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TØYVASK  
I ÅRET
“Som mor har jeg 
valgt å beskytte min 
familie fra produkter 
med unødvendige 
tilsetningstoffer”

Helene Sandslett,  
mor til 2, Stavanger

NEUTRAL HAR EN HOLDNING TIL FØLSOM HUD
Derfor sørger vi for at mødre som Helene kan beskytte familien sin mot allergi  
når hun vasker tøy. Vårt nye flytende vaskemiddel er som resten av våre produkter; 
fri for parfyme, farge- og tilsetningsstoffer. Slik kan du trygt vaske tøy, dusje og pleie 
kroppen din uten å bekymre deg for allergi. Det er vår holdning til følsom hud. 

HAR DU OGSÅ EN HOLDNING TIL FØLSOM HUD?  
DA KAN DU FØLGE NEUTRAL PÅ FACEBOOK
Lik oss på facebook.com/neutralnorge og vær med i konkurransen om ½ års forbruk 
av Neutral produkter.

NYHET
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Seier med bismak

Nina Brun  
Redaktør

I løpet av denne høsten har Astma- og Allergiforbundet 
kunnet innkassere en vel begrunnet historisk seier. Riktignok 
med en god del bismak, for det var forstemmende da 
norske myndigheter nylig ble domfelt av EU for brudd på det 
europeiske luftkvalitetsdirektivet vi har forpliktet oss til å følge. 
Det var like fullt en riktig og viktig dom, og verd å merke seg 
at det var NAAF som først brakte saken på banen. Forbundet 
har i en årrekke påpekt hvordan store deler av befolkningen 
utsettes for helseskadelig luftforurensning fra veitrafikken – 
med høye nivåer av NO2 spesielt – og har lenge etterlyst tiltak 
og handlingsplaner som kan avhjelpe problemene. Men lite 
skjedde. Derfor sendte NAAF til slutt en bekymringsmelding  
i retning Brüssel i 2011. 

Ikke fordi NAAF er imot privatbilismen, men fordi det er et 
uomtvistelig faktum at biltrafikken står for en stor andel av 
den dårlige luftkvaliteten lokalt, at dieseldrevne biler slipper 
ut mer NO2 enn andre biler og at folk med astma og andre 
luftveislidelser er spesielt utsatt for forverring av sin sykdom. 
I verste fall kan det å puste inn forurenset luft føre til for tidlig 
død. En ny stor studie fra Canada viser også at små barn som 
vokser opp i trafikkerte boligområder og utsettes for høye 
nivåer av NO2, har økt risiko for å utvikle allergier. NAAF har 
derfor påpekt at å fornye bilparken og redusere dieselbruken, 
må være ett av flere nødvendige tiltak.

Etter at NAAFs bekymringsmelding endte opp som dom i EU, 
aner vi at alvoret har begynt å synke inn. Stadige flere statlige 
aktører, lokalpolitikere og andre tar nå til ordet for at det er 
tvingende nødvendig å innføre effektive, om enn upopulære, 
tiltak – på kort og på lang sikt. Det er svært positivt. Det 
gjenstår likevel å se om Regjeringen vil følge opp EU-dommen 

med å sette opp avgiftene på diesel i neste års statsbudsjett. 
For i forslaget til statsbudsjett 2016 er avgiften for diesel 
fortsatt lavere enn bensin, og fremdeles lever folk i byer som 
Bergen under svært dårlige luftforhold, der registrerte NO2-
konsentrasjoner langt overskrider tillatte verdier. 

Denne utgaven av AstmaAllergi er trolig blant det mest 
omfangsrike noensinne. Ikke bare i antall sider, men 
forhåpentligvis også hva angår stoffbredden. Vi skriver mye om 
luftkvalitet selvsagt, men dekker temaer til alt fra husstøvmidd 
til astma blant barn og kjendiser.

Heldigvis er det mildt og fint i været mange steder i landet 
ennå, men den kalde kløende tiden og influensaen kan være 
like rundt hjørnet. Vi gir deg tips og råd til hvordan du kan 
beskytte huden din, og Folkehelseinstituttet forklarer hvorfor 
det er viktig at alle med kroniske luftveislidelser vaksinerer  
seg mot influensa. 

For øvrig byr vi på et bredt spekter av NAAF-gladsaker fra  
det ganske land – det er en enorm aktivitet der ute, og skulle 
du stå i beit for hvordan du kan bake glutenfritt til jul, så  
er det bare å lese seg opp.

Vel bekomme!
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HUSSTØVMIDDALLERGI

Nå kommer vaksine  
i tablettform
Allergi mot husstøvmidd er en av de vanligste allergiene både i Norge og resten  
av verden. Nå kommer allergivaksinasjon mot husstøvmidd i tablettform.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

Husstøvmiddallergi er en av 
de største allergiene på ver-
densbasis. En fersk undersø-
kelse utført av Astma-Allergi 
Danmark viste at 11 prosent 
av alle voksne dansker har 
diagnosen husstøvmiddal-
lergi. Dette utgjør 475.000 
personer. En tilsvarende 
undersøkelse i 1998 viste at 
7,1 prosent av danskene led av 
denne allergien.

– Vi kan anta at forekom-
sten er omtrent den samme 
i Norge som i Danmark, sier 
Roger Indbryn i legemiddelfir-
maet ALK.

Husstøvmiddallergi er sjel-
den en livstruende sykdom, 
men den er svært plagsom for 
de som er rammet. I Danmark 
anslår man at allergien står for 
290.000 sykedager i året.

Godkjent i Norge. ALK har 
tidligere utviklet gresspollen-
allergitabletten Grazax, og 
kommer nå altså med en ny 
tablett som skal gi vaksinering 
mot husstøvmiddallergi. 

– Det nye legemiddelet har 
fått markedsgodkjenning i 
Norge, så det vi venter på er 
prissetting og refusjonsord-
ning. Tablettene blir lansert 
i Danmark fra tidlig 2016, og 
vi håper at de vil være i salg 
i Norge fra høsten 2016, sier 
Indbryn.

Tabletten er en smelte-

tablett som du legger under 
tungen, og som fungerer slik 
at den gir immunsystemet en 
gradvis tilvenning til aller-
genet fra husstøvmidd. Ved  
å ta en tablett hver dag i tre 
år, vil de aller fleste være  
kvitt plagene fra allergien.

– Noen vil nok kunne opp-
leve å fortsatt ha symptomer 
i perioder, men for mange vil 
behandlingen gjøre at de i alle 
praktiske henseender er kvitt 
allergien, sier den nordiske 
produktsjefen i ALK. 

Ukjent allergi. Noe av det 
som er litt spesielt med hus-
støvmiddallergi, er at mange 
pasienter ikke er klar over 
at det nettopp er det som er 
problemet. De går rundt og 
er forkjølet hele tiden, noe de 

gradvis har vennet seg til, og 
tenker at – «slik er det bare». 

– De har gjerne en ren-
nende eller en tett nese, eller 
våkner opp uopplagt etter en 
dårlig natts søvn, noe som 
resulterer i at de påvirkes i 
forhold til innsatsen på jobben 
eller på skolen. Ettersom det 
ikke er noen spesiell sesong, 
slik som for pollenallergikere, 
kan husstøvmiddallergi være 
vanskeligere å oppdage, sier 
Indbryn.

Han håper at den nye ta-
bletten kan bli et godt alterna-
tiv for mange av de som sliter 
med sin husstøvmiddallergi.

Hjemmebehandling. De pasi-
entene som anbefales å starte 
på et vaksinasjonsprogram, er 
de som ikke får god nok kon-
troll på allergien ved hjelp av 
behandling med for eksempel 
antihistaminer. Dersom de har 
hatt allergien i et par år, kan 
legen anbefale at de begynner 
med tablett-vaksineringen.

– Selv om det allerede fin-
nes vaksiner i injeksjonsform 
(sprøyter), vil det være langt 
enklere og bedre for mange 
av pasientene å kunne ta en 
tablett hjemme i stedet for 
å jevnlig måtte reise til legen 
for å få sprøyter, mener Roger 
Indbryn.

Den første gangen tas 
tabletten mens pasienten er 

hos legen. Deretter skrives det 
ut resept på 30 dager. Dersom 
erfaringene er positive, fort-
setter behandlingen, og pasi-
enten kommer inn til kontroll 
hos legen hvert halvår. Det er 
viktig å fortsette å ta tablet-
tene i alle de tre årene, selv 
om effekten av vaksinen skulle 
komme tidligere. 

– Det tar tid å bygge opp 
den immunologiske toleran-
sen som gjør at pasienten kan 
bli kvitt sin allergi, forklarer 
Indbryn.

Bivirkninger. Som med annen 
allergivaksinasjonsbehandling 
må man regne med noen 
bivirkninger av behandlingen 
den første tiden.

– Det er vanlig å få aller-
giske reaksjoner i munnen 
med kløe de første dagene, 
men dette går som regel over 
i løpet av en ukes tid, sier 
Indbryn.

I utviklingen av det nye 
medikamentet er det gjort 
flere kliniske studier med over 
5000 deltakere, slik at norske 
pasienter skal føle seg trygge 
på at dette er et godt utprøvd 
legemiddel. n

Selger midd-tablett. Nordisk 
produktsjef Roger Indbryn i ALK. 
Foto: ALK

Støvmonsteret. Store ansamlinger 
med støv er det verste for en som er 
allergisk mot husstøvmidd. 
Foto: Tore Fjeld

Foto: Shutterstock



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 5 2015     9  8     ASTMA ALLERGI 5 2015  n  WWW.NAAF.NO

HUSSTØVMIDDALLERGI

– Må vaske sengetøyet en gang i uken
Berit Nylund Torkildsen fra Oslo er en av mange som har allergi mot husstøvmidd. 
Dette gjør at hun er veldig sensitiv mot støv, og må vaske sengetøyet minst en  
gang i uken, gjerne oftere.

– Jeg hadde aldri hørt om 
denne allergien før jeg fikk 
påvist at jeg hadde det for 
7–8 år siden. Jeg hadde  
akkurat fått meg en katt som 
jeg reagerte på, og gikk derfor 
til legen for å få tatt allergi-
test, forteller Berit.

Og da viste det seg at hun 
ikke bare var allergisk mot 
katt, men også mot hund, 
hest og altså husstøvmidd.

Blir tett i pusten.
– Jeg merker det spesielt godt 
når jeg vasker og rydder. Da 

blir jeg helt tett i pusten, får 
nyseanfall og må ta Ventolin. 
Jeg bruker også antihista-
miner ved behov, forteller 
tobarnsmoren.

Berit er nødt til å holde 
det så rent og støvfritt som 
mulig i leiligheten, særlig på 
soverommet, og hun skifter 
sengetøy minst en gang per 
uke. Allergien er i praksis like 
ille hele året, men reaksjone-
ne kan variere fra dag til dag.

Hun er ikke så mye plaget 
av rennende nese og øyne, 
men merker det veldig på 

Har middallergi. Berit Nylund Torkildsen  fikk påvist allergi mot  
husstøvmidd for 7-8 år siden. Foto: Privat

FAKTA HUSSTØVMIDD

l Midd er en underklasse av edderkoppdyr og  
	 i	slekt	med	flått.	Det	finnes	over	45.000	arter		 	
 midd, men husstøvmidd er den som er mest   
	 plagsom	for	mennesker.
l	 Det	er	avføringen	av	husstøvmidden	som	gir	 
	 allergiske	reaksjoner.	
l	 De	som	har	størst	risiko	for	husstøvmiddallergi			
 er de som har atopisk sykdom selv, eller i nær  
	 familie.
l	 Husstøvmidden	finnes	blant	annet	i	tepper, 
	 madrasser,	sengetøy	og	sengebunn	med	flass	 
	 fra	mennesker	og	dyr.	Den	trives	best	i	 
	 temperaturer	på	rundt	25	grader	og	høy	 
	 luftfuktighet.	Det	er	mer	vanlig	med	midd	 
	 i	kyststrøk	enn	tørrere	innlandsstrøk.	
l	 Vanlige	symptomer	på	middallergi	er	tett	og	 
	 rennende	nese,	særlig	om	natten.	Allergiske	 
	 øyereaksjoner	og	noen	tilfeller	av	atopisk	eksem	 
	 kan	også	bli	verre	når	en	som	er	allergisk	 
	 kommer	i	kontakt	med	husstøvmidd.

