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Ung med eksem
Nektes å bli politi på grunn av astma
Landsmøte i NAAF

ANNONSE

Vasketips spesielt for deg med barn!
Skal man vaske bamser og kosetepper

n igjen! i maskinen også?

Bamse ble re

Ja, bamser og kosekluter kan vaskes
i vaskemaskinen, og gjerne inni en
vaskepose. Dyner og puter bør også
vaskes med jevne mellomrom. Dyner
og puter tåler normalt vask ved 60°C.
Benytt flytende Blenda Sensitive når du
vasker sengetøyet i vaskemaskinen.

Visste du at...
Blenda Sensitive
tester bedre enn
Neutral?*

Er det mulig å fjerne barnemat og
fruktflekker fra barnetøyet?
Ja, skyll flekken med så varmt vann som
tekstilet tåler. Deretter heller du litt Blenda
Sensitive Flytende rett på flekken, og lar det
virke en halvtime. Til slutt vasker du plagget
i vaskemaskinen med Blenda Sensitive på
så høy temperatur som tekstilet tåler.

Hva er det viktigste å tenke på når man skal
velge vaskemiddel til barnas klær og sengetøy?
At det er skånsomt for huden. Barnas hud
er ømfintlig og delikat, så det viktigste er
at vaskemiddelet er parfymefritt og helt
uten fargestoffer. Parfyme og fargestoffer
kan bidra til å irritere huden til barna. Det
er også viktig at tøyet blir rent. Klærne blir
like fine igjen etter en tur i vaskemaskinen
med Blenda Sensitive.

Martin (8 mnd
) kose
pyjamas på m r seg i nyvasket
ammas fang.

Hva med nytt tøy, må det vaskes før bruk?
Ja, helt nytt tøy, særlig undertøy og sengetøy
bør vaskes før bruk. Dette fjerner eventuelle
rester av kjemikalier fra etterbehandling av
tekstilene. Dette er spesielt viktig for tøy
som er i direkte kontakt med barnas sarte
hud, siden de ikke klarer å si i fra hvis det
klør. Med Blenda Sensitive kan du føle deg
trygg på at barna har rene klær, samtidig
som det er skånsomt mot huden.

Nye Blenda Sensitive
er enda tøffere mot
barneflekker, like
snill mot huden

Spørsmål om vasking?
Ring Lilleborg Forbrukerservice, telefon 800 33 444
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*Vaskeeffekt er testet av SIFO på oppdrag av Lilleborg. Se mer på www.lilleborg.no

IN N H O L D

apport fra landsm tet
Norges Astma- og Allergiforbund ar av oldt landsm te
der det blant annet ble valgt et nytt styre. et var ere
tunge saker til be andling, men likevel god
stemning og mange tilbakemeldinger om at
arrangementet adde v rt vellykket.
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Astma stopper politidr m

ager g erne
allergimat

n ung kvinne med
astma-diagnose s kte om
komme inn p Politigskolen, men kk avslag
med begrunnelse i astmadiagnose. ette til tross
for at un tilfredsstiller
alle fysiske krav.
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Foto: Tore Fjeld

en snikende folkesykdommen
N rmere 400.000 nordmenn ar kols, men mange
vet ikke om det enn .
yking er den viktigste
rsaken til at s mange
rammes, og r ykeslutt er
ogs det viktigste for f
kontroll p sykdommen.

ngdom
med eksem
arand Breian erdal
1 ar att eksem elt
siden an var baby, og
utslettene er blitt verre
med rene. et g r at
verdagen preges av kl e
og sm ring med kremer.
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N r tv-kokk en e Andersen f r
bes k av personer med matallergi,
fors ker un alltid lage maten
slik at alle i selskapet kan spise
det samme. un synes det er
en spennende u ordring lage
allergitrygg mat.
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ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM.
DERFOR ER NEUTRAL PRODUKTENE NØYTRALE.
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 vaskemidler og hygieneprodukter uten parfyme og
unødvendige
tilsetnigsstoffer.
4 / Astma
Allergi 013Du får vite mer om Neutral og
om hvordan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.

L E D E R

Høstlig hygge
sten kan v re en n tid. ulle spiskamre, sommervarmen
sitter fortsatt i kroppen, og vi er klare for kose oss inne og
samles rundt ma atet. ilgangen p gode r varer er som
regel den aller best p denne tiden av ret, det v re seg
lam eller nypoteter. ed litt ekstra godvil e og en pors on
kreativitet g r det til og med an lage velsmakende mat som
alle kan spise.
-kokken, en e Andersen forteller i denne utgaven
av AstmaAllergi at un synes det er uproblematisk lage
mat til g ester som ar matallergier, bare un vet om det
p for nd. et yggeligste er servere mat som alle kan
spise. et g r til og med elt nt diske opp med de mest
velsmakende retter selv om g estene verken t ler egg,
melk, gluten eller skalldyr. a liker un best lage mat fra
grunnen av, med ferske r varer, det gir best kontroll over
den maten som skal p bordet.
Astma- og Allergiforbundet ar nylig av oldt sitt landsm te p S andi Airport otell p ardermoen, som utfordrende nok adde f tt for ndsmeldt 0 ulike allergier,
vorav mange matallergier, tilrettelegge for. ikevel forsynte n rmere 00 mennesker seg fra de samme ma atene.
iktignok adde otellet inn entet ekstra ma aglig ekspertise, men tilbakemeldingene vitner om at lite gikk galt og
at det var fullt mulig lage allergitrygg mat uten at vrige
g ester rynker synlig p nesen.
en e Andersen synes eller ikke det er noen grunn til
at noen skal f le at de m serveres fra eget fat p grunn av
matallergier, men mener det b r v re den enkeltes ansvar
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Nina Brun
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idsskri for Norges Astma- og Allergiforbund

si i fra om sine allergier p for nd,
ikke i forbifarten, eller etter at
Nina Brun
maten er kommet p bordet.
Som profes onell vert er un mest
opptatt av alle skal trives rundt bordet.
ange vil nok likevel kvie seg, de ar d rlige erfaringer,
de tar med sin egen mat eller blir like g erne emme for ikke
f le seg til bry. en den som v ger si i fra, kan oppleve
bli m tt med velvillig et og forst else, for ingen seri s tilrettelegger nsker tr kke i salaten. en som sier i fra b r
ogs vite at man er med bane veien for kt tilg engelig et
for alle. et v re seg tilgang p allergitrygg mat, redusert
bruk av parfyme eller dyrefrie transportmulig eter i det
o entlige rom. Og dra elpen skal komme fra Astma- og
Allergiforbundet. arbeide for kt tilg engelig et i det
o entlige rom, det v re seg tilgang p allergitrygg mat,
redusert bruk av parfyme eller dyrefrie transportmulig eter,
det ar forbundet nylig vedtatt i sin andlingsplan skal v re
prioriterte oppgaver for kommende tre rsperiode. en
enkeltes og de mange gode eksemplenes kra er med
bidra til gi oppgavene n dvendig dra elp.
a en yggelig st

SK O G - 2 41
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Landsmøtet NAAF
pningen av Astma- og Allergiforbundets landsm te 013 ble satt i fremtidens tegn
da barn og unge fra en norske ballettskolen danset seg g ennom ballett, moderne
dans og break. en f rste del av m tet var avsatt til n dvendig tilbakeskuing.

andsm te i
fremtidens tegn
tekst Nina Brun og ene unvaldsen foto Nina Brun, ene unvaldsen, andi Aase og ristin aly

– V a k k e r t , slo forbundsleder Anne
Ombye fast om danseoppvisningen, da
un nsket 17 deltakere velkommen
til landsm tefor andlinger p S andi
Oslo Airport otell. ye godt arbeid
omkring slagordet NAA g r Norge
friskere var g ennomf rt i l pet av
siste tre rsperiode, noe lmfremvisning
av forbundets mange pros ekter, lokalt
og sentralt, bar et synlig vitnesbyrd om.
lere deltakere ga uttrykk for at de kk
t rer i ynene av se s mye ungdommelig glede og innsatsvil e. et v re
seg burotaks oner eller arrangementer
rundt fysisk aktivitet.

tre rene. er skal forbundet olde
trykket oppe ved politisk p virkningsarbeid, og synligg re at forbedring
av inneklimaet er fullt mulig, g ennom
egne og de gode eksemplenes kra .

H a n d lin g fo r b a r n o g in n e k lim a

S var det ogs barn og unge som kk et
ekstra l i forbundets nye andlingsplan, der inneklima i barne ager og skoler ble vedtatt st som et overordnet
tema for NAA s arbeid de kommende

Anne Ombye, avtroppende forbundsleder
fikk godord for sitt helhjertete engasjement for
astma- og allergisaken fra Jan Ivar Rønning, 1.
nestleder.

andlingsplanen kk full tilslutning fra
landsm tet, en delegat understreket fra
talerstolen at dette var en av de beste
andlingsplaner an adde sett den
var forst elig, konkret og adde ikke
minst en god lokal forankring. Andre
etterlyste st rre satsing p
erne bruk
av parfyme og andre du ende irritanter
p o entlige steder. Barn b r a rett til
b de r ykfri og parfymefri oppvekst,
ble det evdet. vorfor var ikke dette
nedfelt i ny andlingsplan Ogs retten
til dyrefrie o entlige transporter var
savnet.
eneralsekret r rond Solvang lovet
ta landsm tets innspill med videre,
men kunne forsikre at bidra til redusert parfymebruk og kt tilg engelig et
i det o entlige rom, s som krav om
dyrefrie transporter, ikke var utelatt fra
ny andlingsplan. synligg re negative
elsekonsekvenser ved bruk av par-

T e r n i n g k a s t 5 – sosialt og faglig
Arrangementsfaglig vanket det stor
anerk ennelse for landsm tet, ikke minst
til Oslo og Akers us. et ble sagt at den
tekniske g ennomf ringen sto til en -er,
bortsett fra litt valgkr ll. ye ros kk
ogs otellet, som u ordrende nok adde mottatt bestilling p 0 ulike allergier
tilrettelegge for. et meste ble taklet
med stor smidig et og profes onalitet.
n spesiell takk kk k kkenpersonalet
som sammen med atskolen og NAA s
fags ef for mat adde s rget for rikelig
6 / Astma Allergi
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med allergenfri servering. onferansier under festmiddagen, B rd Brende,
mente frekt nok det m tte a v rt en
k empeu ordring lage glutenfritt atbr d bakt p bark til s mange.
n noe tung for andlingsstart adde
langt fra lagt noen demper p fest um ret, og da B rg olander, egion Nord
leste fra boken 100 Nordlending ,
om de ti bud, modi sert til passe det
nordnorske lynne, var stemningen passe
satt.

n spesiell ilsen gikk til de mange
unge deltakerne p landsm tet.
ere
er fremtiden, og ar en viktig sak
arbeide for, oppmuntret ilde So e
amre, Oslo og Akers us. St rst applaus
kk B rg Simonsen
, eneste og
spesielt inviterte g est. un rykket ogs
opp som delegat for Oslo- og Akers usbenken og var til stede under samtlige
landsm tefor andlinger.

Elever fra Den norske ballettskolen sto for det kunstneriske innslaget under åpningen av NAAFs landsmøte.

fymerte egenpleieprodukter var tvert
imot nedfelt som eget punkt.

A n n u s h o r r ib ilis

orbundsleder Anne Ombye betegnet
01 som et annus orribilis da un
la fram en grundig rapport og regnskap
over rene 010 013.
N r tallene fra 011 omsider kom p
bordet, viste resultatet et underskudd
p over seks millioner kroner. oreg ende r var ikke stort bedre, og riktig
ille ble det da man i 01 erk ente at
ret l an til et liknende underskudd,

samtidig som man kunne konstatere at
egenkapitalen var tapt.
orbundslederen forsikret at underskuddet langt fra skyldtes y sigarf ring, penger var verken g tt til utsmykninger i marmor eller ampagne , men
det faktum at for mange ansatte adde
obbet med for mange saker, for NAA .
Styret adde derfor sett seg n dt til
iverksette tiltak i form av nedbemanning av ansatte. orbundsstyret ar i
013 fortsatt sitt i erdige arbeid med
rette opp konomien blant annet
g ennom ansette ny generalsekret r

Landsmøtegjesten Bjørg Simonsen (89) var spesielt
invitert. Her flankert av Trond Solvang, generalsekretær
og Jan Ivar Rønning, 1. nestleder.

Bjørg Molander, Region Nord sto
for kveldens stand up.

og konomis ef. orbundsleder kunne
informere landsm tet om at den nye
ledelsen allerede ar iverksatt og g ennomf rt en rekke kostnadsreduserende
tiltak.
B de forbundsstyret og tidligere
administras on m tte t le ylytt kritikk
fra talerstolen, spesielt fra ontroll- og
lageutvalget
. vor adde styret
v rt n r man r etter r kunne styre
mot millionunderskudd adde styret
k ent sitt ansvar
et ser ut som om styret ar v rt
mest opptatt av buds ettere seg ut av

Menyen var allergenfri. Konferansier Bård
Brende var imponert over kjøkkenpersonalet.
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Landsmøtet NAAF

Nytt forbundsstyre: Gørill Kjeldsen Kasberg, forbundsleder. 1. nestleder: Jan Ivar Rønning, 2. nestleder: Trine Wettergreen Strømman.
Styremedlemmer: Bård Svendsen, Thomas Bræck, Erik Borg Finnebraaten, Elisabet Bjørheim Salte, Anita Kolseth Olsen.
1. vara: Martine Teigen, 2. vara: Leni Isaksen, 3. vara: Tom Andre Brodahl. Som representant for Barne- og ungdomsorganisasjonen, NAAFU er
valgt Eli Langmyren og de for ansatte i NAAF, Helle Stordrange Grøttum. Også med på bildet er Hilde Myhre, nestleder i NAAFU og Trond Solvang,
generalsekretær i NAAF. Bård Svendsen, styremedlem var ikke tilstede da bildet ble tatt.

problemene, fremfor realitetsorientere seg, sa Ove irik rgensen i
.
vor ar
v rt ble det parert
fra talerstolen. Sp rsm let ble besvart
med at det kun l i utvalgets mandat
overv ke styrets arbeid og p peke
feil og mangler, noe som var g ort til
fulle, og at man adde funnet det for
kostnadskrevende innkalle til ekstraordin r generalforsamling.
n vond og vanskelig tid, a. Styret
adde slitt med f oversikt fordi regnskapstallene kom al or sent p bordet.
en styret var seg sitt ansvar bevisst,
nettopp derfor var tunge snuoperas oner iverksatt. e ar f rst n begynt gi
positive e ekter, svarte Ombye.
orbundslederen frem evet videre at
NAA adde betydelige verdier knyttet til eiendommene, eilomo og alle
arina, men at det adde v rt et m l
at dette arves lvet ikke skulle r res.
et adde man s langt lykkes med.
un adde stor tro p at forbundet,
med ny ledelse i spissen, var rustet til
8 / Astma Allergi
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g enopprette en sunn og god konomi
for NAA .

P ilo t p r o s je k t i V e s t o g N o r d

Blant innkomne forslag var pilotpros ekt i regi av egion Nord og est tatt
videre til landsm tebe andling. Begge
regionene omfatter en medlemsmasse
spredd over store geogra ske avstander, det er u ordrende rekruttere til
lokallagsarbeid og frivillig innsats. r
det mulig i st rre grad benytte seg
av ny teknologi som videokonferanser
i medlemsarbeidet, og kan det tenkes
at dagens oppdeling i lokallag, storlag og regioner kan organiseres mer
ensiktsmessig Pilotpros ektet kk full
tilslutning fra landsm tet og skal pr ve
ut ulike modeller for fremtidig organisering av NAA , for s komme med
anbefalinger.
e este forslag til endringer av vedtekter fra forbundsstyret kk landsm tets tilslutning, bortsett fra forslaget om
redusere antall deltakere p lands-

m te. t mindre og mer konomisk
besparende landsm te, ville g re det
enklere innkalle til ekstraordin rt
m te, mente styret, men forslaget kk
ikke et n dvendig 3 ertall.

edlemskontingenten

andsm tet stilte sp rsm lstegn ved
et medlemstall p rundt 1 000, det
adde g tt evnt nedover, og burde
v re et paradoks, s lenge stadig ere
utviklet astma, allergi og overf lsometssykdommer. rond Solvang forsikret
at administras onen vil arbeide ardt i
tiden fremover med styrke forbundets
medlemsverving. Ny fordeling av medlemskontingenten, vedtatt redusert fra
til 0 prosent til regioner, storlag og
lokallag, ville n frig re midler sentralt
nettopp til verving av nye medlemmer.
andsm tet vedtok ny medlemskontingent for 014 016 med ovedmedlem kr. 400, ustandsmedlem kr. 1 0
og studentmedlem kr. 00. et nye
studentmedlemskapet kk bifall fra

her
e
n
n
e
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f
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Op e smooth eside
og andrå vår hjemm.no
du p w.gogreen
ww

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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Landsmøtet NAAF
talerstolen av NAA s representanter.
irigenten mente de var forbilledlige,
med sine korte og presise innlegg.

V a lg o g t a k k e t a le r

God stemning og full tilstedeværelse fra samtlige delegater under hele landsmøtet.

irigent ankert reilem oldt stram
regi p forsamlingen, der nok ere
kunne nsket seg lengre taletid, men
tidssk ema skulle oldes landsm tet
013 var denne gang redusert fra tre
dager til to alt gikk som smurt frem
til valget. er var ikke formalitetene
elt p plass og opptellingen ble eller
u ordrende. et ble likevel loset trygt i
avn innenfor tidsrammen. Som nyvalgt
forbundsleder, og uten motkandidater, ble valgt rill eldsen asberg,
roms . un takket for tilliten og lovet
legge
s innspill p minnet.
eg nsker at brukerne av NAA skal
f le seg verdifulle og oppleve at deres
organisas on tar dem og deres u or-

E r ik B o r g F in n e b r a a t e n

In g e b jø r g L in d a h l

Region Østfold

1 ) ette er f rste
landsm tet mitt.
2 ) eg synes det er
interessant, det er
spennende
re
andres meninger.
3 ) ertesaken min
er barn, ungdom og
skole, s eg st tter
den nye andlingsplanen som ar fokus p barn og
inneklima.

artine eigen

Forbundsstyret

1 ) ette er mitt
andre, eg ble valg
inn i forbundsstyret
forrige gang.
2 ) et er bra, det er
kortere enn sist og
det er litt deilig. eg
synes dette var passelig lengde.
3 ) At alle skal v re
med, ingen m f le seg utenfor. i m
bli inkere til
elpe dem som er syke.
kke bare fortelle vilken lov de kan se
p , men v re mer aktive i st tten.
1 0 / Astma Allergi
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Fe m p å
la n d s m ø t e
1 ) H v o r m
h a r d u
2 ) H v a sy
la n d s m
3 ) H v a sy
h a fo k

a n g e la
v æ rt p å
n e s d u o
ø te ?
n e s d u N
u s p å ?

n d sm ø te r
?
m å re ts
A A F b ø r

G le n n E r ik V a n v ik

Region Østfold
1 )

ette er midt
erde m te
2 ) et er l rerikt.
eg synes det er
greit at landsm tet
er en dag kortere.
3 ) eg er opptatt av
barn og ungdom,
og parfymebruk og
lukter generelt. et
er et stort problem.

th ristin Nesset

Region Midt

Region Østfold

1 ) ette er mitt f rste i
NAA , men eg ar v rt
p tre landskonferanser
med NAA f r.
2 ) eg synes det ar
v rt veldig bra med
de ressursene man
ar att til r dig et.
All re til kokken og
atskolen som klarte
lage god mat som alle kan spise.
3 ) ysisk aktivitet for ungdom. arbeide
forebyggende. Ogs bedre samarbeid i
regionene.

