg nødt
til å begynne å jobbe
50 prosent, for å få
endene til å møtes.
– Jeg har jo egentlig
ikke helse til det, men
er nødt.

sjon. Men de aller ﬂeste gir opp kampen
– de orker rett og slett ikke, sier han.
Direktør oppgjør bedrift i Protector,
Fredrik Messel, ønsker ikke å kommentere Johansens sak.
Hjelp av NAAF-advokatene
– Regelverket for å kommentere saker
Som NAAF-medlem har han fått god
med sensitive personopplysninger er
svært strengt, og selv om
skadelidte selv har gått ut
kan ikke vi kommentere
slike saker. Vi vil derfor
ikke kommentere saken
utover at vi den 20.6.2012
sendte kommunen et
brev hvor vi redegjorde
for vår bruk av rådgiver i
saken, sier han.
Knusende rapport
Leder for FagforbunI 2009 skrev Johansen
dets kompetansesenter
og ﬂere av hans kolfor Nord-Norge, Ole
leger et brev til Narvik
Gustav Haavold, er rimekommune hvor de
lig optimistisk på vegne av
påpekte det elendige
Stig W. Johansen.
innemiljøet på arbeids– Akkurat nå ligger
plassen.
saken i et lite vakuum
– Vi sendte også en
mens NAV Klage vurderer
gjenpart til lokalavisa,
anken på bakgrunn av
og saken ble slått opp
nye opplysninger. Det er
på førstesiden. Da ble
ikke så veldig mange nye
det laget en knusende
opplysninger som har
rapport om forholdene,
kommet frem bortsett fra
og kommunen lovte
Arbeidstilsynets rapport,
å umiddelbart sette i
men nå står alt litt på
gang med å pusse opp
vent, sier han.
kjelleren, uten at det
Haavold mener at
ble gjort, sier Johansen.
yrkessykdom er en utforNå vurderer Arbeidsdring for norsk arbeidsliv.
tilsynet å politianmelde
– Ved for eksempel
Narvik kommune, som i
muskel-/skjelettsykdom,
årevis ignorerte problepsykisk sykdom og andre
mene.
sykdommer kan det være
”Det burde være liten
vanskelig å dokumentere
tvil om at forholdene i
forbindelsen fordi det går
kjellerlokalene har vært
så lang tid. Og når kommeget dårlige og med
munene har forsikring
stor sannsynlighet har
vil de henvise videre til
ført til helseplager som – Jeg er bitter på arbeidsgiveren, Narvik kommune, som ikke tok signalene på
forsikringsselskapet, som
alvor, men fortsatte å la det skure og gå, sier Stig W. Johansen.
er alvorlige for dem
vil benytte de mulighesom er berørt. Disse
tene de har for å slippe
kan ikke bagatelliseres
utbetaling. Og den som
og beskrives kun som plager”, heter det hjelp av NAAF-advokatene i advokatby- lider er den skadelidte, sier Haavold,
rået Salomon Johansen.
i Arbeidstilsynets rapport.
som mener at Narvik kommune godt
– De har virkelig strukket seg langt,
Narvik kommune er forsikret gjennom
kunne ryddet opp i Johansens sak.
og jeg er svært takknemlig for hjelpen
Protector, som har sin egen medisinske
– Nå har det vært skrevet såpass mye
derfra. NAV og forsikringsselskapet er
rådgiver. Han har konsekvent nektet
om denne saken, både i Fagbladet og
så kyniske for å redusere utbetalinger at dagspressen, at dette etterhvert blir
for at Johansens sykdom er en følge av
det har vært godt med bistand underarbeidsforholdene i kjelleren.
en kostnad i forhold til kommunens
– Det syntes jeg var veldig rart, all den veis, sier Johansen, som i dag får sin
renommé ved å ha en slik sak hengende
tid jeg sitter på ﬂere spesialisterklæadvokatbistand gjennom Fagforbundet. over seg. Men jeg tror at Stig Johansen
– Etter at jeg har stått frem med saringer som alle går i min favør. Og jeg
kommer til å vinne frem til slutt, sier
ken min har jeg fått mange telefoner fra Haavold. /
vil presisere at Protector Forsikring har
mennesker som har vært i samme situabrukt en rådgivende lege som er over
75 år gammel og verken har autorisasjon eller lisens. Dette er også bekreftet
av Statens Autorisasjonskontor for
helsepersonell, sier Johansen.

aa_OptiC
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NYHET!
OptiChamber Diamond

Liten, lett og praktisk nyhet
for deg som bruker spray
OptiChamber Diamond er et inhalasjonskammer
som anbefales for alle som benytter spray.
tegneglede.no

Kammeret passer for alle spraytyper, er antistatisk og
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes med maske.
Du rengjør kammeret enkelt i oppvaskmaskinen.

OptiChamber Diamond
refunderes på blå resept.

Produkt

Varenummer

OptiChamber Diamond
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite small (0 – 18 mnd)
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite medium (18 mnd – 6 år)
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite large (over 6 år)

868597
839949
906511
876192

post@nigaard.com, www.nigaard.com
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm,Tlf.: +47 81 53 00 30
Nigaard Pharma as:
Norge • Sverige • Danmark • Finland • Island

aa_OptiCh_dia_184x125.indd 1
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tegneglede.no

... når det er kaldt ute

Varmemaskene finnes i fargene grå og beige.
Kjøpes på www.ctmask.no eller på apotek.
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 innvilges.
Behandlingstiden vil dermed være lengre enn ved rekvirering fra spesialist.

post@nigaard.com, www.nigaard.com
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm,Tlf.: +47 81 53 00 30
Nigaard Pharma as:
www.naaf.no
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25. september ble det arrangert fagdag om inneklima i Narvik. 53 deltakere hadde
en meget lærerik og inspirerende dag med fokus på dette viktige temaet.

Fokus på inneklima i Narvik
Fagdagen var et samarbeid mellom

NAAF Region Nordland, Narvik AAF,
Astma- og Allergiforbundet, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og KLP-Skadeforsikring. Fire ﬁrmaer var representert
som utstillere, og fortalte om inneklima
fra sitt ståsted. Dette var Schneider
Electric, Renholdssoner, Anticimex AS
og Jotun.
NAAF har fått svært positive tilbakemeldinger fra ﬂere av deltakerne.
«Beste konferansen i sitt slag» og
«svært informativt og viktig for oss»,
noe som også ble sagt i plenum på kursdagen. Som en del av fagdagen ﬁkk deltakerne sette seg ned og ha idédugnad.
Her kom det mange kreative forslag til
hvordan man kan løse inneklimaproblematikken, og de 24 beste kan leses
på www.naaf.no. Det enkle er ofte det
beste, og her kom det frem en rekke
enkle tiltak som kan gjøre inneklima
bedre for eksempel i skolen. Det var alt

Britt Ann Høiskar fra NAAF var blant foredragsholderne på inneklimafagdagen.

fra forslag om å sette ut skobørster ved
inngangsdørene, til nye rutiner for å
ansvarliggjøre de som eier et bygg til å
ta vare på inneklimaet.

Vil du lese mer om inneklimafagdagen
i Narvik kan du gå inn på denne nettadressen: www.naaf.no/no/inneklima/
Kurs-og-kompetansehevning/Narvik

Opplev den norske fjellheimen
Beitostølen er noe av det vakreste Norge har å by på. Nærmest som en liten alpelandsby
ligger den med utsikt mot de snødekte toppene i Jotunheimen. Du kan starte fantastiske
fotturer rett utenfor døren, eller ta små avstikkere til mer kjente turer som Besseggen.
Om ikke lenge kommer dessuten snøen, og da åpner skianlegget.

NAAF tilbyr overnatting i nyrenoverte selvholdsleiligheter
(4-8 sengeplasser) til usedvanlig lave priser. Svømmebasseng
og treningssenter er gratis for NAAF-medlemmer. Beitostølen
har både Vinmonopolet og butikker med stort utvalg.
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Markedets beste sorpsjonsavfukter! Hvorfor:

Forbedret teknikk - med stillestående sorpsjonselement
Mindre strømforbruk
Ingen kondensering i våtluftslangen
Intelligent styring - med fuktmåler og temperaturmåler
Strømbesparende B-hjulsvifte med styring
Separat display for full kontroll med fuktnivå osv.
Mye mer servicevennlig
Flere tørrluft slangetilkoblinger

•
•
•
•
•
•
•

Pakketilbud fra kr. 10 995,- inkl. moms.

Inneholder følgende:
Avfukter, display, modularledning, våtluftslange, ytterveggsventil,
forbruksmåler og ekstra filtre.
Avfukterne brukes til krypkjellere, produksjonslokaler, lagre, fryselagre, kjellere, blindloft, hytter, båter, byggtørking osv.
Les mer på www.clima-norge.no. Forhandlere søkes.

Clima Norge
FJERNER FUKT OG LUKT

www.clima-norge.no

EchoDry
2995,-

• Sorpsjons silicagel rotor
• Uten kjølemiddel
• Uten kompressor
• Effektiv ned til 0 ºC
• Avgir forbrukt strøm i varme
• Kontinuerlig drenering
• Stillbart fuktnivå
• Starter igjen etter strømbrudd
• Automatikkprogram

Nyhet! Acetec RD40

Mini sorpsjonsavfukter! ■ Virker i kuldegrader! ■ Monteres
i tak, vegg, gulv ■ Monter enkelt selv ■ Ingen vannoppsamling ■ Kun 150 watt ■ Kun 17x17x13 cm
Ytterveggsventil, våtluftsrør og fugemasse medfølger
Garanti
Kr. 3295,- inkl. moms.
Den passer til campingvogner, spikertelt, bobiler,
fritidsbåter, bad, konteinere osv.