Kilde: NAAF

Middreduserende tiltak
l Unngå bruk av kjemikalier som kan inneholde irritanter,  
 for å fjerne midden.
l Skift sengetøy hver uke eller etter behov.
l Sørg for god utlufting. Romtemperaturen på  
 soverommet bør ligge under 18 oC.
l Unngå støvsamlere som kosedyr, åpne hyller og  
 heldekkende tepper.
l Det er lurt å la sengen stå uoppredd i noen timer slik at  
 fuktigheten luftes ut fra madrass og sengetøy.

l Hvis man kan holde luftfuktigheten under 40 % relativ  
 fuktighet i tre måneders tid i vinterhalvåret, pleier  
 midden å dø ut.
l Ikke bruk vifteovner eller lignende som blåser opp   
 støvet i luften.
l Høy varme og sterk kulde dreper midden. På kalde dager  
 (-15 til -20 oC) kan du legge madrassen ut i cirka 8 timer.  
 Dyner og puter bør vaskes på 60 oC.

pusten, hun blir tett i lunger 
og luftveier. Hun har flere 
ganger opplevd å få panikk-
anfall av at hun ikke har fått 
puste ordentlig.

– Jeg merker også at jeg 
får kløe i ganen noen ganger, 
forteller Berit. 

Hun sier at hun mer enn 
gjerne kan tenke seg å prøve 
vaksine mot husstøvmiddal-
lergi, når denne kommer på 
markedet.

 – Det ville vært helt fan-
tastisk, sier hun. n

Et sunt inneklima er viktig for god  
helse og trivsel
Med Flexit balansert ventilasjon i din bolig 
sikrer du et godt inneklima for trivsel og 
velvære i alle rom, gjennom hele året. 
Dette er spesielt viktig for alle som sliter 
med astma, allergi eller overfølsomhet. 

Flexit – et trygt valg
Flexit er markedsledende og har over  
40 års erfaring med ventilasjon. Våre  
løsninger er stillegående, energieffektive 
og enkle å vedlikeholde. Vi spesial- 
tilpasser våre løsninger til din bolig, slik  
at du får et trygt og godt inneklima. 
 

Flexit sentralstøvsuger  
En rimelig engangsinvestering med en lang-

varig helsegevinst! Alt støv suges opp, og det 
skadelige finstøvet blåses ut av boligen. 

W W W. F L E X I T. N O

Ren og frisk 
luft for et sunt 
inneklima

 

Visste du at …  

Kilde: Cand Scient Morten Lande, NAAF, 
American Lung  

Association

90% av tiden vår tilbringer vi  
innendørs. Enten hjemme, i barne-

hagen, på skolen eller på jobb. 

I 50% av alle hjem er innemiljøet 
uakseptabelt med tanke på helse.

Nå får du tilskudd for ettermontering av balansert ventilasjon!
Enova gir opp til 20 000 kr. i tilskudd for ettermontering av balansert ventilasjon.  
Besøk www.flexit.no eller www.enova.no for mer informasjon. 

Flexit gjør syke 
hus friske

Flexit hjelper deg
Dersom du har spørsmål om balansert ventilasjon eller Enova-tilskuddet, ta kontakt med oss 
enten via vår svartjeneste på www.flexit.no eller på telefon 69 81 00 00. 
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Sammen mot et mer  aktivt liv
For eldre med astma og kols kan det ofte være vanskelig å finne seg til rette i en 
turgruppe der de andre er friske. NAAF Region Østfold har derfor arrangert tre 
tilrettelagte turdager for denne gruppen i høst.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

Regionsekretær Mona Marthi-
nussen i NAAF Region Østfold 
har i flere år vært opptatt av å 
tilrettelegge for at de som har 
astma og kols skal kunne være 
mer fysisk aktive. For mange 
er dørstokkmila lang, og det 
hjelper veldig dersom de har 

et tilbud der de kan komme 
på tur sammen med andre.

Tur og kultur.
Høstens prosjekt i Region 
Østfold har vært «Jangling 
på vollane», der inntil 24 
personer har møttes for å gå 

tur, få en opplevelse og spise 
lunsj sammen. «Å jangle» er 
et uttrykk fra Fredrikstad som 
betyr å flørte, erte og vise sin 
livsglede, eller rett og slett å 
vise sin kjærlighet.

AstmaAllergi var med da 
turgjengen besøkte Borgar-

syssel Museum i Sarpsborg. 
For mange var det første gang 
de besøkte museet, og det 
var svært interessant å få se 
både middelalderkirken og 
gårdshuset fra 1700-tallet. 
Det var bred enighet om at 
det i grunnen er ganske greit å 

leve i dag, sammenlignet med 
hvordan folk levde for noen 
hundre år siden.

– Tidligere har vi vært på 
turer i skogen i Fredrikstad-
marka. Vi har blant annet 
hatt prosjektene «Bestefar i 
grana» og «Bestemor i furua». 
Denne gangen ønsket vi å kom-
binere turen med en kulturell 
opplevelse, forteller Mona 
Marthinussen.

Foruten Borgarsyssel 
Museum har gruppen besøkt 
Gamlebyen i Fredrikstad og 
Galleri F15 i Moss.

Utveksler erfaringer.
Poenget med turene er ikke 
at det skal være hardtrening, 
men at deltakerne skal få tips 
og råd om hvordan de kan 
komme seg mer ut på tur. 
Lungesykepleier Hanne Fjäll 
Larssen er med hver gang 
og holder innlegg om ulike 
temaer, samt at hun svarer på 
spørsmål underveis.

– Mange lurer på det med 
medisinering. Skal de ta me-
disin før trening, hvor ofte og 
sånne ting, forteller Hanne.

Turgjengen. I slutten av oktober arrangerte  
NAAF Østfold turdag for eldre med kols og astma  
på Borgarsyssel museum i Sarpsborg.

Turleder. Regionsekretær  
Mona Marthinussen i Region Østfold.

OptiChamber  
Diamond 

Nigaard Pharma AS - Storgata 8b, 2000 Lillestrøm 
post@nigaard.com - www.nigaard.com - telefon 815 30030

Inhalasjonskammer for alle  
som benytter spray

Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island

OptiChamber Diamond er antistatisk og 
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes 
med maske. Du rengjør kammeret enkelt i 
oppvaskmaskin. Refunderes på blå resept.

... liten og lett

Nigaard OptiChamber 90x261.indd   1 15.01.15   12:43
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l Fysisk aktivitet er svært viktig i lungerehabilitering. Både styrke- og utholdenhets- 
 trening gir stor effekt for de som har kols, ofte bedre eller like bra som medisinering.
l Alle som har kols kan trene, uavhengig av alder og sykdommens alvorlighetsgrad.  
 Treningen bør være allsidig.
l Effekten av utholdenhetstrening sees blant annet i form av økt fysisk kapasitet og  
 redusert tung pust.
l Effekten av styrketrening er blant annet økt styrke og muskelmasse samt en bedre  
 livskvalitet. Det anbefales en kombinasjon av både utholdenhet og styrke ved trening  
 hos personer med kols.
l For å opprettholde de positive effektene av trening, må man trene minst to ganger  
 per uke.
l Trening med høy intensitet gir best effekt, viser studier. Trening med lav intensitet  
 gir også effekt, men i mindre grad.
l Trening gir både fysiske og psykiske effekter, med økt toleranse for anstrengelse,  
 bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser.

Kilde: NAAF.no

Lisbeth Ringdahl Eriksen er 
en av deltakerne som synes 
hun har hatt stor nytte av å 
være med på turdagene.

– Jeg har hatt astma siden 
jeg var to år gammel, nå er jeg 
62. Jeg ble invitert til å bli med 
på prosjektet gjennom NAAF, 
og det er jeg veldig glad for at 
jeg takket ja til. Jeg kjente in-
gen fra før, men det er veldig 
fint å bli kjent med andre som 
har de samme helseutfordrin-
gene som meg selv. Vi drar 
veksler på hverandre, forteller 
historier og deler erfaringer, 
forteller Lisbeth.

Hun legger til at mange som 
har kols og astma ikke vet at 
de kan ha rett til for eksempel 
trening hos fysioterapeut. 
Lisbeth trener selv to ganger 
i uken og er ikke i tvil om at 
dette er viktig for at hun skal 
holde seg frisk.

– Jeg jobber fortsatt i 80 
prosent stilling, det hadde 
jeg neppe gjort hvis jeg ikke 
hadde trent, sier hun.

Finne turgleden.
Mona Marthinussen i NAAF 
sier at noe av formålet med 
prosjektet er å vise at det å gå 
på tur ikke er så «skummelt» 
som man kanskje tror. Selv om 
du er tungpustet på grunn av 

Fornøyd deltaker. Lisbeth  
Ringdahl Eriksen fra Halden.

astma eller kols, er det mulig 
å finne turglede både alene 
og sammen med andre.

– Mange synes det er 
tryggere å gå sammen med 

andre. Sammen med lunge-
sykepleieren kan vi også gi 
tips til hvordan man kan holde 
seg i form og samtidig mestre 
sykdommen.

«Jangling på Vollane» er 
støttet av Extra-stiftelsen, og 
Mona Marthinussen sier at 
det blir arrangert minst en 
turdag til i prosjektet. 

Museumsrunde. Omviser Hilde Engø ga deltakerne en interessant runde blant annet i middelalderkirken.

Trening for deg som har kols

  

 

3 TRINNS MATTESYSTEMER
ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND

Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no

DURI FAGPROFIL AS - Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51 | ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no
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FYSISK AKTIVITET

l For noen er det nødvendig å ta medisiner før fysisk aktivitet, senest 10 minutter før aktiviteten begynner.
l God oppvarming er viktig, helst i intervall.
l Hovedaktiviteten bør være intervallpreget, med høyintensive perioder på inntil fem minutter. Langdistanseløp med   
 høy intensitet kan utløse astma. Gode aktiviteter med naturlig intervall er for eksempel ballspill, svømming, dans, turn,  
 friidrett, ski og skøyter.
l Unngå allergener og irritanter for eksempel i forbindelse med garderobe.
l Ta hensyn til dagsformen.
l Har du pollenallergi, unngå hard trening utendørs i pollensesongen.
l Bruk Jonas varmemaske hvis du trener i kald luft.

Trening for deg som har astma

Få trening på resept
Mange kommuner i Norge har 
nå en Frisklivssentral, der du 
kan få et tilrettelagt trenings-
tilbud etter henvisning fra 
din lege. Treningen foregår 
vanligvis i grupper ledet av en 
frisklivsveileder. Det vanlige er 
at du får en resept på 12 uker 
trening på Frisklivssentralen, 
med mulighet for forlengelse. 
Deltakerne på treningsgrupp- 
ene har ulike helseutfordrin-

ger, fra overvekt og livsstils- 
sykdommer, til psykisk syk-
dom. Det de har til felles er at 
fysisk aktivitet vil være et godt 
hjelpemiddel for å få bedre 
helse.

Fellestrening. Frisklivssentralen 
i bydel Grorud i Oslo har trenings-
tilbud hver ukedag, blant annet 
her i Grorudparken.

Kunnskap om hva maten inneholder, er viktig for alle  
som vil spise godt og ikke minst trygt. For mennesker  
med matallergier er det dessuten helt avgjørende at de  
får vite hva de får servert. Denne sikkerheten kan du  
gi dem ved å bruke matinfo.no. 