1 ) et er f rste
m tet mitt.
2 ) eg synes det er
bra, det er spennende og l rerikt.
3 ) eg er veldig opptatt av barn, unge,
parfyme og lukter,
s rlig n r det g elder skoler. Barn t r
o e ikke si i fra selv vis l reren lukter
sterkt av r yk eller parfyme, og det er
viktig at vi taler for dem.

DUNDYNE

BEST
I TEST *

SUPERSOFT
140x200 cm 1599,140x220 cm 1799,-

* DET ER TESTET SAMMENLIKNBARE DUNDYNER FRA 4 AV
Informasjon om testen finner du på www.princessbutikken.no

AN B E F AL T AV

NORGES STØRSTE INTERIØRKJEDER.

Testrapport 28. aug 2013 utført av

GLOBAL LEADER IN
FILLED TEXTILE TESTING
www.idfl.com

NORSKPRODUSERT

DREAM COLLECTION - Princess dunkolleksjon
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

Dream Collection er en kolleksjon av norskproduserte dundyner og dunputer
hvor vi har satset på en bredde av produkter som dekker alles behov. Kolleksjonen
spenner fra de tynneste og letteste dyner til de tykkeste og varmeste av edleste dunsort. Vi har dyner som passer til personer som er varme eller sover i varme rom, og
dyner til personer som er frosne av seg eller ønsker å sove med åpent vindu. Puter
fra lavest til høyest – her finner man det man trenger om man ligger på magen,
siden eller ryggen. Alle behov er dekket, både på funksjon og kvalitet.
Ved at Norges Astma- og Allergiforbund vurderer og anbefaler vår Dream Collection
og Andungen barnekolleksjon, sikrer vi at forbruker kan være trygg på produktene.
AN B E F AL T AV

9238

Alle våre dundyner og –puter er Øko-tex,
Klasse I – sertifisert og merket «Trygge
Tekstiler». Dette garanterer at produktet ikke
inneholder helseskadelige kjemikalier og kan
trygt brukes, også av barn under 3 år.

DREAM COLLECTION
DUNDYNER

VELG MELLOM 5
ULIKE DUNDYNER:
Midnight, Warm, Supersoft,
Premium og Gold.

NORSKPRODUSERT

30x30 mm

Få mer informasjon om kvaliteter og priser i din nærmeste Princess butikk eller på www.princessbutikken.no.

Kvaliteten

du drømmer om

DUNDYNE OG PUTE TIL BARN

DREAM COLLECTION DUNPUTER

MUSCOVY DUNDYNE Andungen
Dynen finnes i tre ulike størrelser og puten i to størrelser.

VELG MELLOM 4 DUNPUTER:
Light, Medium, Gold og Volume.

Dundyne og -pute til barn
… når kun det beste er godt nok!
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Landsmøtet NAAF
dringer p alvor, sa eldsberg arlsen.
envalgt p benkeforslag som 1.
nestleder, an var nning, benyttet
sluttseremonien til rette en varm takk
til avtroppende leder Anne Ombye.
un ar g ort en formidabel innsats, og er en eg k enner som ar et
erte som virkelig banker for astma- og
allergisaken, sa nning. il slutt ble det

st ende applaus til styrets sekret r,
isbet aberg, f r generalsekret r
rond Solvang oppsummerte g ennom
avsluttende re eks oner. andsm tet
adde godk ent b de andlingsplan,
beretning og regnskap. N var punktum
satt for en vanskelig og krevende tid i
NAA s istorie.
NAA skal ikke lenger st og stampe

i gammel moro og elendig et, men st
med ansiktet fremover, sa Solvang.
et betyr fornyet og felles konsentras on om ovedm lene. At forbundet
skal fortsette v re et slagkra ig og
viktig redskap for forebygge astma,
allergi og overf lsom et og g re livet
bedre for alle som lever med det.

NAA -prisen til S r- r ndelag
S r- r ndelag storlag sikret seg rets
NAA -pris for tiltaket
at for alle langs
veien . r nderne ar sett seg lei p
at det er vanskelig nne allergitrygg
mat n r man er p tur og m spise p
bensinstas oner og sm kafeer langs
veien. erfor ar regionen utarbeidet
en informas onsbros yre som er delt ut
blant ansatte ved bensinstas oner og
kafeer i fylket.
iltaket fremmer NAA s anseelse i
samfunnet, det er nyskapende og originalt. et mobiliserer til frivillig innsats
og skaper entusiasme og engas ement
os de involverte og andre i lokalsamfunnet skriver blant annet uryen i sin
begrunnelse.
Sør-Trøndelag var strålende fornøyd da det
under landsmøtet ble klart at de hadde gått av
med serien til årets NAAF-pris.

Norges Astma- og Allergiforbund takker v re tre ovedsponsorer
for landsm tet 013: nilever, Oatly og
o.

Le

Se ere bilder fra landsm tet p nstagram: naa andsm te 013
1 2 / Astma Allergi
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Mi
Fo
Do
Ko
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AC

Til hud som trenger
litt ekstra omtanke

lder
Inneho en
der
fuktbin l!
glycero

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende
legemiddelkrem for hele familien
Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.
Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1
Noe som kan være positivt for liten og stor.

Referanser:
1.Legemiddelverket.
Behandling av atopisk eksem –
Behandlingsanbefalinger.
Informasjon fra legemiddelverket 2:2005

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.
Miniderm®20 % glycerol krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud.
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske.
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene.
For fullstendig informasjon og pris se www.felleskatalogen.no Revidert: 2009-04-16
ACO Hud Norge AS, Nydalsveien 36B, 0484 Oslo. Tlf: 23 00 70 40. www.aconordic.com
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60 elbiler p rad og rekke oldt nt til sette ny
verdensrekord som verdens lengste opptog med
elektriske biler. lbilene ar f tt et solid fo este
i Norge og bidrar til renere lu for oss alle.

Elbilens
triumﬀerd
tekst Sissel anto

foto Sissel anto og onas Bor rgrevink

a orld le tri e i le Parade 013
gikk av stabelen i Oslo l rdag 31. august
var m let sl verdensrekorden fra ondon p
elbiler. t massivt oppm te i
aridalen p morgenkvisten lovte godt,
og en gledesstr lende president i Norges Automobilforbund, Odd Samuelsen,
kunne fra s enen p
d usplassen p
ettermiddagen konstatere at rekorden
var n dd:
ratulerer alle sammen i ar satt
ny verdensrekord med 60 elbiler Og
det er fantastisk kunne si at Norge er
det landet i verden med est elbiler per
innbygger, sier Samuelsen.
orld le tri e i le Parade er en
rlig begiven et. Oslos ordf rer abian
Stang u ordrer n neste rs arrang r

orld

Parade

Bei ing til sl verdensrekorden i 014.
Bak initiativet i Oslo sto Oslo kommune,
lbilforeningen, le tri e i le nion
og ti andre frivillige organisas oner,
deriblant Norges Astma- og Allergi
forbund NAA

E lb ilh o v e d s t a d e n

NAA s generalsekret r rond Solvang
var blant talerne p
d usplassen, og
an trakk fram den dystre astmastatistikken som bekre else p vor viktig
det er s rge for ren bylu :
vert erde barn ar eller ar
att astma inne de fyller 16 r, det er
tragisk og s nn kan vi ikke a det. n av
rsakene er d rlig lu kvalitet, og denne
rekorden viser va som er mulig, og va

260 elbiler parkert på rad og rekke på Rådhusplassen vitner om ny verdensrekord.
1 4 / Astma Allergi
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NAAFs kommunikasjons- og markedssjef Bo
Gleditsch og generalsekretær Trond Solvang
på plass på Rådhusplassen. Solvang var en av
dem som talte til publikum og fordelene ved
elbiler.

vi kan f til i fremtiden. lbilene ar blitt
b de funks onelle, pene se p , ar god
rekkevidde og kapasitet og er fullt ut
konkurransedyktige, sier Solvang.
et er f rst og fremst barn og unge
som blir syke av d rlig lu kvalitet.
et er ille at s pass mange barn f r
en kronisk sykdom f r de fyller 16 r.
vis vi adde erstattet alle diesel- og
bensinbiler med elbiler ville det f rt til
at mange f rre ville blitt syke. et er
opp til oss forebygge slik at v re barn
og barnebarn unng r bli syke. enk om
Oslos nye slagord kunne blitt Byen med
det store ertet og den rene lu a
foresl r Solvang.
et k rer dr yt 13.000 elbiler rundt
p norske veier, og over alvparten av
dem er registrert i Oslo og Akers us.
et er derfor ingen overdrivelse kalle
Oslo for verdens elbil ovedstad.

S e ie r fo r h e ls a

Lang, lang rekke med elbiler
kjørte fra Maridalen til
Rådhusplassen uten stans.

n av dem som ar g tt over fra bensinbil til elbil er att e Ambalat il, som
sammen med s nnene sa og Samuel
deltok i elbilparaden med sin Nissan
eaf.
i byttet til elbil for alvannet r
siden og ar ikke angret et sekund i
er opptatt av mil og lu kvalitet tenk
vor mye renere lu vi adde f tt vis
alle gikk over til elbiler, sier an.
e nye elbilenes rekkevidde, st rrelse
og korte ladetid var ogs utslagsgivende
da familien skulle k pe ny bil.
et er en fantastisk bil k re, den
lager ikke lyd, vi kan k re i kollektiv.naaf.no / 1 5

Avtroppende utviklingsminister Heikki
Holmås reklamerte for SV i denne ”halve”
elbilen.

Matthew Ambalathil og sønnene Isac (11) og
Samuel (13) Hovind er strålende fornøyde med sin
Nissan Leaf elbil.

feltet og det tar bare 0 minutter lade
batteriet elt opp. eg obber p Aker
Brygge, og ar mer enn 70 ladestas oner
rett i n r eten, fortsetter an.
ege erner ristie var Norges
aller f rste elseminister i ro arlem
Brundtlands reg ering fra 1
og 1 ,
og an mener at folket m legge enda
mer press p politikerne for at de skal
obbe enda ardere for renere lu kvalitet.
enne verdensrekorden er en seier
for else, bedre lu og et sunnere
bymil . ange steder er bylu a like
ille som den var f r r ykeloven tr dte
i kra , og d rlig lu kvalitet f rer til
lungesykdom, astma, kre og erte- og
karsykdom det skaper lidelse, funks ons emming og for tidlig d d, tordner
ristie fra s enen.
i m gi politikerne enda mer

Norges første helseminister Werner Christie,
og nåværende helseminister Jonas Gahr Støre
understreket begge hvor viktig det er med ren
byluft.

Her er alle bilene samlet på parkeringsplassen i Maridalen før de tar fatt på rekordforsøket.
1 6 / Astma Allergi
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De elektriske Tesla-sportsbilene fikk mye
oppmerksomhet og beundring der de sto
parkert på Rådhusplassen.

p trykk slik at de legger til rette for
innf ring av elbiler. P samme m te
som vi krever av tobakksindustrien, m
de konomiske s rinteressene innen
fossilt drivsto betale en reell pris for
skadene de p f rer else og klima, sier
ristie, som ogs tar til orde for at det
b r v re like strenge regler for forurensing av lu a som av vannet.
N v rende elseminister onas a r
St re sier at noe av det an er aller
mest stolt av er a lagt frem en folkeelsemelding.
or det andler o om forebygging.
Og det m sk e p alle andre arenaer
enn p syke usene de skal reparere
n r skaden f rst ar sk edd, sier a r
St re, som mener det er f argumenter
ig en mot elbiler.
e k rer p batterier ladet med
gr nn kra og lever opp til alle sikkeretskrav, sier an.

FRIHET

TRY G T

velkommen til

NYE NETTSIDER

MO DERNE

LETTELSE
HUNTONIT.NO
FERDIG
HELSE

og en mengd e
ny h eter innen N AAF god k j ente tak - og v eggp later.
F erd igmalt, lasert ov erlate,
b etongstru k tu r og and re
lekre l sninger for et ott
og h elsev ennlig innemilj ø .

B esø k oss p å B y gg R eis D eg
messen, se v å re ny e p rod u k ter
og slå av en p rat.

e
Se våre spennend
stand
på
er
et
panelbordnyh
9 under
D02-11 og D02-0
essen!
Bygg Reis Deg m

Mange nye
farger

sannsynligvis

og overflater!

verdens reneste

Se sortimentet hos nærmeste byggevareforhandler eller www.huntonit.no
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Norske forskere mener m dre som spiser probiotiske melkeprodukter
under graviditeten f r f rre barn som utvikler astma og allergier.

indre eksemrisiko med probiotika
brukte probiotiske melkeprodukter, var
forekomsten av atopisk eksem og ysnuesymptomer lavere enn vis bare
moren eller bare barnet drakk probiotiske melkeprodukter.

R e d u se rt m e d 1 0 p ro se n t

tekst

ene unvaldsen foto

olourbo

S t u d ie n

er g ennomf rt av forskere
fra olke elseinstituttet
, sammen
med forskere fra National nstitute
of nvironmental ealt S ien es i
Nort arolina i SA, og niversitetet
i teborg i Sverige. orskerne ar
brukt informas on fra mer enn 36 000
m dre og 40 000 barn i en norske
mor og barn-unders kelsen oBa ved
olke elseinstituttet. nformas onen er
entet inn ved elp av sp rresk emaer
under svangerskapet og da barna var
seks m neder, alvannet og tre r
gamle.

Fa n t sa m m e n h e n g

esultatene viser at det var sammeneng mellom inntak av probiotiske melkeprodukter og redusert forekomst av
allergiproblemer os barna. orskningen viste at inntak av probiotiske melke1 8 / Astma Allergi
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produkter i svangerskapet adde sammen eng med redusert forekomst av
atopisk eksem ved seks m neders alder
og ysnuesymptomer r inokon unktivitt i tre rsalderen. en viste ogs at
dersom b de m drene i svangerskapet
og barna etter seks m neders alder

Probiotika er ulike typer matvarer som
er tilsatt bakterier som skal p virke
tarm oraen p en gunstig m te, noe
som skal gi bedre else. et forutsettes
at bakteriene overlever passas en ned
til tykktarmen og klarer etablere seg
der.
e probiotiske melkeproduktene var
i dette tilfellet ulike melke- og yog urtprodukter som er beriket med probiotiske bakterier.
ette er den f rste st rre observas onsstudien som ar sett p sammenengen mellom probiotiske melkeprodukter og allergisk sykdom, sier forsker
andi a obsen Bertelsen ved olke elseinstituttet. un er f rsteforfatter p
studien som er publisert i nettutgaven
av ournal of Allergy and lini al mmunology.
i ar funnet at risikoen var redusert med irka 10 prosent os dem som
drakk probiotisk melk og yog urt sammenliknet med dem som ikke brukte
slike produkter i kost oldet. i vet at
genetiske faktorer spiller en stor rolle i
utviklingen av allergi, men at kost oldet
og andre mil faktorer kan v re med p
p virke om den genetiske
disposis onen sl r ut eller ikke, sier forsker andi a obsen Bertelsen.

ester trening p barn med astma
niversitetet i Agder iA og S rlandet Syke us vil kartlegge vordan fysisk
aktivitet p virker barn med astma, og g ennomf rer n pros ektet Play .
er skal minst 4 barn i alderen 10-13 r testes og m les i seks uker, skriver
drelandsvennen. - i nsker nne ut om seks uker med intensiv lystbetont ut olden etstrening p virker det maksimale oksygenopptaket, og
om det delta i denne type aktivitet g r at barna ogs blir mer fysisk aktive
p fritiden, opplyser pros ektleder og f rsteamanuensis ved iA,
Sveinung Berntsen til drelandsvennen.
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Ny helsevennlig maling

www.eggedosis.no

Ingen
skadelig
avdamping
Anbefalt av
NAAF!

Er du opptatt av godt inneklima,
og har fokus på helse? Nå trenger
du ikke lenger å bekymre deg for
helseskadelig avdamping og lukt
når du maler. Bliss er spesielt
utviklet med de beste råvarene for
å kunne gi deg et trygt og helsevennlig produkt.

2 0 / Astma Allergi

Gjøco_NAAF_210x297.indd 1

013

www.gjoco.no

26.09.13 13:16

en unge kvinnen er i sv rt god fysisk form og merker ingenting til astmadiagnosen sin. ikevel mener Politi gskolen at un er medisinsk uegnet til bli politi.

Nektes bli politi
p grunn av astma
av

ystein

ikalsen illustras onsfoto

olourbo

– A s t m a d ia g n o s e n

eg kk i or
diskvali serer meg fullstendig, sier kvinnen oppgitt. un vil ikke st fram med
navn eller bilde, og eller ikke fortelle
vor i landet un bor, i frykt for f problemer neste gang un s ker opptak.
or eg gir meg ikke dette, det er i
alle fall elt sikkert, sier un kamplystent. Neste r blir un atter nne p
s kerlista, og innen den tid per un
Politi gskolen ar endret og fornyet
sine medisinske opptakskrav.

www.eggedosis.no

P r o b le m fr i a s t m a

vinnen, som er i slutten av 0- ra,
ar s kt opptak to ganger n i v r og
i 011. rste gangen un s kte kom
un s langt at un kk pr ve seg p de
fysiske testene. Politi gskolen pr ver
kandidatene i benkepress, kropps evinger, l ping, dykking og sv mming,
og un klarte alle krav med glans. tter
a best tt de fysiske testene var un
ogs p interv u, slik opptaksl pet er.
P grunn av sine mange r i ambulanset eneste valgte un s ke opptak p
sin realkompetanse. er n dde un ikke
elt opp, men ble r det til s ke p
generell studiekompetanse neste gang,
for der var s ansene ennes bedre.
mars i r ville un pr ve seg ig en. P
legeerkl ringssk emaet aket un av
for astma, en diagnose un kk i 01 .
eg adde allerede astmasymptomer da eg besto alle testene i 011,
men resultatene fra den fysiske opptakspr ven viser o tydelig at eg ikke
var s rlig plaget av sykdommen. a
eg kk diagnosen i september i or ble
eg satt p Seretide og entoline,
men medisinen adde ikke
fullgod e ekt. et var
f rst da eg kk
Singulair-

tabletter, rett f r ul i or at plagene forsvant. N tar eg n tablett i d gnet og
lever elt normalt. eg ar ikke att ett
eneste astmaanfall siden eg begynte
p Singulair. erfor var eg sikker p at
astmaen ikke skulle stoppe dr mmen
min om en karriere i politiet, sier un.