Trotec
TTR55S er et rimeligere
alternativ, men de fleste
egenskapene er like
Kr.2295,-

Clima Norge
FJERNER FUKT OG LUKT

www.clima-norge.no
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sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVE

STERISOL ®
SENSITIVE
SYSTEM

HÅRPLEIESERIE FOR FØLSOM
OG ALLERGISK HUD

√ Uten konserveringsmiddel
√
Et romparabener
med kun 0,0005√√%
√ Uten
√√
forurensningspartikler
i
√√luften?
√ Uten parfyme
√√
√√
√ Uten fargestoffer
√
√ Allergitestet
Et rom med kun 0,0005 %
√ Ogsåforurensningspartikler
for tørr og sensitivi luften?
hud

Uten konserveringsmiddel
Uten
Utenparabener
konserveringsmiddel
Uten
Utenparfyme
parabener
Uten
fargestoffer
Uten parfyme
Allergitestet
Uten fargestoffer
Også
for tørr og sensitiv hud
Allergitestet

NYHE
T!
PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved:
• Neseproblemer, også for barn
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

KenkoAir ® Purifier har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter),
Ogsåpåfor
tørr
og sensitiv
hud
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse
0,12
mikroner
i et
område på nesten 30 kvadratmeter.
l Allergitestet
l Uten parfyme
Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
l Uten parabener
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, støv og støvmidd.
l Uten fargestoffer
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende atmosfære
ved å avgi naturlige
l Uten konserveringsmiddel
negative
ioner,
gjennom
en
revolusjonerende
ozonfri
prosess
som kalles
trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn
l Også for tørr og sensitiv hud
ren ionegenerering.

KenkoAir Purifier har
banebrytende
10 rene basisprodukter
kvalitet ULPA-filter (ultra-low particulate air filter),
Et rom med kun
0,0005
%99,9995 %avavethøy
som fjerner
alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
utviklet
i
tett
samarbeid
med
det
finskemed Nikken på 0044
√ Uten
konserveringsmiddel
Ønsker duområde
mer informasjon
du ta kontakt
1908
202454
nesten 30kan
kvadratmeter.
kjøpes
forurensningspartikler
i påluften?
Et rom
kunkan
0,0005
%i
√Produktene
Utenmed
parabener
astma
og allergiforbundet
eller NORsupport@nikken.co.uk.
®

Astma- og Allergiforbundets nettbutikk

Utenallergener
parfyme
Filteret
testet og sertifisert av uavhengige laboratorier,
og√fjerner
forurensningspartikler
i luften?
selges kun
hoserfrisøren

som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer,
støvfargestoffer
og
støvmidd.
www.naaf.no
√ Uten
KenkoAir Purifier har et banebrytende ULPA-filter
(ultra-low
particulate
air filter),en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige
KenkoAir
Purifier
skaper i tillegg
√
Allergitestet
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler
helt ned
i en størrelse
0,12 mikroner
i et
KenkoAir ®som
Purifier
har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter),
Mer info
negative
ioner,på
gjennom
en revolusjonerende
ozonfri prosess
kalles
som fjerner
99,9995for
% av tørr
alle luftpartikler
helt ned hud
i en størrelse på 0,12 mikroner i et
√ Også
og sensitiv
område på nesten 30 kvadratmeter.
ren ionegenerering.
område på nesten 30 kvadratmeter.
www.cutrin.no
eller tlf. 61 26 85 00
®

Finnes på apotek
www.aconordic.com

www.puls-norge.no
Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
Ønsker
dufibrer,
mer informasjon
kan du ta kontakt med Nikken
på 0044 1908 202454
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk,
skadelige
støv og støvmidd.
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige
fibrer, støv og støvmidd.
www.puls-norge.no
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige
eller
NORsupport@nikken.co.uk.
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende
atmosfære
ved å avgi naturlige
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
ren ionegenerering.
ren ionegenerering.

Et rom med kun 0,0005 %
forurensningspartikler i luften?

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

MATGLEDE!

Ønsker du mer informasjon kan du ta
kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

Forsøk en saftig
nyhet i helgen!

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

√ Uten konserveringsmiddel
√ Uten parabener Gluten√ Uten parfyme og laktosfri
√ Uten fargestoffer www.puls-norge.no
√ Allergitestet - like god på
smak!
√ Også for tørr og sensitiv
hud

NYHET!

MATOPPLEVELSER

www.puls-norge.no
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

FOR ALLE

Anbefalt
Norges Astma- og Allergiforbund.
Vi ønsker at også allergikere
skal av
få en
enklere hverdag med gode matopplevelser.
Hos Ultra,Anbefalt
Jacob´savog
Centra finner duAnbefalt
derfor av Norges Astma- og Allergiforbund.
Norges Astma- og Allergiforbund.
over 250 ulike produkter for deg med allergi
eller matintoleranse.

Velkommen til en allergivennlig handel!

NYHET!

www.nikken.eu

www.nikken.eu

www.puls-norge.no

www.nikken.eu
www.nikken.eu
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Borge
Begravelsesbyrå
1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Apotek 1
Bien Narvik
8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

Sentrum
Arctic Hotel
Blomster Alta AS Rica
9900 KIRKENES
9510 ALTA
Tlf. 78 44 43 08

Tlf. 78 99 59 00

Hugos Renseri Visnes Kalk og
Havøysund
og Vaskeri AS Marmorbrudd AS Patentslipp AS
9409 HARSTAD
Tlf. 77 06 74 25

Måløy Sildoljefabrikk AS
Tlf. 57 85 35 00

Sandella
Fabrikken

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

Amfi Svolvær

Rana
Bilservice AS

Klokkergården
Kollektivet

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 35 77

Bodø
NCC
Construction AS videregående skole
8514 NARVIK
Tlf. 76 95 07 00

8041 BODØ
Tlf. 76 65 15 00

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Finnmarksand AS
9514 ALTA
Tlf. 418 44 944

Fræna
vidaregåande skole
6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Ski Taxi
1405 LANGHUS
Tlf. 06 491

Plate- og sveiseverksted

Gunnar Hippe A/S
2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50

Østlandske
Vindu AS

Friis
Arkitekter AS

1518 MOSS
Tlf. 928 65 313

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

6260 SKODJE
Tlf. 70 24 41 40

Sortland
videregående skole

Råholt Helse
og Bandasje

8405 SORTLAND
Tlf. 75 65 56 60

2070 RÅHOLT
Tlf. 63 95 30 92

Lørenskog
videregående skole

Statoil E6 Berger

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

1618 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 34 10

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Vekanvegen 10
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

3825 LUNDE
Tlf. 35 94 66 00

1474 NORDBYHAGEN
Tlf. 67 98 07 00

Klippoteket

Langestrand
Fysioterapi

3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 07 00

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

avd. Bømlo
Tlf. 03 240

9700 LAKSELV
Tlf. 418 58 585

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Hoff Bilpleie ANS
3615 KONGSBERG
Tlf. 977 32 777

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Coop Dale BA
6963DALEISUNNFJORD
Tlf. 57 73 99 30

1511 MOSS
Tlf. 69 60 98 11

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210

Bilvarehuset
Anker AS

Byggmester

Tom L. Hansen

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

Finnmark
Turbuss AS

Tlf. 55 55 98 00

Espa og Tangen Taxi

Finn Løken AS

BeslagTEKNIKK as

Tlf. 32 74 31 00

Kongsbakken
videregående skole

Sweco Norge AS

Lofoten
Sparebank

1431 ÅS
Tlf. 64 94 29 65

9510 ALTA
Tlf. 483 01 700

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Eikerbladet

Uvdal Trelast A/S

4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 55 77

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

Neglspretten
Fotterapi

Alta
Biloppretting AS

Din Kjøreskole AS
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

9008 TROMSØ
Tlf. 77 68 36 20

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

NorBetong
Ferdigbetong

Lier Auto AS

Stette Data AS

9503 ALTA
Tlf. 78 45 70 70

Fargerike
Teppekroa AS

Ing. H. Asmyhr A.S

Transport

Heis-Tek
Tromsø AS

Juhls Silver
Gallery
9520 KAUTOKEINO
Tlf. 78 48 43 30

3711 SKIEN
Tlf. 35 50 06 80

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

Rema 1000
Fauske

8400 SORTLAND
Tlf. 76 10 97 10

6412 MOLDE
Tlf. 71 24 90 90

Stensrud
Musikk

Apotek 1 Stord

2081 EIDSVOLL
Tlf. 907 35 335

0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50

Fannefjord
vidaregåande skole

9008 TROMSØ
Tlf. 77 64 73 00

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 00 70

8450 STOKMARKNES
Tlf. 482 41 111

Jørn’s Bil og
Brems AS

EGERSUND
TLF. 51 49 42 00

2850 LENA
Tlf. 61 14 38 50

9845 TANA
Tlf. 09 300

Hadsel Rør AS

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

3692 SAULAND
Tlf. 35 02 32 33

8200 FAUSKE
Tlf. 75 64 24 80

Tlf. 32 07 90 00

Granlund
Opplæring AS

Rytterbua AS

B. Jenssen
Transport AS

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Tlf. 73 97 33 70
E-post: post@lukas.vgs.no
Web: www.lukas.vgs.no