Her kan du nemlig søke opp alt fra hvilke allergener som  
er i et produkt, til næringsinnholdet i det. Informasjonen 
kommer direkte fra over 160 produsenter, og oppdateres 
kontinuerlig. Dette gjør matinfo.no til Norges mest  

utfyllende og tilgjengelige faktaside om næringsinnhold  
og allergener. I tillegg finner du en egen blogg om mat  
og matallergier. 

Matinfo.no er nettsiden restauranter og kafeer bruker for  
å kunne gi deg som gjest den informasjonen du behøver.  
Vi er ikke tilknyttet noen leverandør eller produsent  
– derfor serverer vi bare rene fakta helt gratis.

Besøk matinfo.no jevnlig – så vet du hva det er i maten!

Alt du vil vite om maten din!

PSSSST!
Du finner også mye matnyttig 
stoff på våre Facebook-sider! 

facebook.com/hvaerdetimaten

Nå er alle fakta om næringsinnhold 
og allergener samlet på ett sted: 
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ASTMAASTMA

Den svensk-danske tv-serien 
«Broen» er en suksess i 160 
land, og Sofia Helin høster stor 
anerkjennelse for sin tolkning 
av den uvanlige hovedkarak-
teren Saga Norén.

På besøk hos «Skavlan» på 
NRK tidligere i høst fortalte 
Helin om sin barndom.

– Jeg var astmasyk som barn 
og da jeg var 12 år, ble jeg 
mye verre. Verken legene eller 
foreldrene mine visste hva de 
skulle gjøre, men så fikk de 
høre om Voksentoppen i Oslo, 
og sendte meg dit. Der bodde 
jeg i noen måneder, jeg gikk 
på skole og fikk nye venner, 
og pleide å snike meg bort 
til hotellet ved siden av for å 

Broen-stjernens barndom  på Voksentoppen
Hovedrolleinnehaver Sofia Helin (43) i «Broen» var alvorlig astmasyk som barn, og 
bodde flere måneder på Voksentoppen senter for astma og allergi. – Jeg følte meg 
trygg i sykehusmiljøet, forteller hun.
Tekst: Sissel Fantoft  Foto: Wikimedia og Filmweb

smugrøyke. Det var en lettelse 
for meg å komme til Norge og 
et annet miljø, sa hun.

Trygg på sykehus. Helin 
var tilbake på Voksentoppen 
flere ganger, og i Programmet 
«Sommar i P1» på svensk radio 
i fjor utdypet hun opplevelsene 
fra barndommen.

– Jeg følte meg trygg og 
hjemme i sykehusmiljøet. Jeg 
trivdes der. Alt var satt på  
pause. Jeg tok medisinene når 
jeg anså at det var nødvendig. 
(…) Jeg led av å ikke kunne 
puste, men jeg holdt ut for  
å slippe unna virkeligheten,  
sa hun.

Sykehusoppholdene var en 

unntakstilstand som ble  
normalen for Helin.

– Det var også lyse dager. 
Med gymnastikk, lek, skiturer 
og utflukter i skogen, mintes 
hun i et intervju med den  
danske avisa Politiken i 2013.

Sofia Helin har fortsatt 
astma, men det har ikke stop-
pet henne fra å bli en interna-
sjonalt merittert skuespiller.

Trente intenst.Vår hjemlige 
filmstjerne Kristoffer Joner har 
også astma. Han var lenge i tvil 
om han var rett skuespiller til 
å spille hovedrollen i action-
suksessen «Bølgen». Her spiller 
han en geolog som får livet 
snudd på hodet da en gigantisk 

bølge treffer Geiranger.
– Jeg var litt undrende da jeg 

ble spurt om å ta denne rollen. 
Jeg er ikke den mest fysiske 
duden. Jeg tenkte at det ville bli 
stress å være under vann. Men 
det viser seg at om du bare 
trener på ting, blir du trygg,  
sa Joner i et intervju med  
Stavanger Aftenblad da «Bøl-
gen» ble presentert for pressen 
på Filmfestivalen i Haugesund i 
august.

– Det er en fysiske krevende 
rolle. Husk at jeg er  
en astmatisk 40-åring, sa Joner 
i intervjuet.

I flere måneder før innspillin-
gen trente han intenst med en 
personlig trener for  

å komme i bedre form.

Lot seg ikke stoppe. Det er 
ikke bare filmstjerner som 
har kommet langt til tross for 
at de har astma. Også flere 
toppidrettsutøvere har nådd 
helt til topps i sine grener. 
Da Olaf Tufte skulle ro World 
Cup i 2005 fikk han plutselig 
ikke puste. Han ble grundig 
utredet, og diagnosen var 
anstrengelsesastma og gres-
sallergi. Men det lot han seg 
ikke stoppe av – siden har han 
tatt tre OL-medaljer og seks 
VM-medaljer i roing.

– Verken jeg eller noen av 
de rundt meg mente at det 
var noen som helst grunn til 

Avslørt med astma. Fotballspilleren David 
Beckham har hatt astma i mange år, men 
har aldri gått ut offentlig med det.

at jeg skulle gi meg. Det er 
en litt større utfordring, men 
man må bare planlegge bedre 
og gjøre en del ting enda litt 
bedre enn når du ikke har 
det. Jeg kom meg til ordent-
lige lungeleger, som selv har 
drevet med idrett, for å bli ut-
redet skikkelig, fortalte Tufte  
i et intervju med Mediaplanet 
I fjor. I intervjuet kom han 
også med råd til unge som 
sliter med astma og allergi:

– Ikke la deg begrense av 
at folk rundt deg sier at ting 
ikke er mulig. Ikke godta at 
noen sier at det ikke er mulig 
å prestere på et høyt nivå når 
du har problemer med pus-
ten. Det finnes altfor mange 

dårlige leger som ikke tar seg 
av pasientene sine, leger som 
gir dårlige råd. Omgi deg med 
flinke og positive folk.

Vil inspirere andre. Også 
langrennsesset Marit Bjørgen 
har astma, og er helt avhen-
gig av astmamedisiner for å 
prestere på toppnivå.

– Jeg kunne nok ikke vært 
best i verden uten den astma-
medisinen, for kroppen min 
trenger den for å fungere, 
men jeg har alt på mitt rene, 
sier 34-åringen i et intervju 
med Ren Idrett.

At fotballstjernen David 
Beckham har astma ble avslørt 
i fjor da han ble avbildet mens 

han brukte en inhalator da 
han var tilskuer på et fotball-
kamp i Los Angeles. Beckhams 
agent Simon Oliveira bekreftet 
at superstjernen har astma.

– David har hatt dette siden 
han var en ung gutt, men det 
har selvfølgelig ikke hatt noe 
å si for prestasjonene hans. 
Han har aldri vurdert å gå ut 
offentlig med dette, men hvis 
det kan inspirere andre med 
astma til å gjøre store ting, 
så er det bra, sier Oliveira til 
Daily Mail. n

Trives i regnet. «Broen»-stjernen Sofia Helin fra har hatt 
astma siden hun var barn, og tilbrakte flere måneder på 
norsk sykehus som 12-åring.

Fysisk rolle. Hovedrolleinnehaver Kristoffer Joner måtte trene i flere måneder for 
å mestre den fysisk krevende rollen i «Bølgen».

Toppidrettsutøver. Marit Bjørgen har astma og er avhengig av astmamedisin for å fungere.
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AKTUELT

Stadig flere rammes av over-
følsomheter forbundet med 
parfyme, og opp mot 150.000 
nordmenn kan oppleve hud-
plager utløst av duftstoffer. 
Derfor arrangerte Astma- og 
Allergiforbundet (NAAF) par-
fymefri uke hele uke 44, der 
flere regioner og lokalforenin-
ger stilte opp med stand.

En av fem personer oppgir 
at de plages av andres parfy-
mebruk. Typiske reaksjoner 

er kvalme, svimmelhet, pus-
teproblemer, rennende øyne, 
nysing og hodeverk. De med 
astma kan også oppleve at 
astmasymptomene forverres.

Mange er fortsatt ikke klar 
over at parfyme kan skape 
problemer for både dem selv 
og andre. Målet med den par-
fymefrie uken er å forsøke å 
redusere bruken av parfyme. 
Det er sunt for alle!

Parfymefri uke

På turné til barnesykehus
To the Pointe Ballet Productions 
skal i desember 2015 på turné 
med forestillingen «Klaras ma-
giske drømmeverden».
Ballettforestillingen vises på:
l Ullevål universitetssykehus  
 2. desember kl. 13.00  
l Akershus universitetssyke- 
 hus 2. desember kl. 17.30
l Rikshospitalet 3. desember  
 kl. 17.30 
l Voksentoppen skole  

 4.desember kl. 10.30
l Den Norske Ballettskole  
 5.desember kl. 13.00 
l Sykehuset Innlandet,  
 Lillehammer 7.desember  
 kl. 16.00
l Brumlebassen barnehage  
 8.desember kl. 13.00 og 14.00 
l Geilo Kulturkyrkje  
 10. desember kl. 18.00

www.tothepointebp.com

Allergitrygt til jul
Det er snart advent å tid for å forberede til jul. NAAF gir 
deg de allergivennlige julerådene. Det handler gjerne 
om litt god planlegging – slik at  
alle kan delta.

 www.naaf.no/friskjul

norsk - engelsk - tysk - spansk - fransk - italiensk
gresk - kinesisk - thai - arabisk - polsk - kroatisk

Diettkortene finnes på  
www.naaf.no/diettkort

NAAFs diettkort  
for alle med matallergi

Diettkortet finnes på følgende språk:

Melk

Gluten

Egg

Fisk

Nøtter

Peanøtter

Skalldyr

Soya

Annet
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er et hjelpemiddel som inneholder opplysninger 
om innehavers matallergier og som kan brukes 
ved matbestillinger i Norge og i utlandet.



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 5 2015     21  20     ASTMA ALLERGI 5 2015  n  WWW.NAAF.NO

Hva er vel bedre enn å drømme om neste sommer – 
om deilig varme, asurblått hav og skyfri himmel - når 
mørketiden er over oss, regnet pisker mot vindusrutene, 
eller snøen laver ned. Slike drømmer vil kanskje bli ekstra 
sterke denne vinteren, etter en norsk sommer som for 
store deler av landet har vært preget av regn, vind, kjølige 
temperaturer og definitivt ikke strandvær.

La drømmen om en varm og solfylt neste sommer bli en 
realitet! Bestill opphold på Valle Marina på Gran Canaria der 
NAAF eier mange leiligheter!

Neste sommer kan nytes der til særdeles lave priser! 
Jeg vil våge den påstand at man skal lete lenge etter andre 
feriemål som kan konkurrere med Valle Marina sommeren 
2016 i kombinasjonen kvalitet og pris.

Betingelsen for lav pris er at du må være medlem i 
NAAF. Det gjelder selvfølgelig alle som skal bo i leiligheten 
sammen med deg. Dette er et medlemstilbud av særdeles 
generøs karakter. Medlemskontingenten har du tjent 
inn igjen på et blunk. Rabatten utgjør mange ganger 
kontingentbeløpet selv om du kun skulle ha anledning til en 
kort ferie. For øvrig kan du tilbringe så mange uker der som 
du måtte ønske, så sant det er ledig leilighet. Her gjelder 
førstemann til mølla!

Benytt denne muligheten til å unne deg selv sol, saltvann 
og avslappende opphold på Valle Marina – på sydspissen 
av Gran Canaria, der klimaet er helsebringende og varmen 
behagelig, også om sommeren. Atlanterhavsbrisen bidrar  
til det. 

Er du, eller kanskje barn i familien, pollenallergiker, er 
dette tilbudet ekstra viktig. På Valle Marina reduseres disse 
plagene til et minimum. Barn og ungdom som sliter med 
gresspollenallergi, nyter ofte ikke skoleferien på samme 
glade vis som jevnaldrende uten disse utfordringene.  
På Valle Marina utjevnes denne helsemessige forskjellen. 