T e s t e t a v fa s t le g e n

e som s ker Politi gskolen m f
legen sin til fylle ut et eget sk ema.
Astmadiagnosen g orde at den unge
kvinnen tok to spirometritester os
sin fastlege. n uten entolin, og en
med. esultatet var nesten likt p de to
testene og begge ganger var verdiene
langt over det som kan forventes av en
med astma.
eg visste for s vidt at astmaen
kunne diskvali sere meg, men regnet
med at de ville legge mest vekt p at
eg var i god fysisk form, og elt uten
symptomer p astma, sukker un.
et skulle vise seg at den antagelsen
var for optimistisk. a un kk legeerkl ringssk emaet sitt i retur adde
Politi gskolens egen lege skrevet ikke
medisinsk skikket p attesten fra fastlegen som konkluderer med at un ar
sv rt god fysikk.

ikke denne sten f r lov til begynne p
politiutdannelsen un s g erne vil ta.
eg er veldig frustrert. eg lever et
aktivt liv, og trener i snitt 4 ganger i
uka. eg l per og sykler og trener styrke.
Om vinteren driver eg mye med undek ring, og vet med sikker et at eg adde
g ort meg fysisk fort ent til en plass ved
Politi gskolen til tross for at eg ar en
astmadiagnose.
eg mener at de medisinske kravene m
g ennomg s p nytt og f lge den faktiske
utviklingen og be andlingen for sykdommene det g elder alts va reell forskning
viser. ysisk aktivitet er alfa og omega for
en astmatiker n skulle tro det var et stort
pluss ville olde seg i god fysisk form, og
at bevisst et om else og livsstil er en fordel for en som vil bli politi. Astmadiagnosen
er ikke slik den en gang var, mye ar sk edd
p forskningsfronten, til fordel for de med
diagnosen, sl r un fast.
et virker som om avslaget kom utelukkende p grunn av diagnosen min, og
at min faktiske fysiske form ikke
ble vurdert i det ele tatt,
sier un.

– F o r e ld e t p r a k s is

Anken un sendte inn ble ikke
tatt til f lge, og kvinnen
m bare akseptere
at un eller
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Friab

Assisterende rektor p Politi
avvise kvinnen var riktig.

P S:

gskolen, Nina Skarpenes, mener avg relsen om

n riktig avg relse

A s t m a A l l e r g i kk ikke interv uet
Skarpnes direkte, men kk f lgende svar p
sp rsm lene vi sendte til Politi gskolens
pressevakt.
S P Ø R S M Å L : tviklingen av astmamedisin
ar kommet langt, og mange med astma
fungerer elt normalt vis de bare f r medisinen sin. r det ikke da feil legge s nn
vekt p diagnosen
S V A R : r vurdering frem til n ar v rt
og er at personer som regelmessig m
benytte astmamedisin viser at de ar f tt
diagnostisert en lungesykdom som m
stabiliseres ved elp av legemidler. Politiutdanningen inkludert praksis og politit eneste er krevende, det forutsettes daglig og
o e uforutsett innsats.
Politiyrket kan ikke direkte sammenlignes
med andre yrker. n person som ar astma
vil kunne erfare at obbsituas oner kan
forverre lungefunks onen i en slik grad at
man ikke lenger kan fungere i den operative
t enesten. et er eller ikke gitt at regelmessig medisinering kan foretas. Studenter
ved P S m a normal lungefunks on uten
bruk av noen form for faste medikamenter
for v re egnet for start p studiet og den
kommende t enesten. ersom en student
eller en politifaglig ansatt senere utvikler en
sykdom, er dette noe annet enn g inn i
studiet og yrket med en slik sykdom.
S P Ø R S M Å L : amen det er g elder mener at Politi gskolen ser mer p diagnosen
ennes enn p den fysiske formen un faktisk er i. va er Politi gskolens kommentar
til dette
S V A R : et vises til svaret p f rste
sp rsm l. et er ikke prim rt et sp rsm l
om va slags fysisk form man er i under

Avgjørelsen om å nekte opptak til Politihøgskolen på grunn av astma, står fast og er riktig, mener assisterende rektor Nina Skarpenes.
Foto: Gunnar Mjaugedal/PHS

normale for old og med regelmessig bruk
av medikamenter, men risikoen for at uforutsette situas oner kan endre dette bildet.
S P Ø R S M Å L : N r ble de medisinske
kravene til P S sist revidert og vem er det
som stod for denne revis onen
S V A R : et medisinske kravene ble fastsatt av Politidirektoratet i med old av gl.
res. av 30. november 001.
S P Ø R S M Å L : N ar interv uob ektet i
denne saken f tt avslag, b de p s knad og
anke. Betyr det at un kaster bort tiden sin
vis un pr ver s ke om ig en v ren 014,
eller kan det tenkes at kravene blir endret
f r neste opptak

S V A R : Politi gskolen legger de til
en ver tid g eldende krav til grunn. Over
tid kan disse endres, men det er ikke gitt at
eventuelle endringer vil pne for personer
med astma. or vrig vil Politi gskolen peke p at det er mange spennende
arbeidsoppgaver i politiet som ikke krever
politifaglig utdannelse.
S P Ø R S M Å L : St r ikke P S i fare for
miste potensielt gode politifolk ved dagens
praksis n r det g elder astma
S V A R : et er god s kning til utdanningen
ved P S. et svekker ikke rekrutteringsgrunnlaget om P S av grunner som nevnt
er m avvise et mindre antall s kere av
medisinske rsaker.
S P Ø R S M Å L : va er praksis for andre
kroniske sykdommer, som for eksempel
diabetes eller iv, diskvali seres s kere
automatisk av disse diagnosene ogs
S V A R : Andre kroniske sykdommer som
gir begrensinger i for old til utdanning og
praksis vil etter dagens regelverk ogs v re
til inder for opptak. i er ikke k ent med
at noen med de sykdommer du nevner er
iabetes og iv er tatt opp ved skolen med en for oss k ent diagnose.
en - Politi gskolen vil understreke
f lgende:
tviklingen innen medisin, og da beandlingen av noen typer sykdommer, vil
kunne gi grunnlag for andre vurderinger i
fremtiden. i vet at b de orsvaret og for
eksempel politiet i anmark n usterer kravene til medisinsk vurdering p noen omr der. rt regelverk g elder inntil noe annet
er vedtatt, men Politi gskolen noterer seg
den utvikling som nner sted, og vil ta dette
med inn i fremtidige vurderinger.

omm nikas onss ef i Norges Astma og Allergiforb nd, o ledits h retter skarp kritikk mot olitih gskolen.

NAA : tdaterte medisinske krav
NAA kan ikke se at det er utvist
noe som elst sk nn i denne saken, ei
eller at s kers astmakontroll er blitt
vurdert. i synes det er u eldig b de
for denne enkelte s ker, men ogs for
kommende s kere, sier ledits .
an viser til at NAA s leger d allerede ar uttalt seg i saken. onklus o2 2 / Astma Allergi
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nen er elt klar: e medisinske opptakskravene er utdaterte og g enspeiler
ikke oppdatert medisinsk kunnskap p
omr det. et avg rende er ikke om
man ar en diagnose, men i vilken
grad man ar astmakontroll alts vor
god kontroll man ar p sykdommen .
denne saken er den unge kvinnens

elsetilstand s god at un ville klart de
fysiske opptakskravene med glans.
NAA vil fortsette ve press p
b de Politidirektoratet og Politi gskolen om f endret de medisinske
opptakskravene, avslutter kommunikas onss efen.
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Ad-Venture

Nyhet! Gluten-,
laktose- & melkefrie
pizzaer!

Buon appetito!
Har du prøvd de unike glutenfrie pizzaene fra Fria?
FRI FOR:
 Gluten
 Laktose
 Melk

Disse må du bare prøve! Vi kan med stolthet fortelle at våre nye pizzaer ikke
bare er frie for gluten, men også frie for laktose og melk. Det er de første
pizzaene på det norske markedet i sitt slag. Dette gjør dem helt enestående!
Fria Pizza Margherita – en nydelig vegetarisk pizza med nøttefri pesto.
Fria Pizza Prosciutto – en fantastisk god pizza med ekte skinke.
Gå inn på www.fria.se for mer info.

Importør: Alma Norge AS • www.alma.no
FriaGlutenFree FriaGlutenFreeFood FriaGlutenFree

info@fria.se
• www.fria.se
.naaf.no
/ 2 3

N r tv-kokk en e Andersen
inviterer til selskap, synes un
det er yggeligst vis alle
kan spise den samme maten.
erfor tar un alltid ensyn
til g ester med matallergi.

– S p e n n e n d e å la g e a
tekst B rn ild eld foto

ore eld

H v e r m o r g e n lager en e Andersen mat for seerne av od orgen
Norge p
, noen un ar g ort siden
1 4. un ar ogs gitt ut en rekke
kokeb ker, der un deler sine beste
oppskri er og tips til vordan du skal
traktere dine g ester.
eg f r o e sp rsm l fra seere
som lurer p vordan de skal lage allergitrygg mat. et kan for eksempel
2 4 / Astma Allergi
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v re en bestemor som vil lage va er
til barnebarnet som ikke t ler gluten,
forteller un.
ange synes det kan v re vanskelig
lage mat til mennesker som ikke t ler
for eksempel melk, egg eller gluten,
men det er ikke en e enig i. S lenge
un vet om det p for nd, disker un
mer enn g erne opp med de lekreste
retter som alle kan spise. Og det smaker

akkurat like godt som ellers.
eldig mye av det eg lager p od
orgen Norge kan nt spises av alle.
et andler mest om bevisst et, og at
du vet va maten du lager inne older.

G i b e s k je d p å fo r h å n d

eg liker vite om det p for nd dersom det er noen av g estene som er allergiske og det er ting de ikke kan spise.

W e n c h e A n d e rse n
............................................................................

F ø d t : 10. uli 1 4
B o r : B rum
B a k g r u n n : tdannet kokk og kost oldskonom. ar v rt k kkens ef og usmor
ved ere institus oner, fagkonsulent ved
Opplysningskontoret for k tt, og frilansournalist innenfor matlaging. tgitt en
rekke b ker om mat.
A k t u e l l : ast tv-kokk i programmet
od orgen Norge p
.

Den proﬁlerte tv-kokken, Wenche Andersen tar det som en
utfordring å lage mat til de som har mat-allergi. All mat skal
smake godt, også ”allergimat”.

a lle r g it r y g g m a t
eg liker ikke f
re det i forbifarten
n r eg nsker velkommen forresten,
eg glemte si at eg er allergisk mot .
Som g est ar du ogs et ansvar, ring
g erne og takk for invitas onen og si fra
om din allergi. u kan g erne tilby ta
med egen mat, det avtaler du og verten.
eg personlig synes det er yggeligst
vis eg kan planlegge og lage en rett
som alle kan spise, sier en e.

ar du for eksempel et barn som skal
i barnebursdag og ikke t ler egg eller
gluten, kan du tilby deg bake en kake
som alle kan spise. or barn er det spesielt viktig ikke skille seg ut fra de andre, og det er ikke noe morsomt v re
an som sitter og spiser en elt annen
mat enn de andre barna i selskapet.
Noen vil ikke lage s mye oppstyr om
sin allergi, og vil ikke v re til bry, og

tenker derfor at det greieste er at de
bare stille og rolig tar med sin egen mat.
et er ikke en e enig i. et er greit
ta med sin egen mat, men si alltid fra
til vertskapet p for nd og avtal med
dem.
Skal du ut og spise p restaurant, er
det ogs lurt gi k kkenet besk ed
om allergi n r du bestiller bord. a kan
kokken v re forberedt. et er ikke lurt
.naaf.no / 2 5

-kokken ar selv ere med allergi
i familien, blant annet en nev med
alvorlig matallergi. erfor er un sv rt
bevisst n r un lager mat i sitt eget k kken.
Og nettopp det med redskaper er et
viktig poeng. t va el ern, for eksempel,
f r du aldri elt rent, s du kan ikke steke
va er til en med liaki i samme ern
Ik k e la g s p e s ia lm a t
som du bruker til va er med gluten. ar
et er en god regel tenke p at den
du stekt med sm r i stekepannen, m du
maten som den med allergi kan spise,
kan alle spise. en familie der en eller e- vaske den veldig n ye f r du lager mat til
re ar matallergi tenker eg at kost oldet en med melkeallergi.
i ele familien bygges opp rundt den som
ar allergi. e skal o ogs a et kost old F o r t e l l h v a s o m e r ” l o v ”
som gir god ern ring og tilfredsstiller
en e Andersen oppfordrer ogs leger
be ovet for viktige n ringssto er, dertil fokusere like mye p va en som ar
med er det ingenting i veien for at resten allergi faktisk trygt kan spise, til tross
av familien spiser den samme maten.
for allergien. ange synes det er t
en e Andersen sier un er veldig
f besk ed om at en selv eller barnet er
bevisst p at vis un ar en g est som
allergiske mot en matvare, og sk nner
ar allergi, skal denne kunne f le seg
ikke elt vordan de skal lage mat som
trygg p maten un serverer. un setter de kan v re trygge p spise. va skal
seg alltid inn i va alle ingrediensene
du g re vis du ar eggeallergiker, men
inne older, og passer p at redskaper er elsker pannekaker e este er eldigvis
elt rene slik at de ikke inne older spor
ikke allergiske mot alt , slik at det er fullt
av allergener.
mulig a et sunt og variert kost old selv
et verste eg rer er de som sier
om du ar allergi.
a, men du kan vel spise litt . or en
N r en lege ar gitt diagnosen matalsom ar matallergi kan det v re sv rt
lergi til en pasient, mener eg at pasienfarlig f i seg bare en liten mengde av
ten b r envises videre til en ern ringsden matvaren de ikke t ler, noen kan g
fysiolog, som kan veldig mye om kost old
i anafylaktisk s okk. N r noen sier fra om og ern ring. en som ar matallergi skal
at de er allergiske, skal dette respektetrolig leve med sitt nye kost old resten
res.
av livet, og kan ikke bare f besk ed om
gamble p at det g r bra. vis du
for eksempel ikke t ler skalldyr, older
du deg naturligvis unna rekesm rbr det, men va om det er skalldyrkra i
skesausen et er best b de for deg
og for k kkenet at du informerer om
allergien din.

olde seg unna bestemte r varer.
u ar kansk e aldri laget brun saus
uten vetemel, og s f r s nnen din
liaki. ange m l re seg lage mat p
nytt p grunn av allergien. P grunn av
lite kunnskap, tyr mange fort til ferdiglaget allergimat , som o e er b de dyr og
ganske k edelig p smak.

L a g m a t fra b u n n e n

et viktigste r det eg kan gi, er lage
mat fra bunnen av. a vet du va den
inne older. Bruk ferske r varer, og lag
ordentlig mat, sier tv-kokken.
et kan v re vanskelig bake uten
egg, og glutenfritt mel er dyrere enn
vanlig vetemel, men det nnes mange
allergivennlige oppskri er b de p nettet
og i b ker.
den grad det er vanskeligere lage
mat til de som ar allergier, andler det
om at de ikke kan spise s mye elfabrikata. en eg synes det er en bra ting,
det er mye bedre og sunnere for alle
lage k ttkakene selv av gode r varer
enn k pe en pakke med ferdigstekte
k ttkaker.
t annet godt tips er sette seg inn i
va maten inne older. es p pakningen,
s ekk ingredienslisten og se va du faktisk
spiser. ette b r alle g re. et kan gi deg
mange a a-opplevelser, for eksempel kan
du oppdage at det er mer potetmel enn
sk i skekakene. ansk e greit velge et
annet merke, da

ango salsa uten
egg, melk og gluten

rydret r d linsesuppe med
kokosmelk. lutenfri og melkefri

2 m a n g o
½ s la n g e a g u r k
1 r ø d p a p r ik a
1 t s fr is k h a k k e t m y n t e
1 s s o liv e n o lje
ts lime eller sitronsa

nhakket l k
1 fe d d h v it lø k
1 s s o liv e n o lje
1 -2 ts re d T h a i c u rr y
(a v h e n g ig a v h v o r s t e r k d u v il
h a s u p p e n , s je k k in g r e d ie n s e r
fo r g lu t e n )
ts nhakket frisk g rkemeie
e lle r 1 t s t ø r k e t

ens og sk r mango, slangeagurk og paprika i sm
treninger. Bland inn mynte, ol e og sitronsa .
a salaten st og trekke 0-30 min f r servering.
Smaker godt til stekt
kylling eller
svine let eller
en amburger.
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3 0 0 g u k o k t e r ø d e lin s e r
a
l gr nnsakb l ong/kra
( u t e n s p o r a v m e lk e lle r g lu t e n )
2 d l k o k o s m e lk (k a n s lø y fe s )
pirer eller nsnittet vårl k til p nt

in akk l k og vitl k og surr
myk i ol e. r inn red urry
og tilsett linser, r r om og tilsett
gr nnsakkra bul ong. ok opp og la trekke i a
0 min.
r til en glatt masse med stavmikser. ilsett kokosmelk, varm
opp og r r til en glatt suppe. Smak til med salt og pepper. Server med
spirer, n akket v rl k eller frisk koriander. Br d glutenfritt penslet
med ol e , stekt i panne med ol e og gnidd med sni laten av vitl k
smaker som tilbe r for de som vil a en mer mettende suppe.

M

Vi
og
ko
va

MATOPPLEVELSER

FOR ALLE

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. Våre
kokker og fagfolk hjelper deg mer enn gjerne med tips og råd. Se også vårt utvalg av allergivennlige
vaskemidler og produkter innen personlig pleie. Vi sees!