Tollpost Globe AS

0283 OSLO
Tlf. 22 52 54 10

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 74 60

8656 MOSJØEN
Tlf. 75 11 30 00

Mithra AS

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Apotek 1
Hammerfest

Mosjøen Apotek

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

9506 ALTA
Tlf. 78 44 48 80
www.nordlysbadet.no

1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

Jahr
Bilservice A/S

Tor Erik Jovall

Nordlysbadet Alta KF

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

3647HVITTINGFOSS
Tlf. 977 70 798

Salong

Evy Frantzen

MØBLER
ENGROS

9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Jan’s
Byggeservice

Bilxtra Askim
1811 ASKIM
Tlf. 69 88 84 00

9690 HAVØYSUND
Tlf. 78 42 48 80

Finnmark
Entreprenør AS

Repvåg
Kraftlag SA

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 70 00

6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Holmestrand
Fjellsprenging AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 61 00

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

Norac
Baggerød AS

Frisørkjelleren

M&M Kristiansen AS

Austmarka
Tlf. 62 82 82 21

Hønefoss
Glass-service A/S

6700 MÅLØY
Tlf. 57 85 00 53

3132 HUSØYSUND
Tlf. 928 98 473
Fliser - Mur - Peiser - Puss

Hommersåk
Bil AS

Rema 1000
Nordreisa

Siso Energi AS

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 48 68

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00

Båragutt AS
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 15 19

9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 70 00

Bø-Tre AS
8475 STRAUMSJØEN
Tlf. 76 13 92 90

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

7510 SKATVAL
Tlf. 74 83 43 30
www.aglovgs.no
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OSLO
KOMMUNE
OVERFORMYNDERIET

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

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen utgangen av februar/mars 2013.
Kun søkere som blir tildelt legatporsjoner blir underrettet.
Ellers blir søknader ikke besvart.

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 3siste år i Oslo og være
registrert i Skatt Øst.

Nytt søknadsskjema kan fås ved å sende inn denne slippen til:
Oslo overformynderi. Postboks 8773 Youngstorget, 0028 Oslo.
Besøksadr.: Møllergata 16 (kl.1000- kl.1430).

... for et

Vardø
kommune
www.vardo.kommune.no

Søknadsfrist 21. november 2012
(Senest poststemplet denne dato)

Skjema kan hentes fra internett:
www.overformynderiet.oslo.kommune.no/skjemaer
Navn:…………………………………….............................….
bedre
inneklima
Vennligst send
Adr:……………………….............................…………………
skjema til:

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Høylandet
kommune

Åfjord
kommune

Hurum
kommune

www.gjovik.kommune.no

www.hurum.kommune.no

kommune

kommune

www.afjord.kommune.noi

www.sortland.kommune.no www.alesund.kommune.no

Vardø
kommune

Gaular
kommune

Hurum
kommune

www.gaular.kommune.no

www.strand.kommune.no

Høylandet
Åfjord
kommuneFedje kommune
www.hoylandet.kommune.no
www.afjord.kommune.noi
kommune
Oppvekst- og omsorgsetaten
www.fedje.kommune.no

Karmøy
kommune

www.strand.kommune.no
Skole
og Kulturetaten

kommune

www.vennesla.kommune.no

- Siratun sykestue

www.steigen.kommune.no

www.utsira.kommune.no

www.gjovik.kommune.no www.hurum.kommune.no
www.stange.kommune.no

Sortland
Ålesund
kommuneEidskogkommune
kommune
www.sortland.kommune.no
www.alesund.kommune.no
Oppvekst og Læring
www.eidskog.kommune.no

Eigersund

kommune
www.stange.kommune.no

Psykisk Helsetjeneste

Tjeldsund
kommune

kommune

Helse og Sosial

www.evenes.kommune.no www.lom.kommune.no

Vennesla
Namsos
Sula
kommune
helsearbeid
www.vennesla.kommune.no
kommune
kommune psykisk
www.steigen.kommune.no
6039 LANGEVÅG
Tlf. 70 19 91 00

Evenes
kommune

www.austrhiem.kommune.no

www.elverum.kommune.no

Namsos
Sula
kommune
kommune Flakstad
Helse og Omsorg
6039 LANGEVÅG kommune
Tlf. 70 19 91 00
www.namsos.kommune.no
Helse og Velferd

Familie og Helse

www.eidskog.kommune.no

www.elverum.kommune.no

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Psykisk Helsetjeneste

Tlf. 75 65 33 00
www.sandnessjoen.vgs.no

Byggmester
Lungemedisinsk avdeling

Lars Olav Bergsvåg

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800
5590 ETNE- Tlf. 53 75 65 27

www.sandnessjoen.vgs.no
Store Landfall Nedre 10,
3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Byggmester

Lars Olav Bergsvåg
5590 ETNE- Tlf. 53 75 65 27
www.tos-mar.vgs.no
9009 TROMSØ - Tlf. 77 79 31 00

Drammen Isolering &
Apotek 1 City Syd as
Blikkenslagerforretning

72 89
10 DRAMMEN
Store LandfallTlf.
Nedre
10,88
3024
Hverdager:
Lørdager:
9-18
Tlf.9-21,
934 62
943
Søndagsåpent i desember:
11.12: 14-19, 18.12: 14-19

Skogmo
Videregående Skole
www.tos-mar.vgs.no
Kjørbekkdalen 11, 3735 SKIEN
9009 TROMSØ
- Tlf.
77 79 31 00
Tlf. 35 50
32 00

Helse og Velferd

Askim
Varmepumpeservice AS

Vesterålens Apotek AS - tlf. 76 15 15 10
Øksnes Apotek AS - tlf. 76 13 45 55
Sortland Apotek - tlf. 76 11 15 30

Hadelandsbakeriet AS
Tomterv 41, 1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Askim
AS AS
EdvVarmepumpeservice
Køhn
Bok
og Papirhandel
Storg. 1, 1830 ASKIM
Avd
Libris
Tlf.Tuven
906 11 393
3676 NOTODDEN - Tlf. 35 01 34 30

2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Edv Køhn Bok og Papirhandel AS
Avd Tuven
Libris AS
A. Hønsen
Sjåførskole
3676 NOTODDEN
- Tlf. 35 01 34 30
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Tlf.3400
61 32
81 38
LIER
Tlf. 32 84 80 95

Forebyggende
helsetjenester

www.tromso.kommune.no

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS
Tlf. 69 24 78 00

Skolt Pukkverk A/S
1599
MOSS
4001
STAVANGER
Tlf. 51
69 51
24 66
78 00
00
Tlf.

Philips Norge AS

Avd Home Healthcare Solution

SKL
Energi
til utvikling
Solheimveien 62,
1473
LØRENSKOG
5401 STORD
Tlf. 67 98 01 00
Tlf. 53 49 60 00

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
Finnsnes

Tromsø
kommune

Solheimveien 62, 1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00

2770 JAREN
Lierhallen Svømmeog Idrettshall
Tomterv 41, 1408 KROKSTAD
Finnsnes
Tlf.
64 86 31 03
Storg. 47 - Tlf. 77 85 09 90

www.tromso.kommune.no
www.austrhiem.kommune.no

Vesterålens Apotek AS - tlf. 76 15 15 10
Norge
ØksnesPhilips
Apotek AS
- tlf. 76AS
13 45 55
Avd
Home
Healthcare
Solution
Sortland
Apotek
- tlf. 76 11
15 30

Hadelandsbakeriet AS

Novikveien 47

8800 SANDNESSJØEN
Drammen Isolering
&
Blikkenslagerforretning
as
Tlf. 75 65 33 00

Flakstad
kommune

www.flakstad.kommune.no

Novikveien 47
8800 SANDNESSJØEN

kommune

Forebyggende
helsetjenester

www.flakstad.kommune.no

www.eigersund.kommune.no

Storg. 1, 1830 ASKIM
Tlf. 906 11 393

Tjeldsund
kommune

Helse og Sosial
www.tjeldsund.kommune.no
www.lom.kommune.no
www.evenes.kommune.no
Familie og
Helse
Tromsø

Oppvekst og Læring

Eigersund
kommune

- Siratun sykestue

www.namsos.kommune.no

Oppvekst- og omsorgsetaten
www.fedje.kommune.no

Karmøy
kommune

Utsira
kommune

www.utsira.kommune.no

www.eigersund.kommune.no

Eidskog
kommune

www.tjeldsund.kommune.no

Helse og Omsorg

www.karmoy.kommune.no

Fedje
kommune

kommune

psykisk helsearbeid

Evenes
...Sortland
for et bedre
Ålesundinneklima

www.hoylandet.kommune.no

www.vardo.kommune.no

Utsira
Poststed:…………………………...........................………….
Vennesla

3400 LIER
Tlf. 32 84 80 95

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 66 00

Storg. 47 - Tlf. 77 85 09 90

A. Hønsen Sjåførskole AS
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf.
64 83
62 62
1322
HØVIK
Tlf. 67 57 99 00 - www.dnv.com

SKL Energi til utvikling
5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

Apotek 1 City Syd
Tlf. 72 89 88 10
Hverdager: 9-21, Lørdager: 9-18
Søndagsåpent i desember:
11.12: 14-19, 18.12: 14-19

Skogmo Videregående Skole
Kjørbekkdalen 11, 3735 SKIEN
Tlf. 35 50 32 00

1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00 - www.dnv.com

* Gjelder for Kestine 10 mg
Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.
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Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:
- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Rask til å forstøve
- Batteri eller nettdrevet
- Klar for munnstykke eller maske

Philips Norge AS
Home Healthcare Solutions
Solheimveien 62, 1473 Lørenskog
Postboks 410, 1471 Lørenskog
Telefon +47 67980100
Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions

Velkommen til

Valle Marina

Valle Marina er Astma- og Allergiforbundets feriested på Gran Canaria.
Her er det deilig sommertemperatur
hele året og medlemsrabatt på opphold.
Noen tar ferie fra vinteren her – mens
andre sikrer seg sommerværet.