Neste sommer...
Her får pollenallergikere den samme gode, helsebringende 
skoleferien som andre barn.

Hva med å bestille sommerferien nå - som julegave til 
deg selv og familien? Eller hva med ferie sammen med 
venner?

Du vil garantert treffe mange andre hyggelige NAAF-
medlemmer. Hva er vel bedre enn å være sammen med 
andre som kanskje har noen av de samme helsemessige 
utfordringene som en selv? Utveksling av erfaringer, råd og 
tips gir styrke og vil kunne bidra til en enklere hverdag når 
man kommer hjem igjen.

Dette er en vinn-vinn-situasjon for deg og for NAAF. 
Du får ferieopphold under sydens sol og varme til 

«gi-bort-pris». NAAF får nye medlemmer og øker sitt 
inntektsgrunnlag.

Jo fortere du bestiller, dess større er muligheten for ledig 
leilighet akkurat når du ønsker det. Det går fort til neste 
sommer. 

Men aller først skal vi feire jul og nyttår.
Jeg ønsker dere alle en fredfull og hyggelig julefeiring 

og et nytt år fylt med gleder, god helse – og kanskje 
sommeruker på Valle Marina!

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  

NAAF Region Nord har laget 
en film for å informere og 
skape forståelse for at det kan 
være barn som har alvorlig 
allergi mot egg. Det kan være 
at et barn i barnehagen er 
allergisk mot egg, og at ingen 
av barna kan ta med seg egg 
eller noe som inneholder egg. 
Barnehagen (eller kanskje 
en avdeling) kan heller ikke 
servere egg eller noe som 

inneholder egg. Dette kan 
være vanskelig å forstå og 
akseptere.

Allergi mot egg er den nest 
vanligste allergien hos små 
barn. Filmen er laget med 
støtte fra Extrastiftelsen. 
  
Se filmen på nett:  
www.naaf.no/eggallergi

Film om eggallergiREGION NORD

Ytterøy har siden sekstitallet produsert kvalitetskylling for det norske markedet. Mer enn halvparten  
av de drøyt tre millioner kyllingene vi leverer i løpet av året vokser opp på Ytterøy, og har mindre enn  

et kvarter reisevei fra fjøs til slakteri. De resterende kyllingene blir hentet fra fastlands-Innherred.

Ytterøykylling har utviklet mange nye produkter, og vi produserer blant annet nuggets, panetter,  
karbonader, kjøttboller, pølser og ulike typer spekepølser av kylling. Alt vi produserer er helt  

fritt for gluten, melk, soya og de andre viktigste matallergenene.

YTTERØYKYLLING AS
Telefon 74 08 40 50  |  ytteroykylling.no  |  facebook.com/ytteroykylling
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MATOVERFØLSOMHET

Selv om du er flink til å bake, er det ikke 
nødvendigvis så lett å lykkes med gluten-
fri gjærbakst. Glutenfrie melsorter har 
nemlig helt andre bakeegenskaper enn 
glutenholdig hvetemel.

–  Skal du lykkes med glutenfri gjær-
bakst, er det ekstra viktig at du følger 
oppskriften nøye og passer på at tempe-
raturen i deigen er 40 grader, sier Mone 
Sæland.

Forfatteren av boken «Basic gluten-
fri baking», er førsteamanuensis ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus, klinisk er-
næringsfysiolog og husstellærer – og har 
i mange år hatt intoleranse mot gluten. 
Hun har laget boken sammen med søn-
nen Jon Marius Nilsson, som er fotograf.

Slik lykkes du med glutenfri bakst
Mange synes det er vanskelig å få godt resultat når de baker gjærbakst med 
glutenfritt mel. Ernæringsfysiolog og husstellærer Mone Sæland har derfor skrevet 
boken «Basic glutenfri baking».

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld Fra nei-mat til ja-mat. – Brød, foccacia, 
pasta, pizza, kjeks, knekkebrød, vafler 
og kaker er nei-mat for mange glutenal-
lergikere. Slik behøver det absolutt ikke 
å være, mener Sæland, som håper boken 
vil gjøre hverdagen lettere for de som 
ønsker å bake glutenfritt fra bunnen av.  

Husstellæreren sier at det finnes få 
gode oppskriftsbøker for glutenfri baking, 
dette har hun også opplevd som en ut-
fordring i forbindelse med undervisning 
av ernæringsstudenter.

Sæland forteller at det er ganske stor 
forskjell på å bake med og uten gluten-
holdig mel.

– Sukkerbrød og sjokoladekake er ikke 
så vanskelig å lykkes med. Det som er 

FAKTA CØLIAKI

Cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en 
overfølsomhet overfor gluten, et protein som  
finnes	i	hvete,	rug,	bygg	og	spelt.	Havre	er	gluten-
fritt,	men	på	grunn	av	faren	for	forurensing	fra	
andre	glutenholdige	kornsorter	anbefales	det	at	
man	bruker	spesialprodusert,	glutenfri	havre.
Ved	inntak	av	gluten	blir	tynntarmens	slimhinne	
betent,	tarmtottene	redusert,	og	evnen	til	å	 
absorbere	næringsstoffer	fra	kosten	svekkes.	 
Typiske	symptomer	på	cøliaki	er	magesmerter,	 
løs	og	hyppig	avføring,	vekttap	og	slapphet.
Cøliaki	er	en	kronisk	sykdom.	Det	vil	si	at	personer	
som	har	fått	diagnosen	må	unngå	å	få	i	seg	gluten	
resten	av	livet.	Dersom	de	holder	seg	unna	gluten,	
vil	de	aller	fleste	personer	med	cøliaki	bli	helt	friske.
Det	antas	at	1–2	prosent	av	den	norske	befolknin-
gen	har	cøliaki.	Men	mange	er	udiagnostiserte.

 
Kilde: Norsk Cøliakiforening

FAKTA HVETEINTOLERANSE

En god del mennesker opplever at de er overføl-
somme	for	hvete,	uten	at	de	har	cøliaki.	Sympto-
mene	ligner	ofte	på	de	som	finnes	ved	cøliaki,	men	
de	gir	ingen	utslag	på	tester	for	cøliaki.
Hveteintoleranse	er	en	tilstand	hvor	kroppen	har	
problemer	med	å	fordøye	hvete.	Ved	intoleranse	
mot	hvete	kan	en	fortsatt	spise	rug	og	bygg,	enkelte	
tåler	også	spelt.	Årsaken	til	intoleransen	er	uklar,	
men skyldes trolig enzymer som er nødvendig for 
riktig	fordøyelse	av	hvete. 

Kilde: Opplysningskontoret for brød og korn
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MATØVERFØLSOMHET

vanskeligst å få til når du  
baker glutenfritt, er gjærbakst.  

Er du blant dem som 
slumser litt med målene når 
du baker? Det nytter ikke hvis 
du skal lykkes med glutenfri 
bakst. 

– Mel uten gluten har helt 
andre bakeegenskaper enn 
hvetemel. En gjærdeig basert 
på hvete er fleksibel – du 
kan la den heve kort eller 
lenge, og det er ingen krise 
om temperaturen er noen få 
grader feil. Når du baker med 
glutenfritt mel har du mindre 
å gå på. Mengdene med rå- 
varer må være nøye oppmålt, 
og temperaturen må være 
riktig for at du skal lykkes, 
forklarer Sæland.

Mye bedre utvalg. For 
30–40 år siden var glutenfri 
bakst tørre og flate greier. I 
dag er utvalget av glutenfrie 
bakervarer og melblandinger 
blitt svært godt. Det store 
fremskrittet innen glutenfri 
baking er at vi har fått fiber-
husk. Dette er laget av skal-
lene fra frøene til den indiske 
psyllium-planten, og kalles 
også loppefrø. Fiberhusk er 
altså laget av pulveriserte 
psyllium-frøskall, og består 
av vannløselige fibre. Det 
smaker og lukter ingenting, 
men trekker til seg vann slik 
at det oppløst i væske får en 
geleaktig konsistens. Dermed 
kan glutenfri bakst bli mye 
saftigere enn hvis du ikke 
hadde brukt fiberhusk.

– Generelt bør folk bake 
selv, i stedet for å kjøpe  
ferdigbakte produkter i butik-
ken. Dette gjelder både med 
og uten gluten. I industriba-
king tilsettes ulike hjelpestof-
fer for å få en fin bakst, men 
disse gjør ikke baksten sun-
nere. Snarere tvert imot! Vil 
du vite hva du spiser, bak selv, 
oppfordrer husstellæreren.

Start gjerne med en liten 
oppskrift når du prøver de 
første gangene, og prøv deg 
frem etter hvert som du får 
mer erfaring. Nybakt glutenfri 
bakst har for øvrig kort hold-
barhet, så hvis du baker større 
mengder, bør du putte det 
som ikke blir spist i fryseren så 
fort som mulig. 

– Glutenfritt brød blir fort 
tørt hvis det ligger fremme 
eller oppbevares i kjøleskap, 
forklarer Sæland.

Bakervarer kan oppbevares 
ett døgn i plast i romtempe-
ratur. Skal det oppbevares 
over lengre tid, bør det fryses. 
Bakervarer skal aldri oppbeva-
res i kjøleskap.

 
Tilsetter ekstra gluten. Hun 
mener en av årsakene til at 
stadig flere utvikler gluten- 
og hveteallergi kan være at 
bakervarer i dag vanligvis 
inneholder langt mer gluten 
enn tidligere. 

– I Norge ønsker vi oss et 
grovt brød som samtidig er 
luftig. Det er ikke så lett å få 
til det uten å tilsette ekstra 
gluten.

Mone Sæland har ikke 
noen betenkeligheter med å 
anbefale folk å gå over til glu-
tenfritt kosthold, dersom de 
føler at dette er riktig for dem. 
De som tåler både gluten og 
hvete uten å få reaksjoner, 
vil neppe ha noen spesielle 
helsegevinster av glutenfritt 
kosthold. Du blir ikke auto-
matisk verken sunnere eller 
slankere av å spise glutenfritt, 
men ganske mange men-
nesker opplever at kroppen 
fungerer generelt bedre uten 
gluten.

– Det er ikke bare de som 
har diagnosen cøliaki som rea-
gerer på gluten. Veldig mange 
sliter med mageproblemer, 
og reagerer på gluten, uten at 
det kan påvises med tester. 
Det kan like gjerne være at 
testmetoder som kan vise 
dette, ikke er oppfunnet enda, 
påpeker hun.

Selv spiste hun vanlig brød 
med gluten da hun var barn, 
men slet mye med vondt  
i magen. Etter at hun kuttet ut 
gluten fungerer kroppen på en 
helt annen måte.

– Du må jo bruke hodet,  
og det tror jeg folk gjør.  

Glutenfritt er ikke sunt bare 
for at det er glutenfritt. Hvis 
du bytter ut en sunn middag 
med en glutenfri kake, gjør du 
et dårlig bytte. Poenget er at 
du som ikke tåler gluten skal 
ha alternativer du kan spise 
uten å føle deg dårlig eller bli 
syk.

Melkefrie oppskrifter. I opp-
skriftene har Sæland valgt 
å bruke mandelmelk eller 
rismelk for også å redusere 
kumelk og laktose i baksten. 
For de som vil unngå kumelk 
helt, kan smør, crème fraîche, 
ost og fløte i oppskriftene byt-
tes ut med melkefrie alterna-
tiver.

Hun har utviklet alle opp-
skriftene i «Basic glutenfri 
baking», og alle oppskriftene 
er testet minst tre ganger. 
Sæland føler seg derfor helt 
trygg på at de vil gi vellyk-
kede resultater. Å bake er et 
håndverk, så for å bli god så 
må en øve!