MATGLEDE!
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ung pust, vond osting og nedsatt livskvalitet kan v re en del av verdagen for de
tekst

orten verbye foto

olourbo

M a n a n t a r at over
faktoren som kan gi kols. n
370 000 nordmenn lider av
st rre studie g ennomf rt
kols. Sykdommen kommer
av forskere i Bergen forteller
s snikende at de este
at s mange som 1 prosent
ikke merker det f r det ar
av kolstilfeller kommer av
g tt for langt. ansk e er
pasientens yrke.
lungekapasiteten redusert
et er en stor andel som
til det alve f r pasienten
rapporterer at de er eller
f r en diagnose. 00
ar v rt utsatt for st v og
var det nesten like mange
damp i sitt virke. i ser at
som d de av kols som av
aluminium- og smelteinduslungekre .
trien er spesielt utsatt, det
oved rsaken til at
samme med yrkesgrupper
Lungespesialist
man utvikler kols er fortsom er utsatt for tunnelst v,
Johny Kongerud.
satt r yking, sier professor
sement- og annen st vekog avdelingsleder o ny
sponering, sier ongerud.
ongerud ved lungeavdelingen p iksesultatet av b de r yk og yrkesekospitalet.
sponering er irritas on i slim innen og
an forteller at sykdommen rammer
trangere lu r r som kan gi kols. an f r
b de menn og kvinner.
rett og slett ikke pustet ut s mye som
i ser p andelen at det fortsatt er
man g orde tidligere.
f rre kvinner enn menn som ar kols,
men det virker som om kvinner t ler tonkel diagnostisering
bakksr yk d rligere enn menn. ange
e vanlige symptomene p kols er tung
kvinner utvikler derfor kols selv om de
pust, oste og slimdannelse.
r yker mindre enn menn.
N er det o slik at nesten alle r yongerud regner med at s mange
kere oster, s det er ikke s lett oppsom 0 prosent av de med kols er eller
dage kols p grunn av det. tviklingen
ar v rt r ykere.
av kols g r o e s langsomt at du ikke
P virkning i barnealder av passiv
merker at du ar blitt mer tungpustet.
r yking er ogs u eldig for lungefunkPusten blir kansk e litt d rligere, men
s onen. n del barn med ulike lungesyk- man tenker kansk e at man begynner
dommer f r et d rligere utgangspunkt,
f litt d rligere kondis on. a tar man
og da kan man lettere f kols i voksen
kansk e eisen isteden for trappene,
alder. i tror for eksempel at de som
man tilpasser seg. u merker det nesten
ar v rt utsatt for mye passiv r yking
ikke selv at lungekapasiteten svekkes,
som barn t ler d rligere bli utsatt for
sier professoren.
n lungefunks onstest os fastlegen
forurensning i voksen alder.
er alt som skal til for stille kols-diagnoordrende arbeidsplasser
sen. Alle fastleger ar instrumenter som
rkeseksponering er den andre store
m ler lungekapasiteten.

ungekapasiteten m lt ved en enkel
test avg r om du ar kols. an vil a
et naturlig fall i lungefunks on med
alderen, allerede fra 30- rsalderen
begynner den tape seg. en fallet er
langt st rre os de som r yker og som
er yrkeseksponert. Og ar du f rst f tt
kols, s er det ingen vei tilbake.

l tt å r ke

Om du r yker eller ar et yrke vor du
er i risikosonen, er det alts grunn til
v re ekstra p vakt.
eg kan si det enkelt: Om du r yker
og lurer p om du ar kols, s slutt
r yke Om du ikke ar kols, s kommer

Hoste og tungpustethet er gjerne de første
symptomene på kols.

3 7 0 .0 0 0 e r ra m m e t :

K o ls – e n s n ik e
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for de som rammes av kols. S k elp f r det g r for langt, r der lungespesialist.

Røyking er fortsatt den viktigste årsaken til utvikling av kols, så det første du må gjøre er
uansett å slutte å røyke.

du til f det f r eller siden, sier
ongerud.
or nedsatt lungekapasitet vil aldri
kunne la seg reparere.
u blir ikke kvitt kols, men du kan
bremse sykdommen. allet i kapasiteten
vil bli mindre, dessuten vil r ykestopp ta
bort irritas onen i lu veiene.
begynnelsen vil pasienten ogs kansk e f le seg litt verre.
e som slutter r yke vil oppleve at
immer rene v kner til liv ig en. e vil
obbe for f opp slim, man oster mer
og opplever at det k ennes tungt ut.
en da g elder det olde ut, for det
blir bedre etter vert.

To p p e n n å d d

o ny ongerud ved iks ospitalet tror

vi er i ferd med se toppen av antall
nye kols-tilfeller.
ampan er og en viss minister som
innf rte upopul re tiltak ar f rt til at

iktig med kost old
t sunt, godt og balansert
kost old er viktig, ikke minst for
kols-pasienter. ange med kols
bruker s mye kre er p puste
at de spiser for lite. or andre vil
kols bety mindre aktivitet, noe
som f rer til at de legger p seg.
orskning viser ogs at de som
rammes av kols kan a positiv
e ekt av f i seg antioksidanter
og -vitamin.

vi n ar under 0 prosent r ykere er
i landet. et f rer til f rre med kols.
ldreb lgen, de som er f dt p 40- og
0-tallet, ar en y andel r ykere. Og
siden vi blir stadig eldre er i landet vil
ogs ere av disse utvikle kols. en
blant de yngre, der antall r ykere ikke er
like yt, vil det bli langt f rre tilfeller.
Om noen r vil tallene alts for pentligvis se elt annerledes ut.
en da m vi ogs v re oppmerksomme p at andre faktorer vil f en
st rre betydning. a er det andelen
yrkesrelaterte tilfeller som kan g opp,
sier professoren.

S ø k h je lp

et kan v re vanskelig be andle kols,
i alle fall n r det ar g tt for langt.
et nnes medisiner, men ingen
som kan normalisere lungefunks onen.
Om man for eksempel blir tungpustet
av st v og andre sto er man puster inn,
nnes det medisiner som kan utvide
lu veiene. en ar man alvorlig kols er
som regel ikke virkningen s god, sier
ongerud.
Nettopp derfor er det viktig f
elp f r utviklingen ar g tt for langt.

e n d e sy k d o m
.naaf.no / 2 9

ange med kols kan oppleve det som skummelt skulle trene.

Trening og fysisk aktivitet er viktig for alle, og ikke minst for de som har fått kols.

Skummel trening
et er kansk e ikke s rart at enkelte vegrer seg for trene. or n r det i utgangspunktet er tungt puste, s blir det enda
mer ube agelig under fysisk aktivitet.
eg kan tenke meg at mange er engstelige for at de ikke skal f nok sursto .
en om pasienten f r god informas on
p for nd, s er det uproblematisk, sier
professor o ny ongerud.
an p peker vor viktig fysisk aktivitet
er, ogs for de med kols.
an kan kansk e ikke l pe eller sykle,

men man kan trene de store muskelgruppene. Opptrening viser seg v re sentralt i be andlingen. a kan man be olde
muskelstyrken og a en rimelig god fysisk
form selv om lungene ikke strekker til, sier
ongerud.
o bedre trent du er, o mer utnytter du
oksygenmolekylene.
Nettopp derfor er det viktig trene.
Og det andler ikke om melde seg p
Birken, men de som er inne i en periode
med d rlig livsstil m bryte med den og

ette er ols

esk ttende vitaminer

................................................................................................................................................

●

●
●
●

●

ols kronisk obstruktiv lungesykdom er en sykdom som
k ennetegnes ved at lungefunks onen er varig nedsatt fordi
lu veiene er blitt trange. ette medf rer at det er tungt
puste. ols blir o e brukt som en fellesbetegnelse p kronisk
obstruktiv bronkitt og emfysem.
et antas at over 370 000 nordmenn over 1 r ar utviklet kols.
ypiske symptomer er uttalt nden d ved anstrengelse, tidvis piping
i brystet, oste og oppspytt av slim.
ols er f rst og fremst et resultat av at lu veiene i mange r er blitt
utsatt for irriterende sto er som tobakksr yk eller annen
forurenset lu .
et er ogs p vist en kobling mellom astma og kols. Barn, og
spesielt de med astma eller annen lungesykdom, b r sk ermes for
forurensning da de kan a st rre risiko for utvikle kols som voksne
(Kilde: www.naaf.no)

3 0 / Astma Allergi

legge om. et trenger de kansk e elp til i
begynnelsen.
ongerud mener det er fastlegen som
sitter p n kkelen til livsstilsendringen.
et er veldig viktig at fastlegen
snakker med pasientene sine om kols og
u ordringene rundt den sykdommen. e
este kan klare v re litt fysisk aktive
ved g turer og i trapper. essuten er
det en politisk prioritering. et er viktigere at vi bruker penger p forebygging
enn be andling.

013
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-vitaminmangel er ikke uvanlig os
kolspasienter, og lavt inn old av vitamin synes kunne a sammen eng
med redusert lungefunks on ogs os
friske. -vitamin ar anti-in ammatoriske
egenskaper og studier ar vist at normal
-vitaminstatus beskytter mot lu veisinfeks oner. ikevel mangler data fra prospektive intervens onsfors k for avg re
om lavt -vitaminniv er en konsekvens
av kolssykdommen eller ar en uav engig
e ekt p selve sykdomsutviklingen.
(Kilde: www.naaf.no/
Louise Persson Allergi i Praksis)
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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
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UNG MED EKSEM

passe p
alt eg g r
tekst

at rine Amann Berentsen foto

1 8 -å r in g e n

ore eld og privat

arand er sterkt plaget av
eksem, og m tilpasse tilv relsen etter
utbruddene an f r.
eg m passe p va eg g r, va eg
spiser og for older meg til. Stress p virker eksemet veldig, s
olde meg rolig
ar blitt en ny virkelig et. vis eg ar
mye g re, elper det strukturere
det, for eksempel sette opp kalendere
med ulike oppgaver ver dag, ta en
pustepause i l pet av dagen, koble av
med noen eg er glad i eller se en lm.
like metoder bidrar til olde eksemet i s akk. N r det kommer til mat, m
eg ogs passe p . Sukker, fargesto er,
ferdigmat, sitrus, sterke sauser og krydderblandinger, isser opp eksemet.

trommespilling og sunn mat. Alko ol p
fester eller sammenkomster er uaktuelt, restauranter m alltid s ekkes ut
p for nd og stress m virkelig oldes
nede. Bortsett fra dette g r det greit,
sier arand som ar levd med eksem
ele livet.

r mmer om å bli lmregiss r

arand dr mmer om bli lmregiss r,
en karriere an er p god vei mot. or
lagde an Norges f rste s ien e tionspille lm som gikk p kino og kommer i
butikkene neste r. tillegg ar an spilt
inn album med bandet sitt.
eg er en veldig kreativ person,
som m lage noe ele tiden. Om det er
kunst, musikk eller lm, m eg olde p
l r seg til blods
med noe. et er o ogs obber eg ikke
tbruddene arter seg ved at det er mye kan a p grunn av eksemplagene
utslett overalt, med unntak av underliv
mine, som ndverker, obber med
og nd ater. ksemet er veldig issig,
mye fysisk aktivitet eller obber
g r uden ard og arand kl r seg o e med mye s pe og udkontakt,
til blods f r det slutter kl . Stort sett
forteller an.
kommer utslettene ig en p de samme
udkontakt kan v re
stedene, men plutselig kan an f ekproblematisk for en med
sem der an aldri ar att det tidligere.
eksem, fordi det kan
eg ar ogs noe som eter aforverre plagene som
oon yes som arter seg slik at eg ar
allerede er der.
mye eksem rundt ynene, noe som gir
N r utslettet er
p sitt verste under
en pigmen eil slik at eg f r m rkere
ud akkurat der. S noen ganger ser eg et utbrudd for
eksempel, er udut som en vaskeb rn, ler an.
kontakt veldig
ysisk aktivitet som gym og trening
g r eksemet verre, og svetten som siler ube agelig.
ette er o
ned p utslettene, kan svi veldig.
et er en u ordring. ym og trening vanskelig for
er derfor nesten utelukket og oldes
k resten,
p et minimum. eg veier opp med
og alle
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sm ting blir med ett litt rare. en det
er bare vente og obbe for f det til
g over.

t tte av k resten

resten m tte an da an var i en
periode med lite utslett, for to r siden.
eg adde nesten ikke utslett, og
un trodde ikke p meg da eg forklarte
vor ille det kunne bli. un er elt fantastisk, veldig st ttende og elper meg
med va enn det skal v re. un sier
aldri noe stygt om uden min.
a utslettene etter vert kom

18-åringen Jarand Breian
Herdal har hatt atopisk
eksem siden han var baby,
og lever i perioder med
store utslett over
hele kroppen.

Atopisk eksem er ganske vanlig hos barn, men de este vokser
det av seg. arand reian Herdal

tilh rer de to prosentene

som må leve med tslett, kl e og sm ring med kremer. Han forteller
at det til tider er t nge dager og mange hens n som må tas.
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snikende tilbake, s un ele prosessen,
og aksepterte at eg var arand og at det
bare var uden som forandret seg, ikke
eg. an innr mmer at an kan v re
misunnelig p andre som ar lettere problemer for olde seg til i ungdomstida,
og at mange nok kan f inntrykk av at an
er rar.
ange tenker nok det, ettersom
uden min er s rar. en eg er en person
som g r mine egne veier, s vis uden
min stopper noen fra snakke med meg,
kan de ikke v re s veldig interessante
for meg eller. vis uden ikke betyr noe,
er det o noe ved den personen eg liker
allerede, sier an.
arand er f rst og fremst plaget med
atopisk eksem, men etter a v rt os
diverse leger ser det ut til at an ar verste grad av ulike typer eksem. ngen leger
ar klart presisere vorvidt det bare
er atopisk eller om det ogs kan v re kontakteksem. an ar att eksem p armer
og bein siden an var sv rt liten.
amma klippet neglene mine i ra-

erfart da eg var barn, fordi eg raspet
meg selv elt i stykker. et var ikke
f r i . klasse p ungdomsskolen, da
puberteten slo inn, at det ble virkelig
ille. r det var det aldri noe problem,
bare irriterende. N var eg plutselig os
legen en gang i m neden eller o ere,
og m tte v re emme fra skolen opptil
ere ganger.
tillegg til generelle matallergier og
katteallergi som ogs skaper utbrudd.
et er derimot ikke noe system i n r p
ret eksemet kommer:
et er elt uregelmessig. eg var
nettopp p ferie i os Angeles, og etter
to uker der var eg elt n. Bedre enn
eg ar v rt p seks r. Spania derimot
ble eg elt forferdelig, s det er vanskelig se noe system i dette. et eneste er
at det virker v re p sitt verste under
stress, press og om det er mye f lelser
som svirrer rundt.

ortison og stressmestring

allergipiller samt opptil fem ulike kremer
tre ganger daglig.
en sterke kortisonkremen elper
dessverre alltid. et er k ipt, fordi uden
blir tynn og vanskelig, men det er det
eneste som elper. llers fors ker eg
ulike stress ndteringsmetoder som
meditas on for roe ned kroppen. vis
odet obber for ardt over lang tid, begynner uden protestere, forklarer an.
an synes likevel det verste er at ans
eksemplager g r utover andre.
reste, venner og bek ente m alltid
ta ensyn n r eg er p bes k eller n r vi
skal g re noe sammen. et er selvsagt
k ipt for meg og, men eg ar att det s
lenge at det bare er blitt min verdag.
et er k ipere at andre m for olde seg til
deg, og de blir nok o e mer nerv se enn
meg, sier an.
S ekk for vrig
.youtube. om
A AN and NS for noen av arands
pros ekter.

or redusere plagene bruker arand

Borgerkrig i uden

E k s e m er en betennelse i uden. mmunapparatet aktiveres og det blir en betennelsestilstand. et blir p en m te en slags
borgerkrig i uden, forklarer udlege laus
t o - olm, som er en av Norges fremste
eksperter p atopisk eksem.
t o - olm driver egen udpleiepraksis og er medlem av NAA s leger d. an
forteller at det ar v rt en klar kning av
mennesker med en atopisk diagnose de
siste femti rene. et g elder de aller este
vestlige land. Atopi betyr out of pla e , det
vil si at det sk er noe som ikke er nsket
en feilstyring.
Atopibegrepet favner re diagnoser
matvareallergi, pollenallergi ysnue,
eksem og astma. u er eldig om du bare
ar et av elementene, men noen ar ere
av dem. e som ar ere av elementene
som barn ar o e mer plager som voksne,
forteller an.
Begrepene atopisk eksem, atopisk dermatitt og barneeksem brukes om verandre,
og er det samme.
et er en betennelsestilstand i uden.
et tilkalles eller som skiller ut signalstoffer som setter i gang en betennelse med
alt det inneb rer: l e, evelse, r dme,
v sking og s r, forteller an.
3 4 / Astma Allergi

013

C la u s L ü t z o w - H o lm
..................................................................................

Startet uddoktoren i 00
ar over
rs erfaring fra syke us og
privatpraksis, blant annet som seks onsoverlege ved llev l
niversitetssyke us ved poliklinikk for
udsykdommer
an ar skrevet a. vitenskapelige artikler fra sitt fagomr de, og brukes mye til
olde foredrag om ud og udsykdommer
oktorgrad i e ekten av vitamin
A og p uden.
Sitter i styret i den europeiske
udlegeforeningen A

ksem kan spre seg og dukke opp p
nye steder, men det er store varias oner i
vor ardt rammet man er. Noen ar bare
litt utslett de knapt nok merker, mens
andre ar s mye utslett at de nesten blir
invalidisert.