For mer informasjon kontakt NAAF
på tlf. 23 35 35 35 eller send e-post
til: vallemarina@naaf.no

www.naaf.no/vallemarina
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renomme.no

Våkner du i frisk luft

hver morgen?

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

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

815 48 250 eller innemiljo@anticimex.no

Anbefalt av Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet
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Helsekost – lø
En rekke helsekostprodukter lover deg hjelp mot astma- og allergiplager.
Tidligere overlege Ragnhild Halvorsen ved Voksentoppen mener mange
av aktørene i helsekostbransjen feilinformerer og villeder kundene.
tekst og foto / Morten Øverbye

Mange helsekostprodukter markedsføres som rene mirakelkurer. De skal
hjelpe mot allergier og astma, ja til og
med kols kan du bli kvitt om du bare
kjøper det riktige produktet. Helsekostbransjen omsetter for over 2,1 milliarder kroner hvert år. Det selges nesten
2,5 millioner pakker av kosttilskudd, og
da er ikke tran, omega 3, vitaminer og
vektreduserende produkter tatt med
i regnskapet. Et titalls ulike produkter
lover å hjelpe deg med allergiplagene
dine.
− Det er mange som prøver ut disse

produktene, spesielt fordi en del produsenter retter markedsføringen sin
mot nettopp allergikere, sier dr. med.
Ragnhild Halvorsen, tidligere overlege
på Voksentoppen senter for astma og
allergi.
Hun synes mange av aktørene på
markedet villeder og feilinformerer
kundene når de selger produkter som
skal kunne hjelpe mot allergier.
− Markedsføringen er etter min mening
aggressiv og useriøs. Man viser til udokumenterte resultater og bruker ”cases”
som gir falske forhåpninger. Jeg er ingen

tilhenger av helsekostbransjen generelt,
selv om jeg innser at det sikkert finnes
seriøse aktører også.

Trenger dokumentasjon

Daglig leder i Bransjerådet for Naturmidler, Turid Backer, ønsker heller ikke useriøse aktører på markedet. Det oppleves
som ødeleggende for de som ønsker å
drive skikkelig.
− Det er først og fremst markedsføringen som er problemet. Det er enkelte
som lover mer enn produktene kan
holde, og det ødelegger for resten av

Produktene som lover allergi-hjelp
På nettet finnes det flere aktører som strekker
lovgivningen litt vel langt. Et enkelt søk er alt
som skal til før du blir lovet gull og allergifrie
grønne skoger. Kanskje holder de seg innenfor
lovverket ved å bruke formuleringer som KAN
HJELPE eller LETTER PLAGENE. Like fullt
finnes det ingen dokumentasjon for at produktene virker. Her er noen av lovordene som
helsekostprodukter for allergikere markedsføres med på enkelte nettsteder:

Alleramin

”Forebygg
våren og so
mmerens
allergiske u
b e ha g m e d
Alleramin.
Alleramin
er et bivirkn
in
gsfritt naturproduk
t utviklet fr
a Perilla-urt
Undersøke
en.
lse viser at
Alleramin
eﬀektiv lin
gir
dring av all
ergisk snue
plutselig ir
og
ritasjonsek
se
m forårsake
av blant an
t
net pollen,
husstøv og
soppspore
r.”
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– løsning eller lureri?
bransjen. De fleste driver seriøst.
Backer og Bransjerådet har selv
jobbet for å rydde i rekkene. Bransjen
reguleres i dag av både næringsmiddellovgivningen, markedsføringsloven og
legemiddelloven.
− Vi lever under Syse-rapporten som
kom i 2004. Etter at vi som bransjeorganisasjon syntes det var meningsløst
å selge over 3000 helsekostprodukter
uten noen form for påstander, ble det
oppnevnt et utvalg som skulle se på
praksisen. I dette utvalget satt alt som
kunne krype og gå fra tilsynsorganer,
Legemiddelverket og bransjen forøvrig.
Utvalget gikk gjennom en liste over
påstander som Legemiddelverket inntil
da hadde betraktet som medisinske
påstander, og vi tok for oss påstand for
påstand for å komme til en enighet om
et felles regelverk, sier Backer.
Syseutredningen konkluderte med at

også kosttilskudd hadde anledning til å
bruke helsepåstander i sin markedsføring så lenge det forelå dokumentasjon.
Denne dokumentasjonen må baseres på
en eller flere av tre ulike nivåer; Allment
akseptert kunnskap, folkemedisinsk
tradisjon eller vitenskapelig dokumentasjon.

Ingen dokumentasjon

Ragnhild Halvorsen fra Voksentoppen
synes det er et problem at helsekostbransjen ikke er underlagt de samme
strenge kravene til dokumentasjon som
legemidler og matbransjen. Hun vil ikke
anbefale noen å teste ut produkter som
man ikke har kontroll over.
− Da må i så fall det som prøves ut
være godt dokumentert og ha en fullstendig og riktig produktmerking.
Og akkurat der kommer den store utfordringen for bransjen. Helsekostpro-

Euphrasia øyedråper

Respira

”Pollen øyedråper
ny ttig ved allergi”

FenuMax

”Letter allergisymptomer”

n.

dukter er som regel ikke dokumentert
på annen måte enn at andre sier å ha
god eﬀekt av produktet.
− Eﬀekten er vanskelig å dokumentere
legevitenskapelig. Det er ikke mange
bedrifter som har mulighet til å bruke
milliarder for å dokumentere virkningen
av naturstoﬀer som til og med ikke lar
seg patentere. Den nye EU-lovgivningen
krever at alle helsepåstander skal være
dokumentert på friske mennesker, det
vil si at de ikke har de plagene man
ønsker å teste det på. Da er dokumentasjonskravet umulig å oppfylle, sier
Backer.
Hun sier mange av produktene er
basert på tusenvis av års tradisjoner.
− Selv om vi opplever at mange av
produktene kan være til hjelp, er bransjerådet likevel opptatt av at bransjen
skal holde seg innenfor regelverket.

naturpro ”Respira er et rent
til alle
dukt som anbefales
iene, som
med plager i luft ve
ennelse,
forkjølelse, halsbet
og astma.”
bronkitt, allergier

t
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Jeg ser at mange nettannonsører
og facebook-grupper driver ulovlig
markedsføring. I tillegg er det også noen
som tar inn produkter som ikke er lovlige. Vi fikk nylig stoppet et nettsted som
opererte med produkter som inneholdt
mange legemiddelsubstanser.
Lederen av bransjerådet tror mye av
det som fremstår som useriøst er basert
på mangel på kunnskap. Dessuten
opplever hun at regelverket er innfløkt,
forskriftene er komplekse og vanskelig
for mange å forholde seg til. Det finnes
ingen gode rutiner som fanger opp de
useriøse aktørene.
− Det bransjerådet kan gjøre er å
påpeke overfor Mattilsynet når vi ser

Dette sier Markedsføringsloven
§ 3: Påstander i markedsføring om
faktiske forhold, herunder ytelsers
egenskaper eller virkning, skal kunne
dokumenteres. Dokumentasjonen
skal foreligge på annonsørens hånd
når markedsføringen skjer.

noe ulovlig. Så er det opp til Mattilsynet å gjøre noe med det. Men det kan
være veldig vanskelig å vite hvem som
står bak disse firmaene som driver på
nettet. Det vi kan gjøre er å advare mot
salg og kjøp over internett, spesielt fra
utenlandske butikker, sier Backer.

Dette sier
Legemiddelloven
§ 20: Det er forbudt i reklame eller lignende, ved tekst eller bilder, direkte
eller indirekte, å gi uttrykk for at
stoﬀ, droge eller preparat som ikke er
legemiddel anbefales som middel til
å forebygge, lege eller lindre sykdom,
sykdomssymptomer eller smerter eller påvirke fysiologiske funksjoner hos
mennesker eller dyr.
§ 21: I reklame må det ikke ved tekst
eller bilder eller på annen måte,
direkte eller indirekte gis uriktige,
misvisende eller villedende opplysninger om en vares medisinske virkning
eller egenskaper.