– Jeg håper at boken kan 
være til hjelp for de som ikke 
har så mye erfaring med å 
bake uten gluten, avslutter 
Mone Sæland. n

Også for deg med allergi eller intoleranse har vi et 
stort utvalg av varer.
Jacob´s fører i dag et av Norges største utvalg av 
mat for allergikere og dere med matintoleranse. 
Våre butikker på Majorstuen og Holtet fører blant 
annet glutenfritt brød, pølsebrød, frokostblandinger, 
middagsretter, laktosefri is, soyayoghurt, soyadrikker 
og mye annet. Vi har også vårt eget pølsemakeri hvor 
det produseres flere typer melkefrie pølser. 

Varer for allergikere har vi primært plassert 
fire steder i butikken. Tørrvarer er plassert ved 
helsekost, ferske kjølevarer i våre ferskvaredisker, 
soyaprodukter i melkedisken og frysevarer i 
frysedisken. 

JACOB’S ER STEDET
FOR DE BESTE MATOPPLEVELSENE

På jacobs.no finner du både melkefrie og  
glutenfrie tips og oppskrifter.

Holtet, Ekebergveien 145
9 – 21 (9 – 20)

 

Majorstuen, Essendropsgate 9
9 – 21 (9 – 20).
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NAAF-KOKKEN

NAAF-KOKKEN Morten
Vår faste matspaltist Morten Øverbye er 
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter. 
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter 
som også kan nytes av deg med matallergi.

l Stek først steken i stekepannen med litt olje. Ha på godt  
 med salt og pepper underveis.  
l  Rens og del grønnsakene i passe store biter. 
l  Steken kan stekes ferdig på mange måter, men jeg liker  
 best å bruke en jerngryte med lokk. Da legger jeg den  
 brunede steken i gryta sammen med grønnsakene og litt  
 vann. Deretter setter jeg inn et steketermometer for hele  
 tiden å ha kontroll på kjøttstykket. Ovnen står på lune 140  
 grader, og jeg tar herligheten ut av ovnen når termo- 
 meteret viser 60 grader. Den vil stige ytterligere 3-4 grader 
  etter at jeg tar den ut av ovnen og løfter av lokket. Når den  
 har hvilt i cirka 20 minutter vet jeg da at den er helt perfekt  
 og rosa på 63 grader.  

FINE FLYNDRER

POTETMOS

250 g flyndrefileter per person 
Smør til steking 
Salt og pepper 

l Tynne, fine fileter av flyndrefisk er  
 ferdigstekt på et par minutter. Smelt  
 smør i stekepanne, og stek fisken på 
 høy varme, et lite minutt på hver   
 side. Smak til med salt og pepper.

ANDEWOK

DRESSING

LAMMESTEK

TOMATSALAT

2 andebryst
1 bunt koriander, grovhakket 
300 g nudler, kokes som  
anvist på pakken

Lammestek  
(beregn 400 g per person) 
3 gulrøtter 
2 løk

Tekst og foto: Morten Øverbye

Jeg liker alltid å steke anden på forhånd, deretter dele den i 
skiver eller strimler. Da får jeg mørt og saftig kjøtt som ikke er 
ihjelstekt. Bruk både smør og olje når du skal steke and. Smør 
for smaken og olje for at det ikke skal svi seg.  
l  Rut først opp skinnet på det romtempererte andebrystet.  
 Dette skal bli sprøtt og gyllent. Du kan gjerne salte og pepre  
 brystet før steking. 
l  Varm opp panna skikkelig. Legg brystet i med skinnsiden  
 ned. Etter et par minutter kan du senke temperaturen noe,  
 før det steker seg ferdig (cirka fem minutter). 
l  Snu brystet og brun det godt på undersiden. Etter et par  
 minutter kan du senke temperaturen ytterligere. La brystet  
 steke på middels varme. Hvor lenge kommer an på  
 størrelsen på brystet. Det kan ta alt fra fem minutter til  
 femten på de største brystene. 
l Ta kjøttet av pannen og la det hvile noen minutter før du  
 skjærer det i tynne skiver eller strimler. 
l Bland sammen dressingen og ha den over andebrystene.  
 Da vil kjøttet trekke til seg litt av smakene. 
l Varm litt olje i en wokpanne, ha i gulrøttene og la de frese  
 seg møre. Det er gjort på under ett minutt. 
l Legg kokte nudler over i wokpannen og bland det hele godt  
 sammen. Ha over kjøttet og dressingen, og legg på store  
 mengder koriander. Dryss over litt sesamfrø og klem over  
 litt ekstra limesaft. 
l Serveres med resten av dressingen ved siden av dersom  
 det er noe igjen. 

800 g poteter 
350 g smør, gjerne melkefritt  
Melk, gjerne laktosefri 
Salt og pepper 
Pistasjenøtter (kan sløyfes) 

l  Skrell og kok potetene møre. Mos, press eller knus potetene i kjelen.
l  Varm opp forsiktig mens du tilsetter litt og litt smør. For at mosen skal bli smidig og
 fløyelsaktig kan du tilsette litt melk mot slutten. Ha i passende mengde slik at
 mosen blir glatt. Fløte kan også brukes, det gir en enda rundere smak.
l  Smak til med salt og pepper. Og et kjempetips: Prøv med en spiseskje sennep!
l  Finhakk gjerne litt nøtter og bland i mosen. Dryss også litt persille over for en
 grønnere farge.

 Server med soyasmør og granateple.

2 ss østerssaus 
2 ss soyasaus, gjerne glutenfri  
2 dl limesaft
3 ss sukker
2 hvitløksfedd, most 

1 sellerirot (kan sløyfes) 
1 dl vann
Salt og pepper 
Olje

7-8 tomater
200 g fetaost
Stor bunt persille 
Olivenolje 
Salt og pepper

3 gulrøtter, snittes i tynne skiver 
Smør 
Olje
Salt og pepper 

2 cm ingefær, finhakket
3 ss sesamolje
Sesamfrø (kan sløyfes, evt 
byttes ut med andre typer frø) 

Fest til hverdags
Er du klar for å imponere? Disse middagene lager du enkelt og greit på egenhånd, 
og de ser utrolig lekre ut når de kommer på bordet. Gjestene spiser også med 
øynene, men stemningen vil gå i taket når de får kjenne smaken. 

Server  
med ovnsbakte 

poteter
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ASTMA HOS BARN

Veldig mange barn er hyppig 
plaget av sykdom de første 
to til tre leveårene. De blir 
tette i luftveiene, får hoste og 
generelt nedsatt allmenntil-
stand. Da kan det være lett å 
tenke at barnet har astma, at 
det er årsaken til de hyppige 
sykdomsperiodene.

– Det er veldig vanlig med 
symptomer fra nedre luftveier 
hos små barn. Men dersom 
det kun er snakk om hoste, 
og spesielt våt hoste, uten 
obstruksjon, er det sjelden 
astma, sier Knut Øymar.

Obstruktiv pust. Obstruksjon 
betyr hindring og i denne 
sammenhengen betyr det å 
være obstruktiv at man er 
tett i pusten, med forlenget 
utpust og man får gjerne en 
hvesende pust.

Det er imidlertid ikke alltid 
så enkelt å vite om symp-
tomene er tegn på astma. 
Derfor er det ofte vanskelig  
å stille korrekt diagnose på 
så unge pasienter.

– Dersom symptomene 
starter svært tidlig, gjerne 
i løpet av de første levemå-
nedene, er det sjelden snakk 
om astma. Astma oppstår 
oftest ikke før etter to til tre 
års alder, selv om det i noen 
tilfeller også kan starte tidli-
gere, forteller Øymar.

Astma hos barn er i de 
fleste tilfellene en atopisk 
sykdom, og vil derfor ofte 
følges av andre atopiske 
symptomer, som matallergi 
eller eksem. Dersom verken 
barnet eller noen i nærmeste 

Hvordan stille riktig diagnose
Mange små barn får behandling med astmamedisiner, når de kun har en luftveis-
infeksjon med hoste eller tung pust, mener barnelege og professor Knut Øymar.

Tekst: Bjørnhild Fjeld   Foto: Colourbox

familie har atopiske sykdom-
mer, er astma sjeldnere.

– Det man også skal se 
på, er om symptomene blir 
gradvis bedre over tid, eller 
om de heller forverrer seg. 
Når det er snakk om bare 
virusinfeksjoner, vil symp-
tomene avta gradvis. Er det 
astma, vil de heller bli verre, 

siden betennelsen i luftvei-
ene er kronisk, forklarer 
Øymar.

Overbruk av medisiner.
Øymar er overlege i barneme-
disin ved Stavanger universi-
tetssykehus og professor ved 
Universitetet i Bergen. Han 
har nylig publisert en studie 

om bruk av astmamedisiner 
hos små barn.

I studien, som er publisert 
i tidsskriftet Pediatric Al-
lergy and Immunology, peker 
Øymar på at hele 12,9 prosent 
av to år gamle gutter i 2010 
fikk foreskrevet inhalasjons-
steroider. For jenter i samme 
alder er tallet 9,3 prosent. 

Overlegen finner det lite sann-
synlig at en så stor andel av de 
aller yngste barna faktisk har 
astma. Dette underbygger han 
også med at mange av pasien-
tene bare hentet ut én resept 
på inhalasjonssteroider – altså 
hadde medisinene ingen ef-
fekt, eller barnets symptomer 
gikk over av seg selv. De neste 
leveårene er det langt færre 
som får forebyggende astma-
medisiner, noe som tyder 
på at symptomene de første 
leveårene for mange ikke var 
astma.

– Det er ikke alltid så lett 
å avgjøre om symptomene 
skyldes astma eller ikke hos så 
små barn. Det er også veldig 
forskjellig hvor mye erfaring 
fastleger har med å diagnos-

tisere og behandle barn med 
astma. Dersom de er i tvil, 
råder jeg derfor til å henvise 
barnet videre til barnelege  
eller astmalege, sier Øymar.

Dersom det er snakk om en 
virusinfeksjon i luftveiene, og 
ikke astma, vil heller ikke  
astmamedisiner ha noen effekt. 

Ved astma har man en 
kronisk tilstand i luftveiene, 
en betennelse som er kronisk. 
Ved bruk av forebyggende  
astmamedisiner (inhalasjons-
steroider) vil disse sympto-
mene dempes. 

– En mulig fare med å gi 
en astmadiagnose på feil 
grunnlag, er at man da ikke vil 
undersøke videre hva som kan 
være den egentlige årsaken til 
barnets symptomer. Når diag-

FAKTA BARN OG ASTMA

l	25	prosent	av	barna	i	Norge	har,	eller	har	hatt,	 
	 astma	innen	fylte	16	år.	Til	sammenligning	har		 	
	 rundt	8	prosent	av	den	voksne	befolkningen	 
	 i	Norge	astma.
l	Har	du	hatt	astma	som	barn,	kan	det	øke	sjansen		
	 betraktelig	for	kols	i	voksen	alder,	særlig	om	du			
	 røyker.

Kilde: NAAF

nosen er satt, slår man seg til 
ro med det, illustrerer han.

Få studier. Øymar mener det 
er klokt å være restriktiv med 
bruken av astmamedisin hos 
de aller minste barna.

– Det finnes få studier på 
bruken av inhalasjonssteroi-
der hos så små barn, og vi vet 
ganske lite om bivirkningene. 
Ifølge retningslinjene er det 
anledning til å prøve om 
astmamedisin virker dersom 
symptomene tyder på at 
det kan være astma. Men 
dersom astmamedisinen ikke 
har effekt, må behandlingen 
stoppes, understreker Øymar.

Det er likevel viktig å 
understreke at for de barna 
som har astma, også når den 
starter tidlig, er behandlin-
gen effektiv og kan redusere 
symptomene betydelig. Det 
er derfor viktig å heller ikke 
underdiagnostisere de som 
faktisk har astma. Studier 
tyder likevel på at om be-
handlingen kommer noe sent 
i gang, vil det ikke ha noen 
negative konsekvenser for ut-
viklingen av astmaen på sikt. 
Steroidene demper sympto-
mene, de kurerer ikke den 
kroniske astmasykdommen.