G e n e n e s p ille r e n r o lle

eg ble fas inert av dette med kroniske
udsykdommer under min studietid i
yskland, og ar engas ert meg i feltet

atopisk eksem siden. eg adde selv mye
eksem som barn, og i voksen alder ar eg
f tt litt astma, sier udlegen.
rsaken til at noen utvikler atopiske
sykdommer er p ingen m te opplest
og vedtatt. et er et komplekst bilde, og
per i dag er det ingen som med undre
prosent sikker et kan si vorfor eksemet
oppst r os noen. et man vet elt sikkert er at genene spiller en stor rolle.
i vet ikke elt va i den eksterne

Anbefalt av NAAF
ASKO W68843W vaskemaskin er Norges eneste, som er anbefalt av
Astma- og Allergiforbundet (NAAF).
Vaskemaskinen har to nye spesielt utviklede allergiprogram, en forbedret
skyllemulighet og et unikt program for å rengjøre vasketrommelen og
såpeskuffen. Alt for å gjøre livet enklere for mennesker som er plaget av
astma og/eller allergi. I allergiprogrammene aktiveres varmeelementet
hvert 5. minutt for å sikre jevn temperatur og effektivt ta bort alle uønskede bakterier. Såperester blir fjernet med 5 skyllinger og dette kan økes
til 7 skyllinger ved tilvalg.
Læs mer på asko.org
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verden som p virker at eksemet bryter
fram. roppen v r velger enten bli
tolerant eller allergisk. Noen blir tolerante etter vert, mens andre fortsetter
v re allergiske. elkeallergi er et godt
eksempel p det, det er s elden man ar
det etter at man ar fylt tre r.
or noen r siden viste forskning at
opptil alvparten av pasientene med atopiske eksem adde en genfeil knyttet til
proteinet laggrin, som er en byggestein i
over uden.
ette inneb rer en innebygget s rbar et, en t rr ud som ikke er s god til
beskytte oss mot vann, k emi, kulde og
slitas e, sier t o - olm.
esultatet g orde at udspesialistene
kk styrket oppfatningen om at det o e
er uden og ikke andre allergier som skal
a ovedfokus n r et barn f r eksem, og
det ikke foreligger allergier som betyr noe
for uden.
ange som ar eksem som barn, vil
o e f en roligere periode i ten rene.
1 0 - rsalderen kan det komme med
nye plager.
Statistisk ar 0 prosent av alle barn
eksem, men bare to prosent av alle
voksne. S mange vokser det av seg, eller
blir bedre, selv uten be andling. et er
ogs slik at de este som ar mye plager
som barn, blir bedre etter vert.

r realistisk

t o - olm sier at et av problemene
knyttet til be andling av eksem, da s rlig
os barn, er at lege og pasient foreldre
ar ulike forventninger til be andlingene.
an m v re realistisk. Atopisk eksem er en kronisk sykdom som man ikke
kan elbredes ved be andling. en man
kan bli veldig mye bedre, og det m v re
m let. ange blir o dessuten bra fordi

eksemet blir bra av seg selv over tid, men
ikke alle. ilemmaet for oss leger er o at
det kan v re vanskelig bli enige med
pasienten foreldrene om en god be andling n r man ar ulike m l.
udlegen mener det er enklere bli
enige om be andling n r forventningen
er at man skal bli mye bedre, ikke elt
kvitt det.
Av og til kan det v re lite og mulig
overse, men man m ogs v re forberedt
p at det kan v re plagsomt til tider. a
kan vi klare skru volumknappen til 0, ,
men ikke elbrede for all fremtid. an
m innse at man er kronisk syk.
Sier du til foreldre at barna ar
diabetes, vil de aldri la v re be andle
det. et samme g elder er. e som ar
eksem m be andles n r de ar aktiv
sykdom.

B ru k n o k k re m

ksem be andles i ovedsak med kortisonkremer, men t o - olm mener
0 prosent av eksempasientene bruker
kortisonkremene for lite.
ortison ar f tt et d evelstempel.
en s lenge du vet nok om ta det p
en trygg m te, er det en god be andling.
ange blir veldig mye bedre av det. ortison p uden er dessuten elt annerledes
enn ta tabletter. ten bruke det p ,
er sm re p alt som kl r eller er ruglete.
N r det blir att, trenger du ikke sm re
daglig, men fortsette -3 ganger pr uke
i -4 uker, og denne proaktive metode
for indrer oppbluss og kl e, og er godt
dokumentert som e ektivt og trygt.
ysbe andling er et alternativ til beandling, som mange ar god e ekt av.
et krever imidlertid mye egeninnsats i for old til komme p legekontoret
tre ganger i uka for noen minutter. Sol

B e h a n d lin g a v e k s e m
.............................................................................................................................................................

rt, r dt og kl ende tslett behandles med kortisonkremer, og er den vanligste
b e h a n d lin g e n
Alternativt kan man br ke lidel og rotopi som demper imm nforsvaret i h den.
motsetning til kortisonkremer fort nner ikke disse kremene h den.
K a n b ru k e s a v v o k s n e o g b a rn o v e r to å r.
F ktighetskremer b r også br kes daglig
F å r d u in fe k s jo n i e k s e m e t , m å d u b r u k e e n b a k t e r ie h e m m e n d e k r e m s a m m e n m e d
kortison. Av og til må noen ha en antibiotikak r.
es mer n g informas on på www.h ddoktoren.no
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Hudlege Claus Lützow-Holm har vært opptatt
av atopisk eksem helt siden studietiden, og er
kanskje Norges fremste ekspert på feltet.

og saltvann vil ogs elpe mange eksempasienter, mens vanlig solarium elper lite,
forklarer an.

Alternativ til kortison

t alternativ til kortison er kremene lidel
og Protopi , som ikke fortynner uden.
isse er interessante, s rlig for als og
ansikt der uden er tynnere og man skal
v re forsiktig med kortison. isse kremene
kan brukes mye friere enn kortison. Og usk
at det er eksemet som delegger uden,
ikke kremene. uktig etskrem er for vrig
et viktig supplement til be andlingen for
tilf re fuktig et til t rr eksem ud.
udlegen mener at de som ar forst tt
vordan man bruker kremene og legemidlene man f r, vil f det veldig mye bedre.
an sier ogs at det er viktig at du k enner
sykdommen din. va g r for eksempel at
du kl r nng de tingene du vet du ikke
t ler dersom du i tillegg ar en matvareallergi.
eg sk nner at man kan bli drittlei
sm ring. en dette er en kronisk sykdom og
man m ta for oldsregler. Bruk egen erfaring
til unng det som g r deg d rligere. nnse
at du er kronisk syk, og fors k g re det
beste ut av det. e som ikke be andler seg,
klorer seg o e opp, f r pne s r som blir
bakterielt in serte og eksemet blir da verre.
Noe an vil advare mot er bruk av
naturmedisiner fordi det foreligger for lite
dokumentas on p at det fungerer.
eg forst r at alternativ medisin kan
v re fristende, men v r realistisk. Problemet er at det er lite forskning som viser at
dette fungerer, og forskning som viser at det
ar lite eller ingen e ekt. nkelte metoder
kan elpe noen, og det er k empe nt, men
det er ingen alternativ be andling som viser
e ekt nok til kunne anbefales til alle.

aa_O

NYHET!
OptiChamber Diamond

Liten, lett og praktisk nyhet
for deg som bruker spray
tegneglede.no

OptiChamber Diamond er et inhalasjonskammer
som anbefales for alle som benytter spray.
Kammeret passer for alle spraytyper, er antistatisk og
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes med maske.

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

22.10.12 16.19
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olsprisen til o ny ongerud
tekst B rn ild eld foto

ore eld

ongeruds studier ar
bidratt til dokumentere sammen eng mellom astma, kols
og yrkeseksponering og f rt til
tiltak for bedre arbeidsmil .
Ogs for de med yrkesskade
ar disse resultatene att betydning for bevise rsaken
til sin skade overfor trygd- og
forsikringsvesen, st r det i
uryens begrunnelse.
o ny ongerud er til daglig
professor, avdelingsleder og
overlege ved niversitetet i
Oslo og iks ospitalet, Oslo
niversitetssyke us. an
er dessuten med som fagredakt r av fagbladet Allergi
i Praksis, som utgis av Norges
Astma- og Allergiforbund.
olsprisen deles ut for
tred e gang, og den skal deles
ut vert r. Prisen skal g
til en person som ar skapt
st rre forst else, bedre
diagnostikk, bedre be andling
eller bedre re abilitering av
personer med kols. Prisvinneren skal a u rt internas onalt anerk ente vitenskapelige
arbeider om kols, skal a

Landsmøtet i LHL ga en solid applaus til Johny Kongerud da han mottok Kolsprisen for 2013
fra LHLs styreleder Brit Hoel.

legeutdanning eller annen
elsefaglig bakgrunn og v re
bosatt i Norge.
Og ut fra disse kriteriene
kan det knapt nnes en mer
egnet kandidat enn nettopp
o ny ongerud, mener
uryen.
Prisvinneren ar v rt elt
sentral i norsk og internas onal forskning av yrkesbetinget
astma og kols. an ar skapt
nye kunnskaper som er internas onalt anerk ent og an ar

formidlet disse kunnskapene
til allmenn eten, medisinske studenter, personer i alle
elseprofes oner og forskere.
onsekvensene av dette er
en generell st rre oppmerksom et for reduks on av
b de individuell og generell
eksponering. or den med
yrkesskade ar ans forskning
att betydning for bevise
rsaken til sin skade overfor
trygd- og forsikringsvesen.
an ar skrevet ere over-

siktsartikler om prinsippene
ved en kausal sammen eng
mellom arbeid og kronisk
lungesykdom, riktig diagnostisk fremgangsm te og vordan man vurderer medisinsk
uf r et ved ulike kroniske
lungesykdommer.
o ny ongerud er en
verdig vinner av olsprisen
for 013, sier Amund ulsvik,
leder av uryen.

vis du ikke t ler gluten,
kan det v re litt tr blete
spise panert sk. en n
nylig ar indus lansert et
glutenfritt ske letalternativ for folk som ar diagnosen liaki. 4 rasiga
sk le r er navnet p det
nye produktet, som inneolder prosent ske let
og pakken inne older
re leter. iskesorten er
Alaska Pollo k, en slektning
av torsken.
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Foto: Findus

lutenfrie ske leter fra indus

Panert sk ar tradis onelt sett v rt p listen over
matvarer man b r unng

n r man ar liaki. erfor
er vi glade for kunne tilby
et panert letprodukt til

alle som older et glutenfritt kost old, sier Agnete
e ilie Bell, markedss ef
for skeprodukter i indus
Norge. e glutenfrie skeletene b rer ogs
arine
Ste ards ip oun ils S
s regne bl mil serti seringsmerke for b rekra ig
s mat.
f lge Norsk liakiforening ar 1- prosent av
den norske befolkningen
liaki.

www.glendimplex.no

P sitt landsm te 4. oktober tildelte andsforeningen for erte- og lungesyke
kolsprisen 013 til forsker og overlege o ny ongerud. an kk prisen for fremragende
vitenskapelig arbeid om yrkesbetinget astma og kols p et nas onalt og internas onalt niv .

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.

Nyhet!

23

50

PR. PK

REMA 1000

MASKINVASK
PARFYMEFRI
COLOR/HVITT

1,1 kg, kr 0,76 pr. vask (31 vask pr. pakke)
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TOPPKVALITET
I OVER 30 ÅR
UNIK OVER HELE VERDEN

VENTA-LUFTVASKER
Luftrenser & Luftbefukter

Venta-Luftvasker LW15 / 25 / 45 også tilgjengelig som hvit / grå:

LW25

LW45
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Kvalitetsproduktene fra VENTA-LUFTWÄSCHER GmbH, inngår nå i vårt produktsortiment.
Her kan vi tilby LUFTVASKING, LUFTRENSING (fordunsting til rent vann) og BEFUKTNING
uten filterbytte/filterrengjøring, i et og samme apparat.
Venta-luftvaskeren er den første enheten basert på prinsippet
med luftvasking uten filtermatter til kontorer og boligrom.
Venta-luftvaskeren fungerer hygienisk og er lett å rengjøre.
Elektriske komponenter og vifte tas ut av enheten med et
håndtak for enkel rengjøring. Det finnes ingen filtermatter som
blir skitne og må kastes. Enhetene er genialt enkle å betjene og
bruke. De er robust konstruert og derfor meget slitesterke.

- Hygienisk
- Ukomplisert
- Lettstelt
EKSTREMT LETT:

FUNKSJONSMÅTE:

- Betjening
- Rengjøring
- Håndtering
MILJØVENNLIG:

- Lavere strømforbruk
- Frakoblingsautomatikk

Venta-luftvaskeren fungerer etter det mest anerkjente
prinsippet med kaldfordunsting:
1. Ingen kalkavleiringer og ingen kalkpatroner.
2. Ingen forstøvning, fordampning eller overfukting.
Romluften blir alltid automatisk befuktet riktig.

UTEN FILTERMATTER:

Fremstilling basert på LW 45

Dårlig romluft suges inn i apparatet og ledes gjennom lamellstablene som roterer
i vann, se figur over. Luften blir regelrett vasket. Selv de minste partiklene ned til
10 µm (10 / 1000 millimeter) blir avsatt i vannet. Samtidig blir rent vann fordunstet
på lamellplatenes overflater, når romluften passerer disse . Dette i henhold til den
anerkjente metoden for kaldfordunsting.

Se vår hjemmeside www.ingbo.no for mer informasjon og et godt introduksjonstilbud!
Industrigaten 28
N-0353 Oslo
Tel.: +47 23 08 40 80
+47 23
08 40 81 013
4 0 / Fax:
Astma
Allergi
post@ingbo.no

www.ingbo.no

DIGITALT
TERMOHYGROMETER
viser omgivelsestemperatur
og luftfuktighet på en gang.

HYGIENEPROGRAM:
Venta-hygienemiddel til
14 dagers kontinuerlig drift.
Venta-rengjøringsmiddel
til den årlige storrengjøringen.

er

Frilanskompaniet To the Pointe har turnert med Askepott-forestillingen, til stor glede for barn som har vært innlagt på sykehus.

Balle orestillingen n liten istorie om Askepott turnerte i st barnesyke us
i Oslo og Akers us. esponsen var overveldende noen av barna nektet reise
em f r de adde f tt se og ilse p Askepott.

rollbundet av
Askepott-ballett
tekst og foto

arianne B erke

T o t h e P o in t e

er Norges f rste og
eneste frilanskompani i ballett, og i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet
og en Norske Ballettskole ar de i st
oldt forestillinger for barn p iks ospitalet, llev l barnesyke us, A us og
oksentoppen skolen.

kk

agisk forestilling

Lille Vilja er bare 18 måneder gammel, men
følger intenst med på ballettforestillingen.

Balle orestillingen n liten istorie
om Askepott er en eventyrlig og magisk forestilling som legger vekt p det
a mot, p og aldri gi opp sine dr mmer. balletten fremstilles karakterene
Askepott, Prinsen, uglen og een av
mbla Bergerud, Simen Botilsrud, So a

Sk nneberg og ngrid yt orsdo r.
Balletten er o t e Pointe sin f rste produks on og koreografert av kunstnerisk
leder Benedi te arie B erke.
un ar selv vokst opp med astma og
allergi og ar k ent vilken positiv elsegevinst ballett gir.
motsetning til gymtimer ar
ballett rolig oppvarming med gradvis
oppbygning av intensivitet og fokus
p oldning og pust. et ar v rt til
stor elp for min else. Samtidig ar
eg g ennom min mors obb i Astma og
Allergiforbundet f tt mulig eten til ved
ere anledninger koble else og dans
som fysisk aktivitet. et er dette eg
.naaf.no / 4 1

nsker bygge videre
p med kompaniet,
forteller Benedi te .
B erke.

B e g e is t r e t
p u b lik u m

for alle barn k ent fortelling som du kunne
relatere til , p n rt
old var utrolig ott.
et at barna i tillegg
etter forestillingen kk
lov til snakke med
dansere vil, i kombinas on med opplevelsen,
for pentligvis bidra til
at elevene f r interesse
for dans som bevegelsesform og ta steget til
begynne med dans selv
og bes ke en danseforestillingen p egen
nd, sier Pi nenburg .

B de barn, foreldre
og ansatte fortelEtter forestillingen fikk barna møte danserne.
ler at responsen fra
publikum var over all
forventning. Barna og
de unge glemte sin
sykdom og levde seg
elt inn i eventyret.
nder premieren p
llev l syke us sto
de ansatte med t rer
i ynene og de sm
Håper på ere
forestillinger
guttene var elt trollbundet av Prinsen.
vordan er n liten
P iks ospitalet var
istorie om Askepott
det ere foreldre som
nansiert
takket for at barna n
eg er sv rt ydmyk
kunne a noe positivt
og takknemlig for at
se tilbake til fra
Prinsesse
rt a ouisyke usopp oldet.
ses fond og Akers us
ens barn fra A us
ylkeskommune ar
nektet dra em
st
ttet pros ektet, s
Barna på Rikshospitalet hadde stor glede av å se ballettdanserne utfolde seg.
fra syke uset f r de
barn og unge p sykeadde f tt oppleve
us kan f oppleve den
balletten, og be andlingen m tte bli
glede ballett, fysisk aktivitet og beveog erteproblemer.
satt p vent til forestilling var over. n
gelse gir, sier B erke.
P grunn av deres elseproblemer
av guttene p oksentoppen skole ble
un forteller at un er i gang med
ar mange av barna noks begrensede
elt bergtatt av Askepott og sa dette er erfaringer generelt, og s rlig n r det
s ke midler for 014, for at ere barn
vakkert, mens en av entene gikk bort
skal kunne f glede av balletten.
g elder bevegelse. ange av barna ar
til uglen og fortalte at n vil un ogs
Balletten er en glimrende uttrykksogs en mangelfull kroppsbevisst et,
begynne danse ballett.
form som skaper dialog med publikum i
forteller rektor a olein Pin eburg.
urneen viste vor viktig det er at
i er derfor veldig takknemlig for at alle aldre. istorien om Askepott er lett
barn og unge som ar en u ordrende
alle elevene 1.-10. klasse kk mulig et g enk ennelig for alle, og n r vi i tillegg
ar s otte dansere som lever seg inn
else verdag f r oppleve kunst og kultil oppleve den otte balle orestili rollen, a, da blir det god kunst som
tur av y kvalitet.
lingen. ange av barna ar aldri v rt
fort ener n ut til mange, mange ere,
oksentoppen skole er en spesialskole p en balle orestilling tidligere. et
avslutter B erke.
for blant annet barn med allergi, eksem, kunne oppleve en forestilling med slike
astma, andre kroniske lungesykdommer talen ulle unge dansere, basert p en
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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.

K ONS EPT – KVAL ITET – K UNNSK AP!
Kontakt oss på tlf: 40 00 21 49 eller
E-post: kundeservice@renholdssoner.no
Se også våre nettsider: www.renholdssoner.no
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riske pust p inne k
Produktiviteten g r opp
og sykefrav ret g r ned
n r inneklimaet blir
bedre. ostnadene til
utbedringer er o e lavere
enn det man sparer p
gi folk bedre lu
puste i.

ned. et vi m f beslutningstakere
til sk nne er at det som investeres i
bedre inneklima, kan entes ut ig en i
mer e ektivitet p arbeidsplassene. P
samme m te kan man p skoler merke
at elevens evne til l re blir bedre vis
inneklimaet bedres, understreket an.
Og dette siste er et poeng som burde
v re ytterst gangbart n , i en tid vor
store ressurser settes inn p
eve
kvaliteten i norsk skole.

E n k le g r e p
Fagsjef i KLP, Geir Grønsholt var fornøyd med
fagdagen og trakk særlig fram fokuset på
konkret handling for bedre inneklima som et
vellykket innslag.
tekst og foto

ystein

ikalsen

A h a -o p p le v e ls e n e

stod i k p
inneklimadagen i Arendal 1 . september. 64 deltakere kk med seg et variert program som i stor grad fokuserte
p vor lite som skal til for g re store
forbedringer.
nger udnes, som er regionssekret r i Agder, var godt forn yd med
arrangementet som NAA Agder arrangerte sammen med Arendal kommune,
Agder Arbeidsmil
S, Astma- og

Gevinsten ved bedre inneklima er enorm,
mener professor Pawel Wargocki. Dette er fordi
arbeidstakeres effektivitet øker dramatisk i bedre
inneklima. Samtidig går sykefraværet ned.
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Allergiforbundet sentralt, Arbeidstilsynet og P-skadeforsikring.