Kan inneholde allergener

De useriøse aktørene slurver også med
innholdsfortegnelsen. For useriøse
produsenter kan det være fristende
å tilsette legemidler uten å skrive det
på deklarasjonen. På den måten kan
produktet ha eﬀekt, samtidig som det
markedsføres som helsekostprodukt.
− For allergikere kan produkter som
er unøyaktig merket være farlige fordi
de kan utløse en reaksjon. Melk, nøtter
og til dels hvete kan finnes i helsekostprodukter uten at det er merket, sier
Halvorsen.
Bransjerådet for Naturmidler er opptatt av at kunden vet hva produktene
inneholder.
− Derfor godkjenner vi produkter som
skal selges i helsekostbutikkene. Etter at
vi har kontrollert produktet kan vi være
sikre på at alt det som står på etikken
er riktig i forhold til lover og regler.

Vi tar også kontrollprøver og sender
produkter til analyse i Sverige. Da vet vi
at produktene inneholder det de sier at
de inneholder. Det vil for eksempel si
at allergikere kan sjekke om produktet
inneholder allergener, forhåpentligvis vil
merkingen gjøre det lettere for denne
gruppen, sier Turid Backer. /

Problemer i kulden?

Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?
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 utpusten 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.
Finnes til barn og voksne, i flere modeller
og farger, og med to typer filter.
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Du finner all informasjon om
Jonasmasken i vår nettbutikk:
www.naaf.no/nettbutikk.
Du kan også ringe oss på
tlf: 23 35 35 35.
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Lørenskog kommune
”Etter at vi fikk Renholdssoner ® på de fleste
skolene i Lørenskog kommune, har vi opplevd
at smuss og fuktighet utenfra ikke lenger er noe
problem på skolene. Jeg kan anbefale Renholdssoner ®.”
Renholdssjef Tone G. Anthi

Flere og flere velger Renholdssoner ®
fordi det er markedets best
dokumenterte mattesystem:

inntil 90%
av smusset stoppes her.
Det gir mange gevinster!
Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler bruk av Renholdssoner®
Fra 1. februar 2008 har Renholdssoner®, som første konsept i Norge på å stoppe smuss og fuktighet
i inngangspartier, garderober og resepsjonsarealer, blitt anbefalt brukt av Norges Astma- og Allergiforbund. Dette gjør NAAF fordi Renholdssoner® er et meget godt dokumentert konsept som er med
på å øke livskvaliteten til personer med luftveisplager. NAAF anbefaler Renholdssoner® fordi det er et
forebyggende tiltak som hurtig kan installeres på bl. a. skoler og i barnehager, og som gir en
umiddelbar effekt.

Ko ns ept – Kval ite t – K unnsK ap!
Kontakt oss på tlf: 40 00 21 49 eller
E-post: kundeservice@renholdssoner.no
Se også våre nettsider: www.renholdssoner.no

m
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Nytt håp i kampen mot R
RS-viruset er knyttet til
utvikling av astma og kan
gi kraftige infeksjoner hos
spedbarn, astmatikere og
eldre. Per i dag finnes det
ingen medisiner mot dette
viruset. Nå mener britiske
forskere imidlertid at de
har kommet et steg nærmere nye behandlingsmetoder.

tekst / Camilla G. Laxton foto / Colourbox

Respiratorisk Syncytial-virus,

eller RS-virus, er en vanlig infeksjon
hos spedbarn. Viruset kan forårsake
utvikling av bronkiolitt, det vil si en
inflammasjon i lungenes minste luftrør,
bronkiolene. Småbarn som får bronkiolitt, og særlig de som får en såpass
alvorlig infeksjon at de må legges inn
på sykehus, er mer utsatt for å utvikle
astma senere i livet.
Dersom en astmatiker får RS-viruset,
vil det ofte trigge astmasymptomene
og kan til og med utløse livstruende
astmaanfall. Eldre mennesker er særlig
utsatt.

Viktig gjennombrudd

Nylig kunne professor Sebastian Johnston og Dr Luminita Stanciu ved Imperial
College i London komme med gode
nyheter. I samarbeid med amerikanske kolleger har de nemlig oppdaget at
blokkering av et molekyl på overflaten
av lungecellene kan være begynnelsen
til en ny behandlingsmetode mot RSviruset. Et molekyl er en sammensetning av atomer, som er de aller minste
byggesteinene i naturen.
− Virus er beryktet for å være vanskelige å behandle med medisin. I motsetning til mange sykdommer som kommer

av infeksjoner, lærer immunsystemet vårt aldri riktig hvordan det kan
bekjempe RS-viruset eller beskytte
kroppen mot fremtidige angrep. Det
er derfor vanlig å få tilbakevendende
RS-infeksjoner gjennom livet, sier Dr
Luminita Stanciu.
Forskningsteamet dyrket frem virusinfiserte lungeceller med hvite blodceller
i laboratoriet. De undersøkte hvordan
disse virker på hverandre og hvordan
denne prosessen påvirker kroppens
evne til å bekjempe infeksjoner.
− Våre eksperimenter viser at når
epitelceller, som dekker luftrørene, blir
smittet av RS-viruset, begynner de å øke
produksjonen av et molekyl som kalles
PD-L1. Dette demper de virusbekjempende egenskapene i de hvite blodceller
rundt, forklarer Stanciu.
Når forskerne blokkerte PD-L1, oppdaget de imidlertid at de hvite blodcellenes evne til å bekjempe viruset ble
gjenopprettet.

Langsiktig prosess

Dr Stanciu forteller at forskningsprosjektet har vært en lang prosess.
− Vi har lenge vært interessert i
å studere oppløselige molekyler og
overflatemolekyler på lungeceller som

er angrepet av virus, og dokumentere
hvordan lungevirus kan endre disse
molekylene, sier hun.
Den rumenske forskeren forklarer
at noen av molekylene på cellenes
overflate har en funksjon som kostimulatoriske molekyler i den virusdrepende
immunresponsen. De aktiverer celler
som så fjerner de virusinfiserte cellene.
− I en årrekke har vi studert overflatemolekyler fra B7-familien, blant annet
PD-L1og PD-L2. Disse finnes i et stort
antall i lungene, noe som kan tyde på
at de muligens styrer lokale T-cellefunksjoner i vevet. Begge binder seg til
den samme mottakeren på aktiverte
T-celler, og hemmer immunforsvarets
virusdrepende respons, sier hun.

På riktig spor

Dr Stanciu, professor Johnston og deres
forskningsteam begynte å studere PD-L
molekyler i lungeceller allerede i 2002.
Studien ble fra starten av støttet av en
rekke britiske og utenlandske organisasjoner og institusjoner.
− Til å begynne med var målet vårt å
undersøke om PD-L i vesentlig grad er
til stede på lungeceller. Vi ville også se
om disse er forsterket av RS-viruset og
oppløselige molekyler som IL-4, som
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ot RS-viruset
finnes i et rikelig antall hos spedbarn
og allergiske astmatikere, sier hun.
Antistoﬀene fantes ikke på det
kommersielle markedet den gang,
men de fikk tak i dem fra et amerikansk farmasøytisk selskap.
− Vår første forskningsrapport
påviste at RS-viruset øker antallet av hemmende PD-L-molekyler.
Vi antydet at dette kunne være en
måte å undertrykke immunforsvarets evne til å bekjempe viruset på,
slik at celler som inneholdt virus ikke
ble ødelagt.

Ville fortsette studiene

Dr Stanciu og hennes kolleger
bestemte seg for å fortsette studiene i laboratoriet og prøve å påvise
hvilken innvirkning RS-induserte
molekyler har på virusbekjempende
celleresponser.
Etter nesten 10 års forskning
kunne forskerne altså konstantere at
blokkering av PD-L1 molekylene kan
bekjempe RS-viruset. Resultatene
er blitt publisert i det anerkjente
medisinske tidsskriftet ”Journal of
Infectious Diseases”.
− Farmaøyutiske selskaper er alle-

rede i gang med å utvikle medisiner
som blokkerer PD-L1 for å bekjempe
andre typer sykdommer. Det er
spennende å tenke at disse medisinene kanskje også vil være eﬀektive
mot RS-viruset, sier den rumenske
forskeren.
Håvard Trønnes er konstituert
overlege og Ph.D.-stipendiat ved
Barneklinikken, Helse-Bergen. Han
stiller seg positiv til den britisk-amerikanske studien, men understreker
at det er er et godt stykke igjen til
mål:
− RS-viruset er et av de vanligste
forkjølelsesvirus og kan forårsake
kraftige luftveisinfeksjoner hos
spesielt utsatte individer. Per i dag
finnes det ingen behandling mot
RS-virus infeksjon. Den omtalte
studien peker ut en mekanisme som
muligens kan brukes til å utvikle
medisiner mot RS-virus-infeksjoner,
men det er vanskelig å si hvilken betydning dette funnet vil få. Det som
er sikkert er at det uansett gjenstår
mye forskning og utprøvning før et
eventuelt medikament mot RS-virus
kan være på markedet, sier han. /

ENEstE maliNgEN aNbEfalt av Naaf

Verdens mest
helseVennlige
maling
Sens er utviklet i samarbeid med:

Dette er RS-virus:
................................................................................................................................