– Stemmer det at det går 
an å vokse av seg astma?

– Det er noen som blir 
friske etter en stund. Men 
det kan nok også være at 
det ikke var astma de hadde. 
Luftveissymptomer som ikke 
skyldes astma er svært vanlig 
hos små barn, men mindre 

vanlig hos større barn, sier 
barnelegen.

Trygge foreldrene. For 
engstelige foreldre som mer 
enn alt annet ønsker at barnet 
skal bli friskt, kan det være 
vanskelig å takle beskjeden 
om at barnets sykdom vil gå 
over av seg selv, uten bruk av 
medisiner.

– Foreldre skal absolutt ikke 
slutte å gå til legen med syke 
barn. Men flere av møtene bør 
nok ende med at barnet blir 
sendt hjem uten resept på me-
disiner. Astmamedisiner skal 
ikke brukes «for sikkerhets 
skyld», man må forsikre seg 
om at man stiller riktig diag-
nose før medisinene skrives 
ut. Legens jobb er da å trygge 
foreldrene på at barnets syk-
dom ikke er noe som trenger 
behandling, men som går over 
av seg selv, sier Øymar.

Han sier at det nå ser ut til 
at forekomsten av astma hos 
barn kan ha flatet ut, etter at 
det har vært et økende antall 
tilfeller de siste ti årene. Antall 
sykehusinnleggelser på grunn 
av astmaanfall har falt de siste 
årene. 

– Astma er ikke én enkelt 
tilstand, men kan utløses av 
ulike årsaker i ulike deler av 
livet. Og de som er allergisk/
atopisk disponert er mest 
utsatt for å få astma i barne- 
årene, avslutter Knut Øymar. n

Mer info 
Du kan lese mer og få  tips og råd om astma hos  barn på NAAFs nettsider www.naaf.no/ 

astma

Små barn. Symptomer fra luftveien er 
ikke alltid ensbetydende med astma, 
mener barnelege.(illustrasjonsfoto)
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AKTUELT

Med støtte fra Extrastiftelsen 
Helse og Rehabilitering har 
NAAF Region Midt utarbeidet 
et diettkort. Dette diettkortet 
er nå oversatt til 11 nye språk: 
Engelsk, tysk, spansk, fransk, 
italiensk, gresk, kinesisk, thai, 
arabisk, polsk og kroatisk, i 
tillegg til at det fra før finnes 
på norsk. Diettkortet skal 
være et hjelpemiddel som 
inneholder opplysninger om 
innehavers matallergier som 
kan brukes ved matbestillin-
ger både i Norge og i utlandet.

Hvordan bruker jeg det?
Når mennesker med matal-
lergi skal spise ute på kafé/
restaurant/hotell, så må de 
oppgi sine allergier ved bestil-
ling. Disse opplysningene skal 
gjennom flere ledd. Fra deg 
selv til den du bestiller maten 
hos, til en eller flere kokker, til 
servitøren og tilbake til deg. 
Viktig informasjon kan lett gå 
tapt på veien, spesielt om de 

forskjellige kanalene koder 
og dekoder beskjeden på ulik 
måte. Derfor ønsker Astma- 
og Allergiforbundet å tilby et 
diettkort som mennesker med 
matallergi leverer fra seg ved 
bestilling av mat. Kortet fes-
tes på bestillingen og leveres 
til kjøkkenet. På denne måten 
vil ikke viktig informasjon om 
vedkommendes allergier gå 
tapt på veien. Om kjøkkenet 
har flere kokker, vil alle kok-
kene få denne informasjonen 
ettersom diettkortet er festet 
til matbestillingen.

Hvordan får jeg tak  
i et diettkort?
Diettkortet kan lastes ned 
som pdf-dokument fra vår 
webside www.naaf.no/diett-
kort. Dokumentet kan man 
printe ut og diettkortene 
klippes ut. Se veiledningen  
som står nederst  
på dokumentet.

Ny veiviser om nøtteallergi

Hvordan kan skoler og bar-
nehager best tilrettelegge for 
barn med alvorlig nøtteal-
lergi? En ny veiviser skal gi 
skoler, barnehager og foreldre 
anbefalinger til hvordan man 
best kan håndtere alvorlig 
allergier hos barn. Hensikten 
skal være å skape størst mulig 
trygghet for det enkelte aller-
giske barnet og foreldrene.

Stadig flere skoler har inn-
ført totalforbud mot nøtter 
som en løsning. Samtidig viser 
nyere forskning og nye og mer 
presise diagnosemetoder at 
mange barn som tester posi-
tivt på peanøttprotein, ikke 
alltid har en reell peanøtteal-
lergi. Man kjenner heller ikke 
til studier som viser forekomst 
av allergisk sjokk hos barn 
med nøtteallergi som følge 
av eksponering for nøttestøv 
i luften.

Et forbud mot nøtter kan 
vise seg svært vanskelig å 
håndheve og dermed skape 
falsk trygghet for elever og 
deres pårørende. Det kan 
også bidra til at elevene ikke 

lærer hvordan de skal unngå 
mat de ikke tåler. 

Den nye veiviseren skal 
foreslå hvilke tiltak og rutiner 
skolen bør ha for å håndtere 
barn med alvorlig nøtteallergi 
samt hva slags utredning som 
bør ligge til grunn dersom et 
forbud skal vurderes. Å fastslå 
graden av alvorlighet vil også 
være viktig for å redusere 
angst og frykt hos barn og 
foreldre. 

– Gjennom å gi skoler og 
barnehager størst mulig 
kunnskap om nøtteallergi hos 
barn, ønsker vi å gi ansatte et 
bedre grunnlag for å innføre 
de riktige tiltakene, og ikke 
minst bidra til økt mestring 
for barn med alvorlig allergier, 
understreker seniorrådgiver 
Marianne Bjerke i Helsedirek-
toratet.

Veiviseren skal utarbeides 
av en faggruppe i Helsedirek-
toratet der også Astma- og 
Allergiforbundet er represen-
tert. Den skal ferdigstilles  
i januar 2016.

Sikkerhetspris til Veidekke
Veidekke mottok nylig 
prisen for beste arbeid med 
sikkerhet, helse og arbeids-
miljø (SHA) med prosjektet 
Marienfryd på Ensjø i Oslo. 
Bak prisen står offentlige 
byggherrer som Forsvars-

bygg, Statsbygg, Statens 
vegvesen og Jernbane-
verket.

Juryen mener Veidekke 
med prosjektet Marienfryd 
går foran som et godt ek-
sempel på et involverende 

og innovativt SHA-arbeid i 
alle faser av byggeprosjek-
tet, både gjennom plan-
legging, prosjektering og 
gjennomføring.

– Veidekke har også ut-
merket seg med nytenkning 

ved å involvere utenforstå-
ende aktører, som Norges 
Astma- og Allergiforbund, 
heter det i juryens begrun-
nelse.

Diettkort på flere språk
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Moderne design

Børsteløs motor
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Alle støvsugere, sentralstøvsugere in-
kludert, fører like mye luft tilbake til 
rommet som de suger inn. Vorwerks 
unike filtersystem sikrer at denne luf-
ten er renset, og støvsugeren renser 
derfor luften under bruk.

Grunnet Vorwerks 
støvopptak og 

gunstige påvirkning 
på inneklimaet under 
og etter bruk, er den 
karakterisert ”egnet 
for allergikere” av 
TÜV i Tyskland.
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Nytt nettsted. På den nye matportalen Matinfo.no finner du  
informasjon om innhold og allergener i 13.000 matvarer.

Ny portal gir info om allergener
En ny nettside gir informasjon om næringsinnhold og allergener på nærmere 
13.000 ulike matvarer. Initiativtakerne håper dette kan gi de som har matallergi  
en tryggere hverdag.
Tekst: Bjørnhild Fjeld

Fra og med desember 2014 
har det vært et krav fra myn-
dighetene om at all mat skal 
merkes med hvilke allergener 
de inneholder. Flere har etter-
lyst en uavhengig database 
der denne informasjonen er 
samlet.

Abonnementstjeneste.
Det nye nettstedet har fått 
navnet Matinfo.no, og drives 
av teknologiselskapet Millum 
AS. Ved å betale en årsavgift til 
driverne, kan matvareprodu-
senter få anledning til å legge 
inn informasjon om innholdet i 
sine produkter i matportalen.

– Det er veldig viktig at aller-
gikere vet hva som skjuler seg 
i maten. Det er enkelt å unngå 
f.eks. skalldyr, men skjulte al-
lergener som lupin er ikke lett 
å oppdage. Derfor håper vi at 
både bransjen og privatperso-
ner tar i bruk databasen, sier 

Tommy Rebnord hos Millum. 
Foreløpig er det 165 produ-

senter som har tatt i bruk Mat-
info.no, og det ligger nå inne in-
formasjon om nærmere 13.000 
produkter. Blant produsentene 
som har registrert matvarer er 
Orkla, Nortura, Findus, Tine, 
Bama og Coca-Cola.

– Vi arbeider hver dag, hele 
året, for å øke antall produsen-
ter og varer i databasen. Før 
sommeren fikk vi også inn en 
oppgradering slik at det nå er 
spesifisert hvilken type gluten 
og nøtter som er i produktet, 
etter krav fra Mattilsynet, for-
teller Rebnord.

For å kvalitetssikre informa-
sjonen er det produsentene 
selv som er ansvarlig for  
å legge inn og kontrollere infor-
masjonen.

Tryggere servering. Matinfo 
skal ikke bare være et sted 

hvor bransjen kan sjekke inn-
holdet i ulike produkter, men 
for alle som jobber med mat 
eller er interessert i å vite mer 
om innholdet i matvarer. 

– Planen er at Matinfo skal 
bli en god og trygg plattform 

for folk med matallergier, 
men også for andre. Får du 
besøk av en med matallergier, 
skal du finne god info, tips og 
oppskrifter på Matinfo. Det er 
målet vårt, avslutter Tommy 
Rebnord. n

MinMat er et web-basert 
verktøy som gir adgang til å 
søke etter erstatningsproduk-
ter eller oppskrifter. Verktøy-
et er beregnet for deg med 
matallergi, cøliaki, matintole-
ranse, irritabel tarm (IBS) eller 
trenger FODMAP. Oppskrifter 
og menyforslag er nærings- 
beregnet for å unngå feiler-
næring eller underernæring. 
MinMat kan ta hensyn til 
inntil 80 matvarer.

MinMat kan også benyttes 
av helsepersonell til faglig 
oppdatering i behandlingen 

av pasienter med matover-
følsomhet, cøliaki eller andre 
helseproblemer knyttet til 
mat.

MinMat er utarbeidet av le-
ger, kliniske ernærings-fysio-
loger og andre spesia-lister. 
All informasjon er kvalitetssi-
kret i samarbeid med Norges 
Astma- og  
Allergiforbund.

NAAF-medlemmer får  
15 prosent rabatt på abonne-
ment på minmat.no.  
Informasjon og bestilling,  
se minmat.no 

Alternative matoppskrifter på nett 

Medlemmer i Astma- og Allergiforbundet kan komme 
opp i situasjoner relatert til astma og allergi der det er 
behov for juridisk hjelp. Forbundet ønsker gjennom sin 
rådgivningstjeneste å kunne bistå medlemmer også med 
dette, og vi utvider derfor vårt tilbud for medlemmer.

NAAF har inngått samarbeid med advokatfirmaet 
Salomon Johansen AS med kompetanse på yrkesskader, 
trygderett og forsikringssaker som kan bistå NAAF og 
medlemmene i relevante saker.

Som NAAF-medlem vil første konsultasjon hos advoka-
ten være gratis, men henvisning og en første vurdering 
av saken skal skje via NAAFs rådgivningstjeneste,  
tlf: 23 35 35 35.