G o d e a rg u m e n te r

eg f r stadig envendelser fra mennesker som uttrykker bekymring over
inneklimaet. Noen er blitt syke, noen
er redde for bli det. elles for dem er
at de nsker seg et bedre inneklima.
anken min med arrangere denne
fagdagen var inspirere b de de som
eier, dri er og bruker o entlige bygg til
g re noe for forbedre inneklimaet,
sier udnes etter endt arrangement.
et var et variert program som ble
presentert under overskri en urt
nnsomt og ovp lagt . ylkesmann
i Aust-Agder, ystein upedal nsket
velkommen med ber mme initiativet og understreke vor viktig godt
inneklima er. tter vert som fagdagen
skred frem kk fylkesmannen tung
faglig st tte. en polske professoren
Pa el argo ki brukte sitt foredrag p
vise vor l nnsomt det er med godt
inneklima.
et er menneskene som er bedriftenes og kontorenes viktigste ressurs,
sa argo ki.
S rger vi for godt inneklima, ker
e ektiviteten p det arbeidet som
g res, samtidig som sykefrav ret g r

e mange kommunalt og fylkeskommunalt ansatte i salen lyttet interessert
til disse argumentene, vel vitende om
at Oppl ringsloven sl r fast at alle
elever ar krav p et godt inneklima.
a professoren adde sagt sitt, tok
ai ustavsen i NAA og yvind rygstad i es old fylkeskommune over.
e presenterte sitt pros ekt ved orten
idereg ende skole, og viste vordan
det med enkle grep og nytt fokus g r
an g re mye for inneklimaet. ten
at det n dvendigvis koster en formue.
ette var spennende for o entlig
ansatte som ele tiden m for olde seg
til trange buds ettrammer. Alle skoler
er i en old til Oppl ringsloven p lagt
g ennomf re internkontroll med
skolemil et etter forskri om mil rettet elsevern i barne ager og skoler.
nternkontroll inneb rer omsette
kravene i lov og forskri til konkrete
m l for skolemil et, kartlegge u ordringene og planlegge og iverksette
tiltak for n m lene. odepinen til
byr krater og politikere er va de skal
g re vis det viser seg at inneklimaet
ikke er godt nok. Penger til utbedring
vokser ikke p tr r. erfor var det godt
nytt for de o entlige ansatte
re at
mye kan g res med sm midler.
P var med arrangere fagdagen,
og deres representant p m tet, eir
r ns olt la s rlig vekt p at inneklima
ang r oss alle, mer enn de este av oss
kansk e forst r. Norges Astma- og Allergiforbund sitt fokus p inneklima er
dermed noe som kommer ere enn de
med astma til gode.
eg tror det l nner seg risikovur-

e klimadagen

Catrine Holm i Arendal kommune (i grønn genser) hadde ikke tenkt på hvor stort potensiale bedre inneklima har for produktiviteten på en
arbeidsplass. Her sitter hun i gruppearbeid sammen med (fv) Åse Liv Bjønnum, Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste, Ingebjørg Solhaug og
Liv Slyngstad Aaserud fra Nyskogen bo- og omsorgsenter, og Øystein Rosmer, Tvedestrand og Åmli VGS.

dere inneklimaet. N r vi f r resultatene ble bedre, var det mange som knapt
p obb og ta grep.
p bordet og kan vise vilke elserikunne vente med komme seg tilbake
sikoer det ligger i a for d rlig lu ,
da vil vil en til andling komme av seg
selv, sa r ns olt i en kommentar etter
E n k le g r e p g ir s t o r in n e k lim a g e v in s t
m tet.
...........................................................................................................................................................................
eg likte spesielt godt at det ble lagt
● en som m ker sn m ikke plassere sn augene slik at smeltevann renner over
mye vekt p konkret obbing for bedre
gangveier og inngangspartier.
klima. et er viktig at de som deltok p
● Bruk kun grovkornet str sand til str gangstier og foran inngangspartier.
fagdagen kan g tilbake p obb med et
● et b r v re avskrapningsrister foran alle inngangspartier som brukes.
nske om bedre ting, og med en viss● P se at det er avskrapningsmatter og fuktabsorberende matter innenfor alle ytterd rer.
et om at det faktisk er mulig, tilf yde
● S ekk takrenner for b ss og l v og p se at vann fra nedl p ledes raskt og e ektivt
r ns olt, som er fags ef i P.
bort fra yttervegg og gangbaner.
il slutt p fagdagen ble det pnet
● S ekk at lter p til-lu og avtrekk blir ski et i ventilas onsanlegg ver st
for gruppearbeid der deltakerne skulle
bruk
7- lter pollen lter .
diskutere vordan de kunne obbe for
● S ekk at alle varmekilder kan reguleres, og at det er termometer p innervegg i alle rom.
bedre inneklima. ange deltakere la
NB
ue er bra for ue .
vekt p at de adde blitt inspirert til
● S ekk at alle vinduer kan pnes og settes i lu eposis on etabler lu erutiner.
andling av eksempelet fra orten. et
● S ekk at ingen ar arbeidsplass inntil vindu eller varmekilder pga k l og kaldras .
var en a a-opplevelse l re at mye
● tabler rydderutiner, og p se at organisk avfall b res ut ver dag.
kan g res uten de store investerin● gangsett en prosess slik at arbeidsplassen kan bli fri for parfyme og luktsk ulere.
gene. N r de i tillegg adde blitt g ort
●
ektivt ren old u res best med mikro ber og uten bruk av parfymerte produkter.
oppmerksomme p at e ektiviteten og
elsegevinsten var stor n r inneklimaet
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Et rom med kun 0,0005
%99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
som fjerner
Ønsker duområde
mer informasjon
du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
på nesten 30kan
forurensningspartikler
i luften?kvadratmeter.
Et rom med kun 0,0005 %
eller NORsupport@nikken.co.uk.

forurensningspartikler i luften?

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

Eføkletlseer

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.
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.

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

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

Unik Sensitiv produkter er grundig
testet og anbefalt av Norges Astmaog Allergiforbund som et godt valg
for barnefamilier og andre som har
følsom og sensitiv hud.

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
www.nikken.eu

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

www.nikken.eu

Inspirert av barn
Følesansen er din nyfødtes viktigste sans.
Derfor har Pampers New baby og Sensitive
vaskeservietter nå. Comfort Soft som kjærtegner
og innsvøper barnet ditt i mykhet som aldri før.
www.nikken.eu
Den eneste pleie til nyfødte som er blitt vurdert
og anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.
www.nikken.eu

“Må jeg holde meg unna alle meieriprodukter
når jeg har laktoseintoleranse?”

Behandlingsreiser i 2014
fo r b a rn o g u n g d o m (3 -1 8 å r) m e d
k r o n is k lu n g e s y k d o m o g /e lle r a to p is k
e k s e m til V a lle M a r in a , G r a n C a n a r ia
SØKNADSFRIST:
1 . s e p te m b e r 2 0 1 3 o g g je ld e r fo r r e is e r i h e le 2 0 1 4
NB! KUN en søknadsfrist for 2014!
Tid:

De fleste med laktoseintoleranse tåler litt
laktose hver dag, og trenger ikke utelate
meieriprodukter fra kostholdet. Ikke gå
glipp av viktige næringsstoffer, få
riktig diagnose hos legen din.
INTOLERANSE

INTOLERANSE

OLERANSE
INTOLERANSE
INTOLERANSE

Lær mer om laktoseintoleranse:
Skann QR-koden eller se
www.melk.no/laktoseintoleranse

Alt du trenger å vite
om laktoseintoleranse:
www.melk.no/
Lær mer om laktoseintoleranse:
Skann QR-koden eller se
laktoseintoleranse
www.melk.no/laktoseintoleranse

Lær mer om laktoseintoleranse:
Skann QR-koden eller se
www.melk.no/laktoseintoleranse
Lær mer
mer om
om laktoseintoleranse:
laktoseintoleranse:
Lær
Skann QR-koden
QR-koden eller
eller se
se
Skann
www.melk.no/laktoseintoleranse
www.melk.no/laktoseintoleranse
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4 u k e r o g 3 u k e r fo r u n g d o m u te n
le d s a g e r
Egenandel: K r 2 8 5 6 f o r l e d s a g e r e , i n g e n
e g e n a n d e l fo r b a rn o g u n g d o m
V i
( le
p å
o p

g jø r o p p m e r k s o m
d s a g e r e ) m å d e le
V a lle M a r in a h a r
p h o ld s r o m /k jø k k e

p å a t to b a rn o g to v o k s n e
e n le ilig h e t. L e ilig h e te n e
to s o v e r o m , fe lle s b a d o g
n

SØKNADSSKJEMA:
H e n te s p å v å r in te r n e tts id e :
w w w .o s lo - u n iv e r s ite ts s y k e h u s .n o /b e h a n d lin g s r e is e r

Mer informasjon om Behandlingsreiser
og tidspunkt finner du på:
w w w .o s lo - u n iv e r s ite ts s y k e h u s .n o /b e h a n d lin g s r e is e r
e lle r k o n ta k t o s s p å : b e h a n d lin g s r e is e r @ o u s - h f.n o
e lle r p a s ie n t te le fo n : 2 2 0 6 7 8 3 3 h v e r d a g e r
m e llo m 1 2 - 1 4 .

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

Hudvask på kroppens egne vilkår

sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

KAKER ALLE
KAN SPISE
HÅNDLAGDE KAKER
FRA ALLERGIKOKKEN
UTEN > MELK

NYHE
T!
PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved:

NY
• Neseproblemer,
HE også for barn
• Snue og forkjølelser
T!
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

> HVETE
> GLUTEN
> NØTTER
> SOYA
> EGG

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

Finnes på apotek
www.aconordic.com

NY

HE

T!

MATGLEDE!

Godt
og

Godt
og

For mange er melkefritt livsviktig, mens andre
velger det for å føle seg bedre. Stadig flere
velger det fordi de helt enkelt synes det er godt!
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt,
så bra og så godt sortiment som mulig.

Trygt og skånsomt for
sensitiv hodebunn
10 rene basisprodukter
av høy kvalitet
Utviklet i tett samarbeid
med det finske
astma og allergiforbundet
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no
or mange er melkefritt
Selges kun hos frisøren
livsviktig, mens andre velger
det for f le seg bedre.
Stadig ere velger det fordi
de elt enkelt synes
det er godt

melke-

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte
drikker består også av Soyadrikk Naturell som
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte,
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

fritt!
melke-

fritt!
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

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.
Velkommen til en allergivennlig handel!

For mange er melkefritt livsviktig, mens andre
velger det for å føle seg bedre. Stadig flere
velger det fordi de helt enkelt synes det er godt!
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt,
så bra og så godt sortiment som mulig.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte
drikker består også av Soyadrikk Naturell som
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte,
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

Mer info på
www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00
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V e rv e t
m e d le m !

Premier til inke burotsamlere

Hvis alle medlemmer verver ett medlem hver,
blir NAAF store nok til å bli tatt enda mer på alvor.
il du v re med oss og verve ere medlemmer
S ammen sk al v i gj ø re N orge frisk ere!
i ar mange medlemsfordeler og ne vervepremier
en enkleste m ten verve p er fra nettsiden v r
www.naaf.no men du kan ogs ringe oss direkte p
2 3 3 5 3 5 3 5 eller kontakte ditt lokallag.

V E R V

1

M E D L E M

iddtrekk til pute
( 50 x 7 0 c m)
S mooth ie- mask in med
reisekrus og til rende lokk

onas sport, bl
Pakke med to multifunks onelle odeplagg
og to nø k k elringer med
h and lemy nt

N orsk v isesang
i 0 r trippel

V E R V

3

Burot er et ugress som blomstrer 1 . uli 30. august, og
i den perioden avgir pollen.
egion sta ells arrangerte
burotaks on, der 0 skoler og
barne ager deltok og luket
sine omr der i uni. Av dem
er det trukket ut tre vinnere
som ar f tt sine premier
overlevert.
1. premie kr 4000 gikk til
ukan barneskole, elemark.
. premie kr 000 gikk til
spira Sundbyfoss barneage, es old.

3. premie kr 1000 gikk til
rydenlund skole, yken i
Buskerud.
tillegg ar de som gikk
sammen tre venner og luket
i sommerferien rundt ytta
og badeplassen mottatt ver
sin kinobillett. tillegg ar
Statens egvesen og kommunene sl tt burot langs sine
veier og gang- og sykkelstier,
samt rundt o entlige bygg.
il dels bra, men de kunne
mange steder a g ort en
bedre innsats.

s old-barn p kanotur

M E D L E M M E R

P rinc ess
ull dunpute
fra N ord ic form

V E R V

Glade førstepremievinnere fra Rjukan barneskole.

5

T re
k ok k ek niv er i
h ø y
k v alitet

Sterisol sensitiv udpleie.
Pakke med tte popul re
produkter

M E D L E M M E R

osenda l rand ru
termok anne + to k ru s
Apple iPod Nano
( mod ell og farge
k an v ariere)
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kte batteridrevne
stearinly s, tre stk i
u lik e stø rrelser

L e
vervep s o m
legg in remier og
n
på ww din verving
w.na
m e d l e af.no/
m

Forventningsfulle turdeltakere har kommet på plass i kanoene.

den 14. september m ttes
1 barn i alderen s u til 14 r,
og fem voksne, for delta p
kanopadlingen som er en av
aktivitetene i pros ektet
dette er g y i regi av NAA
egion s old. Starten gikk
fra ans ved illing y leir,
der deltakerne kk utdelt
redningsvester og rer. eretter kk de kanoene p vannet. et var med to guider,
i tillegg stiller NAA med en
lungesykepleier.
i kk en rask innf ring

av guidene i padle kano
og vanlige b tregler, som
ikke reise seg i b ten et .
eretter fordelte vi barna og
voksne i kanoene sammen
med guidene, forteller
ona . art iniussen fra
NAA region s old.
Padleturen gikk til v rn ya vor N ans ar
satt opp en gapa uk. det
otte v ret kunne maten
inntas ute, og det ble ogs
tid til en liten sopptur.

NAA s planer fremover
i er tre nye som er valgt
inn i det nye NAA -styret
og gleder oss til tiden
fremover. et nye styret
best r av ilde y re,
inda orkildsen og meg
selv, li angmyren. Selv
ar eg lite erfaring med
organisas onsarbeid, men
gleder meg masse til
l re. en eg ar mye erfaring med det leve livet
med en kronisk sykdom og
takle det p en god m te.
e to andre ar noe mer
erfaring der, og vi f r l re Det nye styret i NAAFU består av (fv) Hilde Myhre, Eli Langmyren og
av verandre. i gleder oss Linda Thorkildsen.
alle tre til komme i gang
med arbeidet. ette er noe som vi alle
ungdom med astma og allergi. ngdom
synes er spennende.
skal f delta i aktivitet som er lagt til
i vil obbe for aktivitet og frilu sliv for rette, alle skal kunne delta og k enne p

mestre nye u ordringer.
i vil ogs samtidig g re
s godt vi kan for at NAA
skal bli mer synlig og vil
pr ve n frem til nye
medlemmer. i vil vise at vi
er en organisas on som obber for at ungdom skal f et
bra tilbud.
ilde og eg var tidligere
p organisas onskurs med
nge funks ons emmede
og kk masse inspiras on og
ideer til arbeid fremover, og
va vi kan g re. N er det
bare samles for sammen
nne ut mer spesi sert va
vi skal obbe med fremover.
Eli Langmyren
leder i NAAFU

Mer pleie. Mindre tilsetninger.
UTE
PARFYN
PARAB ME
FARGE ENER &
STOFF

Bland milde og velkjente ingredienser, så får du gode hudpleieprodukter.

Danatekts produkter Svanemerket. Les mer om våre produkter på

Danatekt produktene er spesielt tilpasset deg med tørr, ømfi ntlig

www.danatekt.no. Danatekt hudpleieprodukter får du på apoteket!

og utsatt hud, og du fi nner verken parfyme, fargestoff eller parabener i produktene våre. Produktene er milde og skånsomme, slik
at de kan brukes hver dag av både store og små. Dessuten er alle

En ny generasjon hudpleie

Orion Pharma AS | Postboks 4366 Nydalen | 0402 Oslo | Telefon: 40 00 42 10
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Skal unders ke vorfor ere barn f r astma og allergi
olke elseinstituttet
starter studien BraPust
for se p rsaker til vorfor
stadig ere barn utvikler
astma og allergi. studien
skal
unders ke rsaker
til utvikling av lu veisplager
og astma os barn. et er

barn fra en norske mor og
barn-unders kelsen som
skal delta i studien, if lge
. e som nsker delta
vil blant annet f tilbud om
unders ke lungefunks onen,
og s ekke om de ar allergi. et er n dvendig og viktig at

vi f r slike unders kelser for
kunne f svar p rsaksfor oldene til at s mange
utvikler astma og allergi, sier
seniorr dgiver ret e Amdal
i Norges Astma- og Allergiforbund. - Studien BraPust
er en unik mulig et til

unders ke teorien om at
for old allerede s tidlig som
i fosterlivet kan p virke risiko
for at barn senere utvikler
allergier og kronisk astma,
sier en e Nystad, seniorforsker p
.

... for et bedre inneklima
Gaular
kommune

ANONYM
STØTTE

gaular.kommune.no

Gildeskål
kommune

Vennesla
kommune

Lillesand
kommune

gildeskal.kommune.no vennesla.kommune.no lillesand.kommune.no

Alstahaug
kommune
alstahaug.kommune.no

Evenes
kommune
Helse og Sosial
evenes.kommune.no

Siljan
kommune
www.siljan.kommune.no

Brønnøy
kommune
bronnoy.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune
midtre-gauldal.kommune.no

Ullensaker
kommune
ullensaker.kommune.no

Kvam Herad
kvam.kommune.no

rana.kommune.no

tysver.kommune.no

P rob lemer i ku lden?