Respiratorisk syncytial-virus (RS-virus) er en virusart som finnes hyppig i luftveiene hos mennesker, og som kan fremkalle alvorlig nedre luft veisinfeksjon,
særlig hos spedbarn: bronkitter og lungebetennelse. Det er en av de hyppigste
årsaker til slik sykdom hos småbarn. Kan opptre som større utbrudd, i Norge
spesielt om vinteren.
T-celler tilhører en guppe hvite blodlegemer som kalles lymfosytter. T-cellenes
hovedoppgave er å bekjempe infeksjoner. Det finnes en rekke forskjellige typer
T-celler som virker på forskjellige måter for å identifisere, angripe og ødelegge
virus og bakterier. Sammen med de andre hvite blodcellene spiller T-cellene
en viktig rolle i kroppens immunforsvar. T-cellene skiller seg fra andre typer
lymfosytter fordi de har egne mottakere på celleoverflaten.
Kostimulatoriske molekyler er en type molekyler som trengs for å stimulere
aktiveringen av T-cellene.
Programmed Death Ligand-1 (PD-L1) er et kostimulatorisk molekyl som tilhører
B7-familien. Det er et protein som antas å spille en viktig rolle i undertrykkelse
av immunsystemet, særlig under spesielle forhold som for eksempel graviditet
og autoimmunsykdom og andre sykdommer som hepatitt.
Programmed Death Ligand-2 (PD-L2) er også et kostimulatorisk molekyl som
tilhører B7-familien. Som PD-L1 samhandler det med PD-1, en hemmende mottaker som settes i gang på T-celler når de aktiveres.
Kilder: Store Norske leksikon, www.mai-journal.com, www.wikipedia.com,
lymphoma.about.com, Lars Skollerud, lege

*

sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag
den eneste malingsserien som er anbefalt av Norges
astma - og allergiforbund. mal med sens så slipper du
å tenke på skadelig avdamping og malingslukt.

sens – trygg fra første strøk

geir Endregard,
generalsekretær i Naaf

/ 55
* Konkurrenttester utført avwww.naaf.no
eksterne institutter
basert på
Naafs strenge kriterier for innendørsmaling.
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REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: region.agder@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Org.nr: 975 689 751.
Aktiviteter høsten 2012
- Organisasjonskurs 17.-18. november
på Utsikten Hotell.
- Ski-weekend for ungdom på Hovde
Støylen Hotell & Lodge 8.-10. mars.
Ungdomsmedlemmer går gratis, én
forelder får tilbud om redusert tilbud.
Vis interesse!
- Familieweekend i Langesund arrangeres i 2013 ettersom det ble avlyst
inneværende år.
Ta kontakt på tlf: 94872107, region.agder@naaf.no dersom du ønsker å melde
deg på eller vil delta som frivillig.
Tid og sted for aktiviteter annonseres
direkte på www.naaf.no/agder.
Regionen har bemannet kontor på
Bjorbekk mandag, onsdag og fredag kl.
9-15. Ta gjerne kontakt!
Arendal/ Risør lokallag
Svømming i Arendal i varmtvannsbassenget på Bjorbekktunet kl.17-18 fredag
i partallsuker. Påmelding til Tone Karlsen,
tlf: 37 06 02 40, fordi det kun er lov med
15 stk. i bassenget.
Flekke˜ ord og Kvinesdal AAF
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset i Kvinesdal. Alle medlemmer er
hjertelig velkomne onsdager kl. 18-20.
Den første timen er for de minste.
Mandal lokallag
Bakekvelder hos Edgars bakeri, 27., 28.
og 29. november kl. 17-19. Tradisjonen
tro vi baker småkaker, lager marsipan og
koser oss. Spørsmål om priser og påmelding ring Ann Lisbeth, tlf: 917 55 023.

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

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Region Hedmark, org.nr: 984 040 490
Ringsaker AAF, org.nr: 993 851 914
Hamarområdet AAF, org.nr: 885 585 132
Elverum og omegn, org.nr: 993 851 965
Solør AAF org.nr: 983 336 647
Glåmdal AAF org.nr: 984 114 559

Ringsaker AAF
Badelandstur til Raufoss Badeland 27.28. oktober. Påmelding til Anne Wagner,
tlf. 970 31 107.
Solør AAF
Informasjonsstand med mulighet til å
møte likemenn, samt måle lungefunksjon. Dato og sted vil bli kunngjort i
lokalavisen.
Glåmdal AAF
Brukerkontoret Sykehuset Innlandet,
Kongsvinger. Kontortid den 1. november og 13. desember

REGION MIDT
Møre og Romsdal
Telefon: 473 62 418
Kontortid: Tirsdag 9.30-14.30. Torsdag
9.30-14.30. Fredag 11-14.30
Regionssekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Sør-Trøndelag
Telefon: 72 83 10 04 /922 87 146
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9-15
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nord-Trøndelag
Stillingen som regionssekretær i NordTrøndelag vil være ubesatt inntil videre.
Henvendelser fra medlemmer betjenes
da ved et av de andre kontorene.
Vi ønsker å nå medlemmer per e-post.
Storlagene har ikke alltid mulighet til å
annonsere eller sende ut brev om sine
arrangementer. Fint om du kan gå inn
på www.naaf.no ”min side” og registrere
e-postadressen din eller ta kontakt med
én av regionssekretærene.
Se også www.naaf.no/midt for mer
informasjon
AKTIVITETER
Møre og Romsdal
Vi har tre mosjonsgrupper. Ønsker du å
være med i en av dem, ta kontakt med
mosjonsleder.
Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset,
tlf: 413 11 458.
Surnadal: Inger Merethe Mogstadm
tlf: 958 48 370.
Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll,
tlf: 977 25 678.
Sør-Trøndelag
29. oktober arrangerer Sør-Trøndelag
storlag matskolekurs på Rosten i Trondheim kl. 17. Kr 250 for medlemmer /kr
1.000 for ikke-medlemmer.
Påmelding til gina.strom@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.

Nord-Trøndelag
Vi arrangerer badedag lørdag 27. oktober på Oasen Svømme- og Miljøsenter i
Namsos kl. 10.
Pris kr. 100 pr familie. På billetten får
dere én flaske brus pr person, og hver
familie får i tillegg en liten overraskelse.
Påmelding til leder i Storlaget Hilde
Myhre, tlf: 99 58 51 98 (etter kl. 16.00)
eller på e-post kaisa86@hotmail.com.
Er det noe du savner hører vi gjerne
fra deg!

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

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Region Nord, org.nr: 974 527 987
Alta AAF, org.nr: 994 301 039
Harstad og omegn AAF,
org.nr: 984 550 065
Porsanger AAF, org.nr: 998 346 703
Tromsø og omegn AAF,
org.nr: 997 700 546
Vadsø AAF, org.nr: 995 131 765
E-postadresser
Vi ønsker å kunne nå våre medlemmer
via e-post.
Gå inn på www.naaf.no/minside og
registrer e-postadressen din. Følg oss
også på Facebook: Astma- og
Allergiforbundet.
Morten Jenssens Stiftelse
- Støtte til sydentur
Medlemmer i Nord-Norge kan søke
reisestøtte, les mer på www.naaf.no/
nord. Søknadsfrist 1. november.
Alta Astma- og Allergiforening
Time i varmebassenget Alta Helsebad
hver tirsdag kl. 19-20.
Trimturer
Start ved Alta videregående skole hver
mandag og torsdag kl. 18.
Harstad og omegn AAF
Markering av kolsdagen 17. november,
stand på Kanebogensenteret fra kl. 11.
Klatring i klatrehula 25. november
kl. 12-15.
Romjulsbowling. Egenandel barn kr 20,
voksne kr 30.
For mer informasjon og påmelding, ta
kontakt med Eirin Merete Wallervand,
tlf: 976 06 153, eirin.merete.
wallervand@netcom.no.

Porsanger AAF
Time i varmebasseng kl.19-20.
Medlemspris kr 20. Kr 50 for familie
(fra 3 personer)
Trimturer til Porsvannshøyden og
Langporsvannshøyden. Det foretas
trekning for løypene hvert år. Info hos
leder Miriam Karlsen, tlf: 926 81 639
eller nestleder Renate Pettersen,
tlf: 908 54 266.
Nord-Troms Storlag
Svømmetrening for barn og ungdom
med astma/allergi på Birtavarre Røde
kors basseng, mandager kl. 17- 18.30.
Voksne er også velkommen til å delta.
I tillegg har vi også svømmetrening
siste lørdag i måneden kl. 16-17.30.
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.
Sør-Varanger AAF
Lokalforeningen har to kort i Barentsbadet liggende til disposisjon for medlemmer. Ta med gyldig medlemskort.
Tromsø og omegn AAF
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell
og Helsehus i Tromsø, søndager kl. 1718 (utenom bevegelige helligdager).
Informasjon om andre aktiviteter i
Tromsø fås ved å følge med på
www.naaf.no/nord, eller kontakte
regionssekretæren.

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

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 971 57 6634
Å leve med kronisk sykdom
26.-28. oktober arrangeres samlingen
Å leve med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse på Bodø Hotell. For mer
informasjon se våre hjemmesider www.
naaf.no/nordland.

REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
E-post: region.oppland@naaf.no

Takk til alle dere som ønsker å støtte oss
via grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 984 133 863
Lærings- og mestringskurs
Sykehuset Innlandet HF inviterer til
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LMS-kurs for lungesyke på Granheim
Lungesykehus.
Om du har lungesykdom som f.eks.
astma eller kols, eller har en pårørende
med slik sykdom, er dette kurset for
deg/dere. Kurset går over to dager, fredag 26. oktober og fredag 2. november.
Egenandelen er satt til kr 307 og blir
automatisk registrert i grunnlaget
for frikort. Gratis lunsj til alle med
lungesykdom, pårørende betaler kr
200. Deltagere har rett til fri fra arbeid
ved deltagelse på kurset. Reiseutgifter
dekkes på samme måte som polikliniske
timer.
Påmelding til kurset skjer via fastlegen.
Mer informasjon fås ved henvendelse til
Granheim Lungesykehus v/Inger Mari
Presterud, tlf: 61 11 73 00, granheim@
sykehuset-innlandet.no.
Brukerkontoret
Lillehammer Sykehus. Vi er her for deg
5. november og 3. desember kl. 12.3017. Stikk innom for en hyggelig prat.
Har du behov for en likemann eller
informatør, ta kontakt med regionskontoret som hjelper deg og formidle
kontakt.

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32
Kontortid: Man-fre
Regionssekretær:
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940
E-post: regionosloogakershus@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
Grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Regionen, org.nr: 882 801 012
Øvre Romerike storlag,
org.nr: 993 621 412
Nedre Romerike storlag,
org.nr: 996 828 115
Groruddalen AAF, org.nr: 984 076 398
Formiddagstre°
Grenseveien 28 kl. 12-15, 12. november
og 10. desember. Alle som deltar fast får
infobrev om datoene hvert halvår.
Alle er hjertelig velkommen! Kontaktpersoner Bjørg Simonsen, tlf: 22 64 35
05 /988 40 874, bjorg.simonsem2live.
no eller Ivar Stubberud, tlf: 22 25 09 67
/988 21 902.
Friske småtroll
Gratis informasjon /foredrag om astma,
allergi og eksem hos barn. Kontakt
regionskontoret.
Foredrag om astma, allergi, matallergi,
eksem, kols eller inneklima? Regionen
holder gratis foredrag som medlemsfordel. Ring og avtal tema du ønsker.
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.

Øvre Romerike storlag
naaf.ovre.romerike@gmail.com
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager
kl. 12-14. Ikke i skolens ferie. Barn og
barnefamilier som er medlem i NAAF.
Pris kr 30/15. Det er to puljer: kl. 12-13
og 13-14. Påmelding på hjemmesiden
eller til kontaktperson Solveig Pleym
Øien, tlf: 63 95 27 83 /416 91 490.
Husk medlemskort.
Øvre Romerike storlag er på Facebook.
Besøk vår side og ”lik” oss, kom med
innspill eller kommentarer.
Vi minner også om at vi skal ha juleverksted på Søndre Samfunn, Råholt, lørdag
1. desember. Mer info kommer senere.
Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com
Svømmetilbud for medlemmer, Sørvald
Sykehjem i Sørum. Påmelding til
Mette Bergman, tlf: 959 18 858, mette@
bergmanfam.net. Man får tildelt en
fast badetid, som gjelder inntil man
sier opp. Det koster kr 25 pr. pers. pr.
time. Noen ledige plasser - ta kontakt for
å se om det passer for deg/dere!
Groruddalen AAF
gaaf@getmail.no

REGION VEST
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø
Tlf, Bergen: 55 59 68 03 / 992 74 238
Regionssekretær: Marita B. Johannessen
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/vest

Stavanger/Sandnes og omegn AAF
Bassengtrening i Varatun helsebasseng,
Sandnes, fredag kl. 19.30-20.30. Kontakt
regionssekretær for mer informasjon og
påmelding.
Dalane AAF
Lokalforeningen og regionen har et
svømmetilbud i varmtvannsbassenget
på Slettebø. Kontakt regionssekretær for
mer informasjon og påmelding.
Voss AAF
Treningsgruppe for lungesjuke på
Lærings- og Mestringssenteret på Voss
v/ fysioterapeut Kari Louise Aarseth. Hver
mandag kl. 14-15. Kontaktperson vedr.
ledig plass, leder i lokallaget, Liv Indredavik, tlf: 908 46 892.
Familieteatertur til Bergen lørdag 1.
desember. Vi ser Snødronningen på Den
nasjonale scene. Invitasjon kommer i
posten.
Bassengtrening, kontakt Marit Heidi
Seim, tlf: 915 98 582,
marit.heidi.seim@epost.kvam.no.
Bergen AAF
Tur i området rundt Storetveit, søndag
7. oktober. Oppmøte på parkeringsplas-

sen ved Storetveit ungdomsskole kl.12.
Ansvarlig/kontaktperson, Lars-Christian
Larsen tlf: 93 06 77 20.
Lørdag 27. oktober går turen til Fysakhallen hvor de har skateramper, bordtennis,
hopperom, klatrevegg og en dansesal
som kan brukes til badminton, landhockey mm. Når det gjelder klatreveggen,
må man ha noen som har brattkort for å
kunne bruke den. I helgene kl. 12 til 15
er det åpen hall for barnefamilier. To av
rommene er da tilrettelagt for de minste
barna. Oppmøte utenfor Fysakhallen på
Slettebakken. Ansvarlig/kontaktperson,
Lars-Christian Larsen, tlf: 93 06 77 20.
Vi inviterer til teaterkveld 6. november
spiser vi middag spiser på China Palace
på Torgalmenningen kl. 17.30 for deretter å se Fanny og Alexander på Den
Nationale Scene kl. 19.30. Aldersgrense
15 år, kr. 250 pr. person. Påmelding til
Anne Elise Olsen, tlf. 913 81 653 (kun
mellom kl 18 og 20), ae.olsen@online.no.
Husk og informere om matallergier.
10. eller 11. november avholder vi klatring i Åsane. Ansvarlig/kontaktperson,
Lars-Christian Larsen, tlf: 93 06 77 20. Her
kommer vi tilbake senere med dag og
tidspunkt.
24. november avholder vi vårt årlige arrangement for familier med barn. I år inviterer vi igjen til teater- og pizzakveld. Vi
møtes kl. 14.45 på den Nationale Scene
der vi ser Snødronningen. Etterpå går vi
tradisjonen tro på Peppes pizza på Ole
Bulls plass og spiser og hygger oss. Kr
100 for både barn og voksne. Påmelding
til Anne Elise Olsen, tlf. 913 81 653 (kun
mellom kl 18 og 20), ae.olsen@online.no.
Begrenset antall plasser.
Også inviterer vi barnefamilier til bading
i Osbadet søndag 25. november kl.12.
Påmelding til bergenaaf@gmail.com
innen søndag 18/11. Kr 100 pr. familie.
Vi samler oss etter badingen til sosialt
samvær og litt pizza.
Juletrefesten blir avholdt søndag 13. januar. Hold av datoen! Vi kommer tilbake
med mer informasjon om tid og sted.
Sogn og Sunn˜ ord AAF
Familiesamling på Rica Sunn˛ ord hotell
i Førde 9.-11. november. Tema blir fysisk
aktivitet og ernæring hos barn med
astma. Instruktør og kursholder, Elisabeth
Salte. Pris pr. familie kr. 1500. Pris for
enkeltmedlem kr. 900. Påmelding og
spørsmål sendes til meretegrimestad@
gmail.com. Arrangementet er åpent for
alle i regionen.
LMS Helse-Førde skal ha kurs for foreldre
til barn med astma 2. november, og vi i
Sogn og Sunn˛ ord AAF oppfordrer våre
medlemmer til å delta på dette kurset. Vi
vil også være til stede denne dagen. Ta
gjerne kontakt med LMS eller oss i SSAAF
om mer informasjon.