Ved bruk av NAAF-advokatene ut over første konsulta-
sjon er NAAF-medlemmer sikret en rabattert timepris 
som tilsvarer den offentlige satsen for advokattjenester.

NAAF-advokatene

En glutenfri  
jul til alle!

La ikke gluten ødelegge årets hyggeligste høytid. 
Bygg pepperkakehus, inviter på lussekatter, nyt svensk 

julebrød til juleskinken eller server butterdeigspai til nyttår. 

Frias svenske julebrød, pepperkakedeig og butterdeig  
finnes i den glutenfrie fryseren.

God glutenfri jul!

PMS 186 + 872 

Pepperkakedeig Svensk julebrød Butterdeig

KAKER SOM ALLE  
KAN SPISE, OGSÅ  
ALLERGIKERE

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

FOR MER INFO: WWW.HILDEKAKEN.NO
DISTRIBUTØR: ALMA NORGE AS – WWW.ALMA.NO
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Nå kommer den kalde, 
kløende tiden…
Er du eller barnet ditt blant de mange som er plaget av atopisk eksem? Da bør du 
lese disse tipsene om hva du kan gjøre for å forebygge og behandle nå når vi går 
inn i den kalde årstiden.
Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

Hva er eksem?

Hvem  
for eksem?

Eksem er en samlebetegnelse som omfatter ulike kløende 
hudsykdommer. De vanligste formene er atopisk eksem, 
kontakteksem, seborroisk eksem og bleieeksem. Atopi betyr 
annerledes, og atopisk eksem er arvelig betinget allergisk 
eksem. Ved atopisk eksem har man 
en betennelse i huden som 
gir kløe. Betennelsen 
skyldes sjelden 
allergi eller infek-
sjon alene, og 
er ikke smitt-
som. Eksem 
kan være 
kronisk 
(langvarig) 
eller akutt. 

Den egentlige år-
saken til at noen får  
eksem, er ikke kjent. Ato-
pisk eksem oppstår ved en kom-
binasjon av ulike årsaker som arv, genetikk, miljø og livsstil. 
Dette er den vanligste formen for eksem hos barn, og kan 
oppstå i spedbarnsalder. Noen blir bra i løpet av barneårene, 
mens andre fortsetter å ha eksem resten av livet. Det antas 
at 15 til 20 prosent av norske barn har eksem i en periode av 
barndommen.

Kan eksem forebygges?
Siden eksem sjelden kommer av én årsak alene, er det van-
skelig å gi generelle råd om forebygging. Undersøkelser tyder 
på at symptomer kan utsettes hos noen hvis barnet ammes 
i minst fire måneder, men forebygging via mors kosthold i 
svangerskapet og under amming synes å ha liten effekt.

For noen kan enkelte matvarer forverre eksemet, men du 
bør ikke sette barnet på diett uten at du har konsultert lege. 
Vanligvis irriterer matvarene mest når eksemet er i en aktiv 

fase. Noen matvarer gir også irritasjon hvis de kommer 
direkte på huden, for eksempel ketsjup, jordbær,  

sitrusfrukter og enkelte konserveringsmidler og  
fargestoffer (E210-219).

Gode råd om  
påkledning
Har du eksem, vil du trolig oppleve at tøy av grov 
ull og noen kunststoffer virker irriterende på huden. 

Unngå derfor å bruke disse stoffene rett mot huden.  
Fleece, silke, bomull og ull med fine fibre går vanligvis 

bedre. Vask alltid nytt tøy før det tas i bruk for å få ut 
irriterende fargestoffer av stoffet. Bruk vaskemidler uten 

parfyme, for eksempel Neutral-serien som er anbefalt av 
NAAF. Unngå å bruke skyllemiddel hvis du kan – for å få tøyet 
mykt kan du heller tørke i tørketrommel eller stryke.

Vreng klærne for å unngå irritasjon fra sømmer, klipp bort 
merkelapper.

Klør barnet mye om natten, bruk kløhansker i bomull eller 
bambus, og hold neglene korte.

Unngå å bli for varm eller svett, og hold hender og føtter 
tørre om vinteren.

Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

som et godt valg for barne-
familier og andre som har 

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

FAKTA:
Andelen barn og  
unge med astma, 
allergi og eksem 
er økende.

Barna er det kjæreste vi har, og studier viser at barn og 
unge med astma, allergi og eksem er økende. Det er 
ekstra viktig at barn blir beskyttet mot stoffer som kan 
være allergifremkallende. Men det er mye du kan gjøre 
for å forebygge eller redusere alvorlighetsgraden av 
allergi, intoleranse, overømfintlighet, eksem og astma.
En begynnelse er å bruke Unik Sensitiv-serien. 

ANNONSE

Svanemerket
er det offisielle nordiske 
miljømerket,  innført i 1989 
av Nordisk Ministerråd.  

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

1/3 av alle barn risikerer å utvikle 
allergi. Barns hud er ekstra følsom for 

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

En enkel måte å 
vise kjærlighet 
og ekte følelser 
for sensitiv hud.

Her finner du Unik produkter: Kiwi, Joker, Spar, 
Eurospar, Meny, Ultra, Centra, Jacobs, Helgø, CC-mat og Safari.
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Sol og saltvann bedrer eksemet hos de fleste. Barn og ung-
dom med atopisk eksem har mulighet til å søke på behand-
lingstur via Statens Behandlingsreiser til utlandet. 

Oljebad 2–4 ganger i uken kan være et godt supplement  
til smøring.

Våte plagg/våtbandasje kan lindre nattekløing.

Kilde: Hudlege Claus Lutzow-Holm og NAAFs brosjyre om eksem-
behandling. Flere tips på www.naaf.no/no/eksem/eksembehandling/

Bruk av fuktighetskrem
For de som har eksemhud, er det viktig å smøre seg ofte med 
en god fuktighetskrem for å holde huden myk og smidig. Jo 
tørrere hud, desto fetere krem bør brukes. Dette er særlig 
viktig om vinteren før du skal ut i kulden. Bruk produkter 
uten parfyme og velg gjerne godt dokumenterte kremer fra 
apoteket. Smør morgen og kveld, eller oftere hvis det er nød-
vendig. Bruk olje i badevannet, eller dusjolje eller fuktighets-
krem i stedet for såpe ved dusjing.

Bruk av kortison

Refusjon fra folketrygden

Dersom eksemet er rødt og hissig, er kortisonpreparater 
førstevalget ved behandling. Bruk av kortisonkremer er trygt 
hvis man bruker riktig preparat på riktig sted med riktig tids-
intervall. Når man har fått kontroll over kløen, er pauser uten 
kortisonkrem nødvendig for å unngå bivirkninger i huden. 

Kortisonkremer deles i fire grupper, der gruppe 1 er 
mildest. Gruppe 1-kremer kan påføres en til to ganger daglig 
etter avtale med lege. Smør inn kortisonkremen 1–2 ganger 
per dag (følg legens råd) på aktivt utslett slik at den 
trekker godt inn, og etter ca. 10 minutter smøres 
fuktighetskrem på all tørr hud. Hvis huden 
trenger det, smøres ny fuktighetskrem en 
gang til i løpet av dagen – da frigjøres 
det «gamle» kortisonet på nytt uten 
at en smører på ny kortison. 

Dersom eksemet blusser opp, 
bør man starte med gruppe 2 
eller 3 kortison. Når kløen er 
under kontroll, kan man gå over 
til å smøre hver andre til tredje 
dag. Ved ytterligere bedring 
kan man gå over til en mildere 
krem, for deretter å trappe ned 
behandlingen til å smøre sjeld-
nere. Er huden blitt hel, skal man 
fortsette å smøre en til to ganger per 
uke i minst to til fire uker for å sikre et 
best mulig resultat. Det anbefales rikelig 
med fuktighetskrem morgen og kveld, samt 
etter dusj eller bad, også i perioder med hel, 
eksemfri hud.

Kortisonfrie eksemkremer
Eksemkremer uten kortison, (Elidel og Protopic) kan være 

gode alternativer til kortisonkrem. Disse 
påføres t ganger daglig. Fordelen med 

Elidel/Protopic er at de ikke påvirker 
hudtykkelsen når langvarig ek-

sembehandling er nødvendig, 
dersom kortisonkrem ikke 

virker tilfredsstillende, eller 
når man ikke får kontroll 
ved å bruke kortison-
kremer uten fare for 
bivirkninger. 

Andre tiltak som kan virke I dag finnes den ingen fuktighetskremer tilgjengelig på blå 
resept, men det er en stor milepæl for alle med atopisk  
eksem at Legemiddelverket nå har godkjent fuktighetskre-
men Canoderm 5 % til forskrivning på blå resept. Saken er 
nå til videre behandling i Helse- og omsorgsdepartementet 
før legen får endelig mulighet til å forskrive kremen til sine 
pasienter.

Dersom du har diagnosen atopisk eksem og har store  
utgifter til fuktighetskremer, kan du for øvrig søke om å få  
utgiftene dekket av Folketrygden etter paragraf 5 – 22 –  
bidrag til spesielle formål.

FLERE 
EKSEMFRIE 

DAGER

F O R E BYG G E R  T I L B A K E FA L L  AV  ATO P I S K  E K S E M

B E H A N D L E R  T Ø R R  H U D  |  S T Y R K E R  H U D B A R R I E R E N

Når man har eksem fokuserer man kun på en ting. Men, Canoderm gir nesten 50% flere  
eksemfrie dager enn en annen krem*. Du får flere dager der du kan gjøre noe  

annet enn å tenke på eksemet, helt enkelt.

*Behandling med Canoderm gav 22 eksemfrie dager sammenlignet med 15 dager (46,7 % forskjell i mediantid til eksemtilbakefall sammenlignet med en referansekrem med nøytral effekt 
på hudbarrieren, uten karbamid). Canoderm® krem 5 % karbamid. Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av 
atopisk eksem. Les pakningsvedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. Anbefales ikke til personer med overfølsomhet mot karbamid 
eller andre hjelpestoffer. ACO Hud Nordic AB oktober 2014. www.aconordic.com

Canoderm er et reseptfritt legemiddel som fås på nærmeste apotek.N
O

 17
12

20
14
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18. september avslørte det 
amerikanske miljødirektoratet 
EPA at bilprodusenten Volks-
wagen har installert et «jukse-
program» i sine dieselbiler. 
Denne programvaren kjenner 
igjen ratt- og pedalbevegelser 
som er typiske for en testsi-
tuasjon, og slipper dermed ut 
mindre miljøskadelige stoffer. 
Men når bilen kommer på 
veien, kan den slippe ut opptil 
40 ganger mer NOx enn det 
som er tillatt.

Volkswagen innrømmer å 
ha solgt 11 millioner biler med 
denne jukseprogramvaren. 
147.000 av disse bilene er 
registrert i Norge.

Ikke bare Volkswagen.  
Rolf Hagman ved Transport-
økonomisk institutt (TØI) har 
i flere år ledet tilsvarende 
utslippstester av dieselbiler 
i Norge og Finland på vegne 
av Vegdirektoratet. Han sier 
alle dieselbiler slipper ut mer 
miljøgasser når de kjører i 
trafikken enn testene fanger 
opp, og ikke bare de som er 
produsert av Volkswagen.

– Testene som brukes ved 
typegodkjenning i Europa 
tar utgangspunkt i en veldig 
«snill» kjøresyklus med 
lave akselerasjoner. Vi har 
testet bilene i mer realistiske 
situasjoner, for eksempel 

Dieselbiler gir  
helseskadelig luft
Norges Astma- og Allergiforbund har lenge hevdet at dieselbilene er hovedårsaken 
til at luftkvaliteten i byene er til tider helseskadelig. Den siste tids avsløringer av 
Volkswagen-skandalen viser at NAAF har hatt rett hele tiden.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Colourbox

bykjøring og kjøring i lavere 
temperaturer. Da er utslip-
pene mye større, sier Hagman 
til Aftenposten.