K anskj e J onas v armemaske kan hj elpe deg?
J onas v armemaske fra Astma- og Allergiforbundet er spesielt
egnet for mennesker med lunge- og hj ertesy kdommer, for
e sempel astma. o asmas e g r god bes ttelse mot
ald og t rr l
og er også
g or de som dr er
ss a
tet eller arbe der ster
lde. arme
ra l e ma p ster t lagres metall lteret og
armer opp l e ma p ster
. etall lteret
oppbe arer også de
ghete som
es t
p ste og
ter l e ma p ster
g e sl at
de bl r behagel g å tre e
. lteret er ormet
etter a s tet og holdes på plass der et
r bbestr et område hals eller l e.
inne til arn o vok ne i ere mo eller
o far er o me o
er l er.

nner all informa on om
ona ma ken i v r ne
tikk:
www.naaf.no/ne
tikk.
kan o
rin e o
lf:
.
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Joker Austmarka
2224 AUSTMARKA
Tlf. 62 82 82 21

Vitusapotek
Tiller
7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

Jordens Helse
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00
www.tronderbilene.no

3551 GOL
Tlf. 32 07 49 60

Coop Dønna

Son Kro AS

8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

1555 SON
Tlf. 64 95 70 08

Østo
Ortopedisenter AS

Haugen ANS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Skistar Norge AS
9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 15 00

Inter Revisjon
Gjøvik AS
6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Apotek 1 Stord
54111 STORD
Tlf. 53 45 60 30

Tlf. 62 53 56 00

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Mithra AS
3692 SAULAND
Tlf. 35 02 32 33

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Kjell Arne
Schjørn AS

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Rørlegger

Trygve Myrer AS

Modum Regnskap
og Data AS

2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Hornindal
Thv. Holtlien
Rekneskapslag Kjøttforretning
6761 HORNINDAL
Tlf. 57 87 84 40

Titt-Inn
Brio Leker
Ski Storsenter
Tlf. 64 85 77 77

1160 OSLO
Tlf. 22 28 91 05

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

9800 TROMSØ
Tlf. 77 64 73 00

ANONYM
STØTTE

Gulv og Tak AS
4050 SOLA
Tlf. 51 64 64 94

Moe Transport og
Eduard A Byes
Konsulent Tjenester Begravelsesbyrå AS
5723 BOLSTADØYRI
Tlf. 900 89 107

8622 MO I RANA
Tlf. 75 13 73 00

Kjeller
Tlf. 66 93 65 00

Ramlo
Sandtak AS
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 10 30 03

Vollan
Gjestestue AS

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

9040NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 23 00

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

0028 OSLO
Tlf. 22 40 28 00

Neglspretten
Fotterapi

Villa Skaar AS

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Tlf. 32 04 45 18

3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

S. Thorstensen AS Frisørkjelleren
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 70 00

8540 BALLANGEN
Tlf. 76 92 60 80

6700 MÅLØY
Tlf. 57 85 00 53

Novikveien 47
8800 SANDNESSJØEN

En virksomhet i Stift. Signo
3240 ANDEBU - Tlf. 33 43 88 00

6003 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 55

Tlf. 33 44 83 20

ACO Hud Norge AS
0484 OSLO
Tlf. 23 00 70 40

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Rana Gruber AS
4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Kongsbakken
Gleditsch AS
videregående skole Odd
3211 SANDEFJORD

Apotek 1 Askim
1830 ASKIM
Tlf. 69 84 41 40
Hverdager 10-20 Lørdager 10-18

avd. Porsgrunn

Forfatter

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Hommersåk Bil AS

1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

F.P. Entreprenør AS Kjersti Scheen
2317 HAMAR
Lofoten
Sparebank

3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22

7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 05 53 00

Salong
Evy Frantzen

Langestrand
Fysioterapi

Autostil
Verksted AS

avd. Hemsedal

Brødr.

Caverion Norge AS

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

4639KRISTIANSANDS
Tlf. 38 19 20 00
Rosenkrantzg 17, 3018 DRAMMEN - Tlf. 32 26 90 00
Betong - Mur - Flisarbeid

0115 OSLO - Tlf. 22 40 15 00

0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

avd. Larvik
3269 LARVIK - Tlf. 33 11 35 10

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

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

Drammensveien 106, 0273 OSLO
Tlf. 21 03 05 00

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00
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ei alle NAA ere
P landsm tet i september
013 ble eg valgt som leder av
forbundsstyret, og det er med
stor glede og stolt et eg skal
skrive min f rste leder i bladet.
eg er en 41 r gammel
l rer og familiemor som bor i
roms . eg ar v rt medlem
i NAA i ti r. Som person er
eg glad, energisk, l sningsoriF orb u nd sled erens
entert, m lretta og litt sta. os
meg er det rom for forsk eller,
og det yt under taket.
eg ar g ennom mitt
medlemskap i NAA v rt p ulike kurs og foredrag, oldt
foredrag, v rt p medlemsm ter og andre m ter innad i v r
og i andre organisas oner.
et som sl r meg i v r organisas on er den enorme kompetansen og erfaringen som nnes blant v re medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. i kan mye, og vet mye, om u ordringer
med allergi og over m ntlig et, eksem og kols. i m bruke
det vi kan og dele det med verandre og andre. ed ver
aktivitet vi ar, er det rom for samsnakk og sam andling. eg
nsker at vi usker viktig eten av disse uformelle arenaer der
vi deler erfaringer, elper verandre og bygger verandre.
i nsker at de som ar disse u ordringene skal mestre sin
verdag best mulig. et kan vi g re noe med, vi kan g re

h jø r n e

en forsk ell. i kan v re tilstede, a aktiviteter og vise for en
ott organisas on vi er. ar du v rt til stede for en person,
ar du g ort en forsk ell et g res et enormt arbeid over det
ganske land.
edlemsverving er en viktig del av dette. Nettsiden v r
.naaf.no er en n m te g re mennesker oppmerksom
p va som egentlig foreg r av pros ekter og aktiviteter i
organisas onen. i kan uske at ved f ere medlemmer,
kan vi g re enda mer b de i lokallagene, regionene og sentralt. r det ikke et lokallag eller storlag der du bor, kan det
kansk e startes et
denne landsm teperioden er det vedtatt at vi skal a et
ekstra fokus p barn og inneklima. P nettsidene v re nnes
det mye informas on. es dere g erne opp, nn ut va dere
lurer p og snakk sammen, p tvers av lag og regioner. a
g erne aktiviteter som om andler astma, eksem, over m ntlig et eller kols og fokuser p gode opplevelser og mestring.
NAA er en organisas on der vi st r sammen.
itt budskap er at vi tilrettelegger og deltar i de gode samtalene, deltar p aktiviteter, opplever mestring og deltakelse
ut fra ditt niv . or Sammen g r vi Norge friskere .
Mange varme ønsker,

Gørill Kasberg
Forbundsleder

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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ossinger til alle arina

ubileumstur til iga

Den kunnskapsrike guiden viste rundt i hele byen.

roruddalen Astma- og
Allergiforening fyller
ri
r, og i den forbindelse ble
det arrangert tur til iga i
atvia med 7 deltakere.
l pet av de tre dagene i
Baltikum ble gruppen loset
De sprekeste fjellgeitene har kommet seg til topps.
g ennom byens severdigoss og omegn astma og
eksem og allergier. er gikk
eter av en kunnskapsrik guiallergiforening adde en ott det i varierte aktiviteter ba- de eppelin allene, gamletur til alle arina i somding og strandliv, ellturer,
byen og okkupas onsmuseet.
mer. 46 store og sm kk to
volleyball og selvf lgelig
et ble ogs tid til u orske
otte uker i sol og varme, det isspising.
byen p egen nd noen
g orde godt b de for astma,
u orsket byens natursk nne

parker med tur p kanalen,
mens andre ble knadd etter
alle kunstens spa-regler.
Noen valgte byens kultur
som den ortodokse katedralen, ri etsmonumentet.
et ble oldt festmiddag
p Biblioteka no1 i en erlig
atmosf re, taler ble oldt
og latteren satt l st. et ble
servert en fantastisk gourmetmiddag som var en fryd
for b de syn og gane

urdag for kolsere
NAA region s old arrangerer evnlige turdager for
personer med kols, og den
6. september var for tte
spreke deltakere med p tur
i redrikstadmarka. er er
det satt ut treningsapparater
i skogen, og disse ble pr vd
grundig ut. tillegg ble det en

god runde i terrenget, p fyll
av mat og drikke og faglig
inn old fra lungesykepleier.

Takket være treningsapparatene
i skogen, fikk turdeltakerne god
trim denne flotte høstdagen.

eil bilde i barneagereportas e
forrige utgave av AstmaAllergi adde vi en reportas e
fra ir sla barne age p ran
anaria. er skulle det a
st tt p trykk et bilde av
Olivia i sin norske bunad,
men p grunn av en teknisk
feil kom det et elt annet
bilde p trykk. i beklager
feilen og viser i stedet bildet
av Olivia i dette bladet.
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Ole . Bording vil g erne fortelle leserne om sine positive
erfaringer med allergivaksine i pilleform mot gresspollen.

Allergifri uten stikk
eg var gutten som alltid gikk med lommet rkle i lomma.
ele sommeren og vel s det. Bare sommerfork lelse ,
sa min mor, med innebygd besk ed om at det var ingenting
klage over. ommet rkledet fulgte meg da eg begynte p
skolen, g ennom barndommen og ungdommen.
S satt eg p min bryllupsdag 3. uli med fanget fullt av
prestekrager, r dkl ver og nyperoser og stakk blomstertr d
opp g ennom prestekragestilker for lage verdens neste
brudebukett til min tilkommende. yner og nese rant og
ganen kl dde som besatt, etter vassing rundt i grasengene
for nne de beste blomstene.
u ar o ysnue, du , sa min fetter Svein, som akkurat
var kommet em til Norge for studere, etter a bodd
mange r i S r Afrika. an var vel k ent med plagene og forrte meg en resep ri tablett fra landet s r for ekvator. Aldri
ar eg v rt borti i et medikament med s nn e ekt Bryllupsfeiringen forl p som en snufsefri dr m.
en i verdagens Norge var allergipiller reseptbelagte p
begynnelsen av 70-tallet, s ti r med legebes k og apotekutgi er fulgte. vor mange slags piller eg ar gumla, og navnet
p dem, ar eg glemt, men eg usker at de f rste adde r d
varseltrekant og g orde at eg gikk som en s vng enger g ennom den lyse rstid.
tter at en lungespesialist fant litt astma i meg og allergitesten viste fy-verdier for b de katt og b rk og andre ting,
m tte allergipiller spises ele ret, sammen med andre ting
spesialisten sa eg trengte.
t rs tid f r min 40. bryllupsdag leste eg i ei avis at det var
kommet en stikk-fri ysnuevaksine p markedet. eg er en
stor og sterk og godt voksen mann, men er fortsatt livredd
for f ting stukket inn i min kropp, s dette kunne virke som
min redning. tter litt bearbeiding av min spesialist, kk eg

M

Gresspollen er til stort besvær for mange, men innsenderen har fått
hjelp av allergivaksine i pilleform.

am omsider med p skrive ut resept p ra a . en adde
an ikke v rt borti f r.
n bivirkningsfri pille ver dag i tre r m tte til f r eg p
min 4 . bryllupsdag kunne vasse pillefri rundt i blomstrende
grasenger uten den minste antydning til allergisymptomer.
N i september er graset for lengst avblomstra. eg ar v rt
symptomfri en el graspollensesong, og mer opplagt enn f r.
mitt overmot akter eg n unng eteri in-pakka s lenge
som mulig. atter og under ar eg bare sporadisk n rkontakt med, og spesialisten sier at ra a ikke vaksinerer mot
b rkeplager, men det vil eg s ekke med egen nese og gane
or mange virker kansk e vaksinering med pille i over
1000 dager slitsomt, men eg er overbevist om at, som p s
mange andre felt, er o e det langsomme bedre og sikrere
enn det raske. At det dessuten er fritt for stikk, er o et funn
for s nne som meg
Ole I. Bording, 66 ½ år

T
–

Slik var pollensesongen 013
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perioden 1 . 0. mai d gnmiddeltall
p over 1000 pollenkorn bm lu ,
som tilsvarer ekstrem tett et.
resspollensesongen i Oslo startet
17. uni, og var som for b rk to uker
etter g ennomsnittsdatoen. oveddelen av spredningen kom i r fram
mot midten av uli, og rssummen
utg orde litt over alvparten av g ennomsnittet for stas onen.
e daglige registreringene starter
ig en lengst i s r rundt m nedsski et
anuar februar 014. arslingene vil
komme i forkant av or- og asselblomstringen.

V
p

H
Foto: Colourbox.

andag 6. august sendte Astmaog Allergiforbundet ut rets siste
pollenvarsel. Sesongavslutningen
kom til vanlig tid, etter at buroten i
s r og gresset i nord adde avsluttet
blomstringen.
rets sesong kom generelt sent i
gang p grunn av den kalde vinteren.
B rkepollensesongen i Oslo startet
7. mai, 14 dager senere enn g ennomsnittsdatoen for omr det. rssummen til slutt ble er a. alvparten av
g ennomsnittet for stas onen.
estlandet adde den kra igste
b rkepollenspredningen i for old til
g ennomsnittstallene, rsta adde i

B
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Hodepine?
Ofte forkjølet?
Trett/uopplagt?
Tungpustet?
Allergisk?
Tett nese?

Mange helseplager skyldes dårlig innemiljø!

Ta Innemiljøsjekken, så kan du få bedre luftkvalitet
– og livskvalitet!
Bestill Innemiljøsjekken fra Anticimex så vil en av våre boliginspektører
komme hjem til deg og sjekke forholdene i din bolig.
Vi gir deg råd om hva som bør gjøres dersom du har fuktskader eller
problemer med innemiljøet hjemme.

Hvis du vil trekke frisk luft inne, kontakt oss på:

815 48 250 eller www.anticimex.no
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NYTT FRA NAAFS REGIONER

Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Besøksadresse: St. Olavs gate 25. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

Vi er svært glad for alle som støtter oss
gjennom Grasrotandelen. For å registrere deg som giver, gå inn på www.
norsk-tipping.no/grasrotandelen/. Der
kan du søke opp din lokale Astma- og
Allergiforening og registrere ditt spillerkort slik at de mottar støtte fra deg
hver gang du spiller.

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

Aktiviteter:
Astmakurs på Sørlandet sykehus
avd. Flekkefjord 14. oktober.
Ta kontakt på 94872107 /region.agder@
naaf.no om du ønsker å melde deg på
eller vil delta som frivillig.
Tid og sted for aktiviteter annonseres
direkte på www.naaf.no/lokale_sider
Regionen har bemannet kontor på
Bjorbekk mandag, onsdag og fredag
kl. 9-15. Ta gjerne kontakt!
Aust-Agder Storlag
Svømming i Arendal - 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.
Astmadilten Lillesand. Lavterskel gåturer.
Medlemsaktiviteter i storlaget:
Juletrefesten med tryllekunstner
1. des. Bowling 11. oktober 17 / 19.30
Lister Storlag
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
Dyreparken-tur. Marsipan og sukkertøylaging. Juleverksted

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

Glåmdal AAF
Brukerkontoret Sykehuset Innlandet,
Kongsvinger, er åpent for de som
ønsker mer opplysninger om astma,
kols, allergi og eksem eller om du bare
trenger noen å snakke med. Åpningstider er: 14. november og 12. desember
kl. 16.00 – 18.00. Velkommen.

REGION MIDT
Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund
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Kontortid: Tirsdag 9-15. Torsdag 9-15.
Fredag 11-15
Regionssekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Sør-Trøndelag
Telefon: 72 83 10 04 / 922 87 146
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu
Besøksadresse: Ulseth Nordre. 7540 Klæbu
Kontortid: Mandag – fredag kl. 9–15
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nord-Trøndelag
Henvendelser fra medlemmer betjenes
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.
AKTIVITETER
Med støtte fra Extrastiftelsen skal NAAF
Region Midt gjennomføre prosjektet
«Bygg Varder» i løpet av 2014. Til dette
trenger vi 15 deltakere. Deltakerne skal
være i aldersgruppen 16–30 år. Bygg
Varder går ut på at 15 deltakere får
delta på to weekender på fjellet med
fokus på trening, kondisjon/koordinasjon og astma. Den ene samlingen blir
på vinteren og den andre på høsten.
Egenandel medlemmer kr 500,-/
ikkemedlemmer kr. 1000 pr pers pr
weekend.
For påmelding eller mer informasjon
ta kontakt med prosjektleder Monica
Dalseth på e-post monica.dalseth@
naaf.no
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal Storlag trenger flere
styremedlemmer. Kan du tenke deg
å bli med i vårt storlagsstyre? Eller vil
du ha mer informasjon om hva dette
gjelder? Ta kontakt med regionssekretær
Monica Dalseth på tlf 47 36 24 18 eller
på e-post monica.dalseth@naaf.no
Møre og Romsdal Storlag har tre
mosjonsgrupper. Ønsker du å være med
i en mosjonsgruppe, ta kontakt med
mosjonsleder:
Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset
Tlf: 413 11 458
Surnadal: Inger Merethe Mogstad
Tlf: 958 48 370
Skodje: Jarle Ekroll Tlf: 977 25 678
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag storlag har følgende
aktiviteter i høst:
Onsdag 23. oktober: Temakveld om
astma, allergi og eksem v/Torbjørn Øien
kl 18–21
Mandag 25. november: Matkurs i
Trondheim kl 17–21
For mer informasjon og påmelding,
send e-post til region.midt@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 prøver også å få til en badedag i
Nord-Trøndelag, følg med på vår hjemmeside for mer informasjon.
Nord-Trøndelag Storlag trenger flere styremedlemmer. Kan du tenke deg å bli
med i vårt storlagsstyre? Eller vil du ha
mer informasjon om hva dette gjelder?
Ta kontakt med regionssekretær Gina
Strøm på tlf 72 83 10 04/ 92 28 71 46
eller på e-post gina.strom@naaf.no
For informasjon om aktiviteter i Region
Midt: www.naaf.no/no/Lokale_sider
Er det noe du savner hører vi gjerne
fra deg!

REGION NORD
Troms og Finnmark
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen
E-post: region.nord@naaf.no

Lokale arrangementer kunngjøres også
på www.naaf.no/nord
Alta Astma- og Allergiforening
Leder Nelly Halvorsen, tlf. 917 26 628
Medlemmer får 50 prosent rabatt på
timer i Alta Helsebad. Medlemskort med
kvittering må fremvises. Timen i Alta
Helsebad tirsdager utgår.
Harstad og omegn Astma- og
Allergiforening
Leder Eirin M. Wallervand, tlf. 976 06 153
Klatredag i november – følg med på
Facebook og på www.naaf.no/nord
Midt-Troms Storlag
Leder Svein Myrlund, tlf. 991 09 090
Familiesvømming i Polarbadet fast
første onsdag i måneden.
Billetter kan reserveres hos Anette Eide
på tlf: 981 32 883 eller eideanette@
hotmail.com.
Nord-Troms Storlag
Leder Klemet A. Sara, tlf. 414 08 546
Svømmetrening for barn og ungdom
med astma-allergi. Voksne er også
velkomne til å delta.
Sted: Birtavarre Røde kors basseng.
Tid: Mandager fra kl. 17.00 til 18.30
I tillegg har vi også svømmetrening
hver siste lørdag i måneden
kl. 16.00 – 17.30.
Porsanger Astmaog Allergiforening
Leder Renate Pettersen, tlf. 908 54 266

Sør-Varanger Astmaog Allergiforening
Leder Toril S. Millehaugen,
tlf. 408 79 417
Lokalforeningen har tilgjengelig to kort til
Barentsbadet liggende til disposisjon til
medlemmer. Ta med gyldig medlemskort.
Tromsø og omegn Astmaog Allergiforening
Leder Per H. Kasberg, tlf.992 74 419
Basseng
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell
og Helsehus i Tromsø. Søndager fra
kl. 17-18.00 (foreløpig til og med 1.
desember).
Informasjon om andre aktiviteter i
Tromsø fås ved å følge med på www.
naaf.no/nord, eller kontakte regionssekretæren.
Vadsø Astma- og Allergiforening
Leder Irene H. Hansen tlf. 906 95 344
Savner du aktivitet/tilbud?
Kom gjerne med innspill om hva NAAF
Region Nord kan gjøre for medlemmer i
Troms og Finnmark.
Flere opplysninger på
www.naaf.no/nord.