REGION ØSTAFJELLS
Aksjon Burot 2012
Vi takker alle skoler, barnehager, foreninger, kommuner og Statens Vegvesen
for den innsatsen de har gjort i sommer
med luking og kantslått. Trekning blant
de skolene og barnehagene som har
luket og gitt oss beskjed om det er nå
gjort.
1. premie kr 4000 til Efteløt skole ved
Kongsberg, Buskerud
2. premie kr 2000 til Tømmerås skole i
Svelvik, Vestfold
3. premie kr 1000 til Hovenga og Radehuset barnehage i Porsgrunn, Telemark.
Gratulerer!
Bading
på Quality Resort Skjærgården, Langesund, for alle NAAF-medlemmer i Norge.
3,5 time for barn 3-15 år kr. 80. Voksne
kr 100. Ta med medlemskort. Det holder
at én i familien er medlem, så blir det
rabatt for alle.
Lokallagssamling og likemannskurs
Regionen og lokallagene møtes på
Kongsberg 16.-17. november for blant
annet å planlegge neste års aktiviteter.
Lørdag er satt av til likemannskurs. Man
kan melde seg på kurset selv om man
ikke sitter i et lokallagsstyre. Påmelding
til regionskontorene.
BUSKERUD
Regionssekretær Mona H. Larsen,
tlf: 32 83 69 10, mona@naaf.no
Postadresse: Postboks 4019, 3005
Drammen
Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14,
Drammen
Takk til alle som støtter oss via grasrotandelen til Norsk Tipping.
Region Østa˛ ells, org.nr: 971 321 725
Drammen og Omegn AAF, org.nr:
983 607 845
Ringerike og Jevnaker AAF,
org.nr: 983 406 505
Drammen og omegn AAF
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 17
/922 55 928, khalv2@online.no
Nestleder Grete W. Vines,
tlf: 32 83 60 53 /915 86 926
1. lørdag i måneden er det kafétre˝ kl.
12 på East Lake restaurant i Drammen.
Vi sponser barnefamilier som ønsker å
reise til Valle Marina, mot søknad.
Ungdomsgruppe
Vi prøver å starte en ungdomsgruppe,
og oppfordrer alle interesserte å ta
kontakt med Tommy Skavhaug tlf. 31 90
64 01 /99 41 37 06, tommy.skavhaug@
getmail.no eller Martine Teigen, tlf: 95 78
70 59, tine_teig@hotmail.com.
Hytte
Vi har en fin og allergivennlig hytte som
alle medlemmer av NAAF kan leie rimewww.naaf.no / 57
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lig. Hytta har innlagt strøm.
Se www.daaf.no for priser.
Likemenn
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.
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
Regionssekretær 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.
Region Østa˛ ells, org.nr: 971 321 725
Telemark storlag, org.nr: 983 629 350
Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg,
tlf. 35 52 79 07 /98 64 12 51
Vi har som vanlig også mange spennende aktiviteter for store og små barn.
Meld dere på til kontoret på tlf: 35 52
15 00, eller på e-post region.osta˛ ells@
naaf.no.
Les mer på lokale sider på www.naaf.no
VESTFOLD
Regionssekretær 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 Østa˛ ells, org.nr: 971 321 725
Larvik AAF, org.nr: 993 190 160
Sande˛ ord 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. 1820. Det er bare å møte opp, medlemmer
betaler halv pris. Gratis for barn. Tilbudet
gjelder utenom skoleferien.
Trimtilbud på Spenst Treningsstudio,
Langestrand. Tirsdager og torsdager kl.
12-13.15. Før og etter trimmen møtes
vi til en kopp ka˝ e. Halv pris for NAAFmedlemmer. Henvendelser til
tlf: 915 34 432.

Finn Halvorsen reiser rundt og informerer om astma, allergi og eksem i
barnehager og skoler, og er å tre˝ e på
apotekene. Se annonser i avisen.
Sande˜ ord AAF
Leder Eldbjørg Steensma,
tlf: 33 47 29 29
Gratis bading for voksne i varmtvannsbasseng og anledning til bruk av vanlig
basseng i Svømmehallen i Bugården
hver tirsdag kl. 14-16. Påmelding,
tlf: 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig Eidhamar.
Onsdager kl. 10.30-11.30 og kl. 11.3012.30. Henvendelser til Stig, tlf: 97 08 03
91. Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.
Helseparken, medlemmer av SAAF får
rabatt på trening.
Lungetrening etter musikk for de litt
mer spreke på Fysioklinikken i Gleditschgården mandag og torsdag kl. 10.3011.30. Påmelding, tlf: 92 23 53 56. Gratis
hvis du har rekvisisjon fra lege.
Vi tilbyr våre medlemmer i barnegruppen å delta på Barnas Turlag sine turer.
For barn i alle aldersgrupper. Det å
være ute i naturen og bevege seg er
bra for lungesyke. Mot kr 100 pr. år i
medlemskontingent, kan man delta på
arrangementene.
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.
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.
3. november arrangeres tur til Hadeland
glassverk. Buss fra Svelvik og Sande,
guidet tur i glassverket, glassblåsing,
matservering. Egenandel voksne
kr 100 og barn kr 50.

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

der Grete Nyquist, kan kontaktes, tlf: 95
77 00 77, greteny@halden.net.
Vi ønsker å nå medlemmer per e- post.
Fint om du kan gå inn på www.naaf.no,
« min side» og registrere e-postadressen
din.
Informatører
Ta kontakt med regionskontoret dersom
det er behov for informasjon til skoler
og barnehager m.m. Regionskontoret
kan stille opp på foreldre- og ansattemøter.
Elisabeth Kjelaas, Moss. Eksem, matallergi/ intoleranse, allergi og astma hos
barn, tlf: 920 98 010, elikje@mesta.no.
Annika Kieding, Fredrikstad. Dyreallergi,
hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk,
tlf: 922 97 89, annika@kieding.org.
Ungdomstilbud ønskes gitt til medlemmer 15-35 år. 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 kontakte regionskontoret for mer
informasjon.
Allergifokus på Høyskolen i Halden
15. november informerer vi om allergisykdommer, symptomer, allergiutredning og allergibehandling. I samarbeid
med høyskolen tilbys studenter og ansatte informasjon om allergi med fokus
på deres selvopplevde symptomer og
plager. Det tilbys også en prikktest.
Bassengtrening i Kløverbadet
For NAAF-medlemmer og tillitsvalgte
hver torsdag kl. 19-20. Organisert og
sosial trening i oppvarmet basseng. Kr
700 pr. halvår. For info, kontakt regionssekretær.
Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt
for NAAF-medlemmer.
Utleiehytte på Ble˜ ell
Rimelig utleie til NAAF-medlemmer. Innlagt strøm, nytt kjøkken, TV, allergivennlig inneklima. Kontakt Normann Tveten,
tlf: 932 64 124 eller Kjell O. Halvorsen, tlf:
922 55 928.
Hytta har sengeplass til åtte. Dyr er ikke
tillatt, ei heller røyking. Les mer på www.
daaf.no

i helsetjenesten, les mer på våre lokale
sider.
Fredrikstad lokallag
Vi har medlemsmøte én gang i
måneden for alle medlemmer. Møtene
avholdes i Fredrikstad frikirke kl. 19-21.
Aktivitetsgruppa / støttegruppa for
Fredrikstad lokallag har møter to ganger
i måneden. Kontakt Gunn Tori F. Olsen,
tlf: 90 9 25 287.
Mer info hos lokallagsleder Per Reidar
Magnussen, tlf: 91 10 48 37, berylmagnussen@hotmail.com.
Sarpsborg lokallag
Inviterer medlemmer til julemiddag
29. november kl. 18 på Fritznerbakken.
Påmelding innen 20. november til Marit
Fog Rakstad, tlf: 954 32 984, naafsarpsborg@gmail.com.
For informasjon om andre arrangementer i lokallaget, kontakt Terje Knutsen,
tlf: 45 02 30 05,
naafsarpsborg@gmail.com.
Moss lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Tone Sandem,
tlf: 97 54 80 08,
mossastma@hotmail.com.
Halden lokallag
Grete Nyquist, tlf: 95 77 00 77, grete.
nyquist@halden.kommune.no.
Indre Østfold lokallag
Leni Isaksen, tlf: 95 96 26 14,
naafindre@gmail.com.
Ønsker du å bidra med
frivillig arbeid?
Dersom du kunne tenke deg å bidra i
det viktige arbeidet NAAF gjør, hadde
det vært fint om du tok kontakt med
regionskontoret. Kanskje du vil jobbe
direkte med å endre noe i Østfold,
inneklima i skoler og barnehager, luftforurensning, plantevalg i det o˝ entlige
bygg eller sikre røykfrie inngangspartier? Alle er velkomne.
Se NAAF Region Østfold sine hjemmesider for øvrig informasjon.
www.naaf.no/ostfold

Tobakksluttekurs for røyk og snus,
kontakt Østfold fylkeskommune, Østfold
helsa, www.ostfoldfk.no, tlf: 69 11 70 00

Takk til dere som ønsker å støtte oss via
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025

Kolsrehabilitering
Lungepoliklinikken Sykehuset Østfold,
www.sykehuset-ostfold.no.
Rådgivningstjenesten i NAAF, raadgivning@naaf.no, tlf: 23 35 35 35
www.koslinjen.no

Kontoret kan til tider være ubemannet
på grunn av møter og kurs. Regionsle-

Modulbasert brukeropplæring
Dersom du ønsker å bli brukermedvirker

NAAF GRAN CANARIA
Valle Marina, Det Norske
Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 E-35120
Arguineguin
Gran Canaria epost: naaf_gc@
hotmail.com
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SUKSESSEN
FORTSETTER
• unikt støvopptak
• unik filtrering
• lav vekt
• lang levetid

Vorwerk Tiger var vår store salgsuksess i 90-årene. Den satte nye
standarder for støvsugere og brakte
enorm anerkjennelse til Vorwerk.
Nå er den tilbake i
sterkt modifisert
utgave.
Alle støvsugere, både
tradisjonelle og sentralstøvsugere, 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.

• Se den!
• Prøv den!
• Opplev forskjellen hjemme!

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

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

Telefon: 331 35 777
2-12

Postboks 2219
3255 Larvik
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Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til:
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 6764 St. Olavsplass,
0130 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

B

ENESTE MALINGEN ANBEFALT AV NAAF

VERDENS MEST
HELSEVENNLIGE
MALING
Sens er utviklet i samarbeid med:

*

Sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag den
eneste malingsserien som er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Mal med Sens så slipper du å tenke på
skadelig avdamping og malingslukt.

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

Sens – trygg fra første strøk
VIL DU VITE MER
OM HVORFOR?
Skann og se film
Geir Endregard,
Generalsekretær i NAAF
* Konkurrenttester utført av eksterne institutter basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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Følg Jotun Sens på Facebook
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