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

For mer informasjon, se våre
hjemmesider www.naaf.no/nordland

REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
E-post: region.oppland@naaf.no

Brukerkontoret Lillehammer
Sykehus
Vi er her for deg - den første mandagen
i måneden, klokken 12.00–15.00.
Granheim Lungesykehus:
Også her treffer du oss den første
mandagen i måneden fra klokken
16.30–17.30.
Ønsker du en likemann å snakke med?
Ta kontakt med regionskontoret som
formidler kontakt med rett likemann for
ditt behov.
Klatredag på Hunderfossen!
Tid: Lørdag 19. oktober klokken 12.

Prøv deg som Tarzan i Norges mest
spektakulære hinderløype som har
fire ulike vanskelighetsgrader. Har
du fylt sju år og er 130 cm kan du
være med og klatre. Flere detaljer om
parken finner du på Hunderfossen sin
hjemmeside, under menypunktet ”attraksjoner” og ”fart og spenning”. For de
som ikke kan eller vil være med å klatre
tilbyr vi andre morsomme aktiviteter.
Til slutt samles vi på Fossekroa til enkel
bespisning.
Bowling på Gjøvik!
Tid: Torsdag 7 november, klokken 18.00
Vi spiller 2 spill og koser oss med pizza
og brus.
Mer informasjon finner du på www.
naaf.no/oppland, eller ring regionskontoret.

nytt styre ble valgt på årsmøtet
i februar med Jan Pretorius som
leder. Ønsker du å komme i kontakt
med styret, er Jans e-postadresse
jan.pretorius@infocare.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: Maite B. Johannessen
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/vest

Medlemmene i region Vest er fra
fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland
og Rogaland

Medlemshelg
Region Vest inviterer alle medlemmene
i regionen til medlemshelg på Stemnestaden leirsted. Dette ligger 14 km
REGION OSLO OG AKERSHUS
fra Haugesund og to km fra Aksdal, der
Tlf: 23 35 35 32
Kyststamveien og Haukelivegen møtes.
Kontortid: Man-fre
Regionssekretær:
Det er 67 km til Stavanger og 114 km til
Eva Høili, P.b. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo Bergen. Selv om dette er langt for dem
E-post: regionosloogakershus@naaf.no
som bor i Sogn og Fjordane håper vi på
deltakelse også fra dem. Det vil bli et
Foredrag om astma, allergi,
variert program med blant annet tema
matallergi, eksem, kols eller
om matallergier og fysisk aktivitet.
innklima?
For mer informasjon kontakt regionsRegionen holder gratis foredrag
sekretær eller sjekk nettsidene til Region
som medlemsfordel. Ta kontakt for
Vest.
avtale om tid, sted og tema.
Aktiv i NAAF? Har du lyst til å være Bergen og omegn AAF
aktiv, enten i en lokal forening, som Vi ønsker å gi våre medlemmer et tilbud
brukerrepresentant, som frivillig på om svømming. I år prøver vi med dette
stand eller andre aktiviteter? Ta kon- tilbudet i følgende svømmehaller: Stemtakt med Eva på regionskontoret, vi memyren, Åstveithallen, Sentralbadet
trenger deg!
og Slåtthaughallen. Medlemmer som
Bading på Gjestad, Jessheim,
kan vise frem medlemskort med kvitlørdager kl. 12 14. Ikke i skolens
tering for 2013, kan bade gratis og ta
ferier. Barn og barnefamilier som
med en ekstra person pr. medlemskort.
er medlem i NAAF, pris kr 40/20.
Vis frem kortet når dere kommer til en
Det er to puljer, kl. 12-13 og 13-14.
av disse hallene, så blir navn og medPåmelding på hjemmesiden eller til lemsnummer notert på en liste som
kontaktperson Solveig Pleym Øien, ligger der. For åpningstider, sjekk www.
tlf: 63 95 27 83/ 416 91 490. Husk
bergen.kommune.no.
medlemskort.
Teater - og pizzakveld for barn
Ønsker du å komme i kontakt med
med foreldre.
Nedre Romerike storlag, kan du bruke
Bergen og omegn Astma- og Allergidenne epost-adressen: naaf.nedre.
forening skal ha sitt årlige arrangement
romerike@gmail.com
for familier med barn og i år inviterer vi
igjen til teater - og pizzakveld.
Svømmetilbud for medlemmer i
Nedre Romerike Storlag
TID: LØRDAG 30. november kl.15.30,
Sørvald Sykehjem i Sørum. Meld
Grieghallen.
deg på til Ståle Hansen, tlf 951
HVA SKAL VI SE: Putti Plutti Pott.
05 656 eller e-postadresse stale.
Etterpå går vi tradisjonen tro på Peppes
hansen@dbschenker.com. Du får
Pizza på Zachariasbryggen og spiser og
tildelt en fast badetid, som gjelder
hygger oss.
inntil du sier den opp. Det koster
25,- pr. pers. pr. time
PRIS: kr. 100,- for både barn og voksne
Groruddalen AAF – har du
overskudd og lyst til å bidra fra tid Påmelding til: Anne Elise Olsen enten på
til annen uten forpliktelser, kan du e-post: ae.olsen@online.no
melde deg inn i arbeidsgruppen
eller på tlf. 55 95 25 67.
vår. Da vil du få spørsmål om å
På e-post er siste frist for påmelding,
hjelpe til med praktiske ting ved
mandag 18.11. På tlf. er det påmelding,
ulike anledninger. Kontaktadresse fra 11. – 13.11., kl.18.00 - 20.00, legg evt.
er gaaf@getmail.no.
igjen beskjed på telefonsvarer.
FOLLO Storlag er revitalisert, og
NB! Begrenset antall plasser.

Teaterkveld for voksne
medlemmer
BAAF inviterer herved sine voksne
medlemmer til teaterkveld med middag. Fredag 22. November. Vi møtes
først til middag i China Palace, Strandgaten 2 (Torgalmenningen) kl. 17.30.
Deretter går vi til Den Nationale scene
og ser Lilli Valentine.
Forestillingen starter kl. 19.30.
Totalpris: kr. 250,- ekskl. drikke
Påmelding til: Anne Elise Olsen enten
på e-post: ae.olsen@online.no
eller på tlf. 55 95 25 67.
På e-post er siste frist for påmelding,
fredag 15.11. På tlf. er det påmelding,
fra 11.11. – 15.11., kl.18.00-20.00, legg
evt. igjen beskjed på telefonsvarer.
NB! Gi beskjed om evt. allergier ved
påmelding. Begrenset antall plasser.
Dalane AAF
Lokalforeningen har svømmetilbud
i varmtvannsbassenget på Slettebø
onsdager fra kl. 17.00 –18.00
Jæren AAF
Jul i Kongeparken: Vi inviterer til masse
opplevelser, julebuffet og skikkelig
julestemning torsdag 28. november kl.
17.30. Kr 250 for voksne og kr 100 for
deg under 26 år. Begrenset antall billetter! Invitasjon er sendt pr e post!
OBS: Gjelder også Stavanger/Sandnes
og omegn AAF.
Stavanger/Sandnes og
omegn AAF
Medlemstilbud NAAF – Sjekk medlemstilbud på regionens nettside eller
kontakt regionssekretær, dersom du
har lyst å trene på følgende steder:
Elixia, Treningssenteret 24/7 eller
Pilates bodywork
Bassengtrening: Varatun helsebasseng,
Sandnes; fredag fra kl. 19.30 – 20.30.
Gratis for medlemmer!
Voss og omland AAL
Lågterskel treningsgruppe
Gågruppe, 2. kvar tysdag Kl. 17.00,
oppmøte ved Voss camping.
Badekvelder i Hagahaugen:
Torsdag 24. oktober
kl. 18 – familiebading
Torsdag 7. november
kl. 18 – vaksenbading
Torsdag 21. november
kl. 18 – familiebading

REGION ØSTAFJELLS
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.

Turer til Valle Marina,
Gran Canaria
Uke 8, 9 og 10 2014. Arrangør: Telemark
storlag. Turen er fullbooket. Er du
interessert i senere turer, så meld din
interesse til kontorene tidlig.
Familiekurs på Quality Hotel &
Resort Skjærgården i Langesund
11. - 13. oktober 2013.
Rimelig kurs og opphold for hele familien, også uten barn. Ernæringsfysiolog
Gunhild Wiik Mikkelsen, overlege Bent
Galaaen og seniorrådgiver Inneklima i
NAAF, Kai Gustavsen. Båttur i skjærgården for alle og innendørs klatrevegg
for barn/ungdom, m.m. Det er påmeldt
130 deltakere.
Eksemkurs for foreldre og
pårørende fra Vestfold,
Telemark og Buskerud
Sted: Sykehuset i Tønsberg
Tid: Mandag 21. oktober
kl. 8.30 – 15.30
Påmelding: Til LMS tlf. 33 03 82 31
innen 11. oktober
Foreldre får permisjon med lønn.
Arbeidsgiver får refusjon i etterkant
gjennom opplæringspenger fra NAV.
BUSKERUD
Regionssekretær Mona H. Larsen,
tlf. 32 83 69 10, mona@naaf.no.
Postadresse: Postboks 4019, Gulskogen,
3005 Drammen
Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14,
Vardar, Drammen
Drammen og omegn AAF
Ta gjerne kontakt med oss på kafétreff
eller ring en av oss.
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf. 32 79 04
17, mobil 92255928 e-post khalv2@
online.no
Nestleder Grete W. Vines,
tlf. 32 83 60 53, mobil 91586926
Første lørdag i måneden er det
kafétreff kl. 12:00 på East Lake
restaurant i Drammen.
Vi sponser barnefamilier som ønsker å
reise til Valle Marina, mot søknad.
Busstur med LHL, diabetes og hørselslaget 23. november 2013. Handletur til
Sverige med julemiddag. Påmelding til
Anne Kari 93 22 76 69, Ragnhild 32 84
82 35, Wenche 90 53 64 68 eller e-post
may@kvernstuen.com
Hytte
Vi har en fin og allergivennlig hytte
som alle medlemmer av NAAF kan leie
rimelig. Hytta har innlagt strøm, nytt
kjøkken og TV. Se www.daaf.no for
priser og booking. Avtaler gjøres med
Grete Wang Vines, tlf. 32 83 60 53 eller
Kjell Halvorsen, tlf. 922 55 928.

Kontakt våre likemenn for
.naaf.no / 57

samtale:
Astma: Grete Wang Vines, tlf. 32 83
60 53 /91 58 69 26 eller Wenche
Stustad, tlf. 32 85 65 92 /90 53 64
68.
Kols: Robert Ryghseter, tlf. 32 80 09
01 /90 13 29 39.
Hallingdal AAF
Leder Bente Hovdegard, Vats tlf..930
06 666, bhovdeg@online.no
Bente ble valgt som leder i februar
og er ivrig etter å få til god aktivitet i
Hallingdalslaget. Vi ber medlemmene
kontakte henne. Tenk ikke på styrearbeid, tenk aktivitet og fellesskap.
Bowlingkveld
Det blir bowlingkveld på Dr. Holm’s
Hotel på Geilo i okt. / nov.
Kontakt Bente Hovdegard tlf. 93 00
66 66.
Ringerike og Jevnaker AAF
Leder Bodil Linderud, tlf. 45 23 00 14
Likemann: Liv Gerd Torp tlf. 41 66 10 23
Teaterturer
Det blir teatertur for voksne 1.nov. på
Hønefoss med Wenche Myhre Show.
Kontakt Anne Grete Benmich tlf.
93 48 43 21.
Juleforestilling for barn i nov/des.
Kontakt Bodil Linderud, Tlf: 45 23 00 14
for mer informasjon.
Juleverksted for barn på Haugvang
onsdag 4. desember kl.18.00 – 20.00
Ingen påmelding. Det er bare å stille
opp. Her baker de kaker og lager juledekorasjoner.

Kontakt Turid G. Odberg for ytterligere
informasjon.
Tur til Valle Marina, Gran Canaria i
februar 2014. Turen er fullbooket.
VESTFOLD
Regionssekretær Ellen Sørby, tlf. 33 06 39
50, ellen.sorby@naaf.no.
Kontoret ligger i Næringsbygget, Industrivn. 2a, 3174 Revetal.
Larvik AAF
Leder Finn Halvorsen, tlf. 33 18 42 08
Bading på Kysthospitalet i varmt vann
for voksne og barn hver torsdag kl.
18 –20. Det er bare å møte opp, medlemmer betaler halv pris. Gratis for barn.
Tilbudet gjelder utenom skoleferien.
Sandefjord AAF
Leder Eldbjørg Steensma, tlf. 33 47 29 29
16. oktober kl. 11.00 Onsdags-kafé på
«Kafka» på Hvaltorget. Se annonse i
avisen. Likemann er til stede.
Gratis bading for medlemmer over 16
år i varmtvannsbasseng og anledning til
bruk av vanlig basseng i svømmehallen
i Bugården hver tirsdag kl. 14.45–16.00.
Påmelding, tlf. 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. Torsdager kl. 10.00–11.00 og kl.
11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00 – 13.00.
Henvendelser til Stig, tlf. 97 08 03 91.
Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.

Trening etter musikk for de litt mer
spreke på Fysioklinikken i Gleditschgården mandag og torsdag kl.
10.30–11.30. Tlf: 92 23 53 56. Gratis hvis
du har rekvisisjon fra lege.

Foreldre- og barn-gruppe i
Telemark 17/10, 14/11 og
12/12 2013 kl. 17.00 i Valhall
Barnehage, Porsgrunn. Familier
med astma/eksem/allergi/matallergi/
overfølsomhet skal treffes en fast
torsdag i måneden. På denne måten
kan man møte likesinnede, og barna
kan bygge relasjoner med andre barn
med de samme utfordringene som
dem selv. Samtidig vil man kunne ta
opp ønskede emner og få ytterligere
informasjon. Tilbudet er gratis.
Ta kontakt med kontoret.

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

Telemark storlag
Leder Turid Grane Odberg, tlf. 35 52 79
07 / 98 64 12 51

Horten og omegn AAF
Henvendelse til regionskonteret.
Tur til Hadeland Glassverk 3. nov. Se
under.

58 / Astma Allergi

013

Tur til Hadeland Glassverk
3. november med buss fra Svelvik via
Sande. Påmelding til Anita K. Olsen på
SMS eller anita.kolseth.olsen@ebnett.no

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

Kontoret kan til tider være ubemannet
på grunn av møter og kurs. Regionsleder Grete Nyquist, kan kontaktes på
tlf, 95 77 00 77 eller e.post: greteny@
halden.net
Informatører
Ta kontakt med regionskontoret dersom det er behov for informasjon
til skoler og barnehager m.m. Regionskontoret kan stille opp på foreldre- og
ansattmøter.
Elisabeth Kjelaas, Moss. Eksem,
matallergi/intoleranse, allergi og astma
hos barn. Tlf: 920 98 010, Elisabeth.
Kjelaas.Hansen@so-hf.no

Annika Kieding, Fredrikstad. Dyreallergi,
hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk.
Tlf: 922 97 89, annika.kieding@morris.no
Tone Sandem, Moss. Kan kontaktes for
inneklima spørsmål, Tlf: 97 54 80 08
tosandem@online.no
Valle Marina tur 2014
Region Østfold skal arrangere tur til
Helsesenteret Valle Marina i juni 2014.
Invitasjon vil bli sendt ut til alle medlemmene i Østfold.
For mer informasjon ta kontakt med
reiseleder Leni Isaksen, Risengv.121,1814 Askim, tlf: 959 62 614,
naafindre@gmail.com
Turdager for deg med kols
Dette prosjektet er en unik mulighet
for deg med KOLS som gjerne skulle
ha vært litt mer aktiv. Vi samler inntil
20 deltagere og går turer sammen i
Fredrikstadsmarka høsten 2013. Vi har
med lungesykepleier og gir tips for deg
som ønsker å holde deg i form selv om
du har Kols. Neste turer går: 18. oktober
og 8. november.

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

urra, vi vant sykkel

Helseparken. Medlemmer av SAAF får
rabatt på trening.

TELEMARK
Regionssekretær Eli Mathea Olsen, tlf.
35 52 15 00, eli.mathea.olsen@naaf.no.
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1,
sammen med FFO.

Medlemstreff. Fra høsten 2013
ønsker leder Turid G Odberg å starte
opp et tilbud for den eldre gruppen av
våre medlemmer i Telemark.
Det vil være jevnlige møter for å treffe
andre mennesker i samme situasjon
som deg selv.

opp på foreldre- og ansattemøter.

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.

Nordre Vestfold AAF
Leder Anita Kolseth Olsen,
tlf. 99 04 38 32
Ta kontakt med Anita dersom det er
behov for informasjon i skoler og barnehager. Vi har informatører som kan stille

Jublende glad barneflokk! Samira (10), Sakaria (6) og Isabella (7) viser
tommelen opp for den splitter nye, flotte Merida-sykkelen de vant da de
deltok i Astma- og Allergiforbundets astmaquiz under Tour of Norway for
Kids i vår og sommer.

Samira 10 Solli, Sakaria Solli
6 og sabella dsk r 7 var
str lende forn yd med stikke av
med seieren i Astma- og Allergiforbundets astma ui under our
of Nor ay for ids. Premien var
en splitter ny erida-sykkel.
i ble veldig glade for vinne
sykkel, forteller a ene Solli
36 til AstmaAllergi.
un og samboeren ennet
dsk r 34 adde tatt med
seg barna til our of Nor ay for
ids da turneen ankom Skien,
vor familien bor. amilien deltok

i konkurransen p nettet da de
kom em.
i var veldig spente p vilken st rrelse sykkelen kom i. ldste enta nsker seg veldig en ny
sykkel, men den var litt for liten
for enne. orel pig er den litt for
stor for de to minste barna, men
de vokser o, s til neste r passer
den nok, forteller a ene.
Og det er tydelig at familien fra
Skien ar vinnerlykke. Sykkelen
fra erida var nemlig den andre
sykkelen de vant i r.

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
Postboks 2219
3255 Larvik

www.vorwerk.no
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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

/ Astma Allergi 5 2013