Seniorforsker Britt Ann K. 
Høiskar i NILU – Norsk institutt 
for luftforskning, sier det ikke 
er noe nytt at dieselbiler foru-
renser mer i en reell trafikk-
situasjon enn i tester. 

– Dette har vi sagt i mange 
år, og det gjelder alle produ-
sentene. Men det som er nytt 
er at Volkswagen har jukset 
bevisst for å få ned utslippene 
under test, sier Høiskar.

Busser forurenser mindre.
En annen ting som vil over-
raske mange, er at nye, 
dieseldrevne busser og laste-
biler faktisk forurenser langt 
mindre enn diesel personbiler. 
TØI har gjort målinger ved et 
institutt i Finland på vegne 
av Statens vegvesen, og fått 

svært oppsiktsvekkende 
resultater. 

Det viser seg nemlig at 
tunge kjøretøyer slipper ut 
bare en tredjedel så mye NOx 
som personbiler når de testes 
i vanlig trafikksituasjon. Mens 
en ny diesel personbil slipper 
ut 0,35 gram NOx per kilome-
ter, slipper en ny dieseldrevet 
buss bare ut 0,12 gram pr 
kilometer.

Da kjøretøyene ble testet 
i kulde, var forskjellen enda 
større. En diesel personbil 
som kjører i kø i byen i kulde, 
vil slippe ut 0,95 gram NOx 
per kilometer. Dette er 12 
ganger høyere enn grensever-
dien til å oppfylle utslippskra-
vene i Euro 6.

De nye, tunge kjøretøyene 
med Euro VI dieselmotorer 
er utstyrt med et avansert 
styrings- og reguleringssystem 
som gir lave utslipp av NOx. 
Teknisk sett vil det være mulig 
å innføre en tilsvarende tek-
nologi også for diesel person-
biler, ifølge TØI.

Forårsaker dødsfall. Luft-
forurensning er en viktig 
helsefaktor for livskvaliteten, 
særlig for personer med 
astma og annen lungesykdom. 
I verste fall kan det å puste 
inn forurenset luft føre til for 
tidlig død.

Forskere ved de amerikanske 
prestisjeuniversitetene Massa-
chusetts Institute of Technology 
(MIT) og Harvard Universitetet 
har publisert en studie i Envi-
ronmental Research Letters som 
konkluderer med at det ekstra 
utslippet, ut over det som er 
lov, fra Volkswagen-biler vil føre 
til at 60 personer i USA årlig vil 
dø 10–20 år for tidlig. I tillegg vil 
ekstrautslippene føre til at 31 
personer får kronisk bronkitt, og 
34 personer må behandles på 
sykehus på grunn av lidelser  
i luftveier og hjerte. 

Totalt mener forskerne at 
Volkswagen-skandalen vil koste 
det amerikanske samfunnet 3,8 
milliarder kroner i økte helse-
utgifter. Dette ifølge nettavisen 
E24.no.

Diesel et blindspor. Assis-
terende generalsekretær Bo 
Gleditsch i NAAF mener dette 
er svært alvorlig, og trist for 
folkehelsa.

– Dette underbygger det vi 
alltid har ment – at vi må fornye 
bilparken og redusere diesel-
bruken. Uansett tall mener vi 
at diesel er et blindspor, sier 
Gleditsch.

Astma- og Allergiforbundet 
mener at N0x-komponenten 
(NOx er en fellesbetegnelse for 
nitrogenoksidene NO og NO2) i 
engangsavgiften må opp.

– I tillegg mener vi at diesel-
avgiften må opp slik at diesel 
ikke er billigere enn bensin. 
Volkswagen–skandalen viser at 
dette er veien å gå. Diesel til-
hører fortiden, sier Gleditsch.

Han er derfor svært glad for 
forslaget fra Venstre-topp Ola 
Elvestuen om å øke avgiften 
på diesel.

– Det er ingen saklige grun-
ner til at diesel, som fører til 
mer lokal forurensing, skal 
være billigere enn bensin, sier 
Elvestuen til VG.

Dette forslaget blir også 
støttet av Kristelig Folkeparti. 
Regjeringspartiene Høyre og 
Fremskrittspartiet har tidli-
gere avvist et lignende forslag 
så sent som i mai i år. 

– Dette er helt i tråd med 
det vi ønsker og jobber for, 
og vi applauderer Venstres 
forslag. Vi har lenge forsøkt å 
få regjeringen til å øke diesel-
avgiften som et ledd i å fase 
ut dieselbiler, senest under 
høringen i Finanskomiteen 15. 
oktober, sier Gleditsch.

NAAF mener avgiftspolitik-
ken må legges om, slik at de 
bilene som forurenser mest, 
også har høyest avgift.

– Dagens avgiftspolitikk 
med favorisering av dieselbi-
ler har i betydelig grad bidratt 
til de høye NO2-nivåene vi 
har i de største byene, sier 
Gleditsch.

Veibruksavgiften legges til 
drivstoffprisen, og i 2015 er 
avgiften på diesel 3,36 kroner, 
mens avgiftspåslaget for ben-
sin er på 4,87 kroner. n

EFTA-domstolen i Luxembourg dømte 2. oktober staten Norge 
for brudd på EUs direktiv for luftkvalitet, som vi er forpliktet 
til å følge gjennom EØS-avtalen. Pinlig, mener Miljøpartiet de 
grønne, og får støtte av flere miljøorganisasjoner.

Norge dømt for  
brudd på EØS-avtalen

Hovedproblemet. Biltrafikk er hovedårsaken til dårlig luftkvalitet i norske byer, og dieseldrevne 
personbiler står for en stor andel av utslippet. Foto: Colourbox

Domstolen i Luxembourg 
mener det har vært for 
høye nivåer av skade-
lig forurensing både på 
Østlandet, Vestlandet og i 
Midt-Norge. Norge ble felt 
for ikke å ha gjort nok for å 
få ned nivåene av sveve-
støv, nitrogendioksid og 
svoveldioksid.

– Norge har ikke innfridd 
forpliktelsene sine, heter 
det i kjennelsen.

– Norges Astma- og Al-
lergiforbund synes selvsagt 
det er synd at det måtte 
gå så langt. Om myndighe-
tene hadde hørt på oss før, 
ville man sluppet denne 
dommen. Når det likevel 
skulle ende slik, er det 
ingen tvil om at dette er en 
enorm seier for forbundet 
og alle andre som bryr seg 
om trygg luft i byene våre. 

Nå må sentrale og lokale 
myndigheter stå sammen 
om å gjennomføre effek-
tive tiltak slik at ikke enda 
flere blir syke, sier assiste-
rende generalsekretær Bo 
Gleditsch i NAAF.

Det var Astma- og Al-
lergiforbundet som i 2011 
klaget norske myndigheter 
inn for EFTA på grunn av 
for høye årsmiddelkon-
sentrasjoner av blant 
annet nitrogenoksid                                             
i de store byene. Det var 
etter at man i en årrekke 
hadde etterlyst handlinger 
fra nasjonale myndigheter.

Siden den gang har ESA, 
EFTAS overvåkningsorgan, 
konkludert med at NAAF 
hadde rett og sendte brev 
til norske myndigheter 
der man krevde tiltak 
og handlingsplaner som 

kunne møte kravene i 
det europeiske luftforu-
rensningsdirektivet. I fjor 
ble det imidlertid klart at 
ESA stevnet Norge inn for 
EFTA-domstolen.

Sondre Båtstrand i Mil-
jøpartiet De Grønne mener 
dommen bør bli en vekker 
for politikerne.

– Sju av de siste åtte 
årene har luftkvaliteten på 
Danmarks plass i Bergen 
vært i strid med forurens-
ningsforskriften, så det er 
ingen overraskelse at vi 
kommer dårlig ut. Dom-
men i EFTA-domstolen bør 
bli tatt på det største alvor 
i bergenspolitikken. Den er 
pinlig for en nasjon som er 
opptatt av å fremstå som 
miljøvennlig, sier Båtstrand 
til NRK Hordaland. n

Diesel-kritiker. Kommunika-
sjonssjef Bo Gleditsch i NAAF.
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I løpet av de siste tiårene er 
forekomsten av allergier blitt 
stadig mer utbredt, spesielt  
i den vestlige verden.

– Med det økende antal-
let allergitilfeller blant barn 
i Canada og andre steder, 
ønsket vi å kunne avgjøre 
om luftforurensing fra trafikk 
kunne være delvis ansvarlig, 
sa seniorforsker Michael 
Brauer i en pressemelding da 
forskningsresultatene ble of-
fentliggjort i mai i år. 

Professor Brauer er til daglig 
tilknyttet  avdelingen for be-
folkning og offentlig helse ved 
University of British Columbia 
i Vancouver. 

Langtidsstudie. Allergi-
studien, som ble publisert 
i fagbladet Environmental 
Health Perspectives, påviste 
at sensitivitet overfor en rekke 
allergener, som blant annet 
enkelte matvarer, mugg, kjæ-
ledyr og pestsykdommer, var 
assosiert med eksponering for 
trafikkrelatert forurensning 
som spedbarn. I følge studien 
har barn som bor i områder 
med høyere luftforurensning 
16 prosent større sannsynlig-
het for å utvikle allergier. 

Utgangspunktet for den nye 
allergistudien er en omfat-
tende kanadisk langtidsstudie, 
nemlig den såkalte CHILD-
studien. Den omfatter mer 
enn 3500 familier over hele 
Canada. Familiene er blitt 
nøye observert for å kunne 

Babyer som bor i trafikk 
har økt risiko for allergi

Barn som tilbringer sitt første leveår  
i et trafikkert boligområde, har høyere 
risiko for å utvikle atopisk allergi, viser 
en ny kanadisk studie. 
Tekst: Camilla G. Laxton  Foto: Colourbox

kartlegge hvordan både 
genetiske faktorer og en lang 
rekke miljøfaktorer bidrar til 
helseutfall, og da særlig med 
tanke på allergier og astma. 

Professor Brauer og forsk-

ningsteamet hans gjennom-
gikk data fra 2477 småbarn. 
Barna gjennomgikk allergi-
testing ved fylte ett år og ble 
da testet for sensitivitet mot 
ti typer allergener: katt, hund, 

to forskjellige typer støvmidd, 
kakerlakk, sopp, melk, egg, 
soya og peanøtt. 

16 prosent av studiebarna 
viste seg å være sensitive  
mot et matallergen, mens  
5,3 prosent var sensitive  
mot et luftveisallergen.  

Beregnet NO2-nivå. For å 
kunne måle graden av tra-
fikkrelatert luftforurensning, 
beregnet forskerne nitrogen-
dioksidnivåer på hjemme-
adressen til hvert enkelt barn.  
I tillegg evaluerte de hvor mye 
tid barnet tilbragte borte fra 
hjemmet sitt, inkludert opp-
hold i barnehage, og hva slags 
type ventilasjonssystem som 
var installert i hjemmet.   

Stort helseproblem. Dok-
torgradskandidat Hind Sbihi 
var også en av allergistudiens 
sentrale forskere.

– Denne studien er en del 
av doktorgradsavhandlingen 
min, der jeg undersøker hvil-
ken innvirkning trafikkrelatert 
luftforurensning, astma og 
allergi har på små barn. Jeg 
forsvarte avhandlingen min 
her på University of British 
Columbia i sommer, sier hun 
til AstmaAllergi-bladet.

I følge Sbihi er deler av det-
te forskningsprosjektet mulig 
takket være CHILD-studiens 
mange sterke sider.

– En av disse sterke sidene 
et at spedbarn blir testet 
for allergier gjennom prikk-

Barn og bil. Det første leveåret er kritisk for utvikling av allergier. 
Bilen kan ha mye av skylden for det.

Gode nyheter
for sensitiv hud

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

Hudpleieserien Dermica Sensitiv gir en komplett følelse av velvære og er spesielt 
utviklet for å beskytte huden din med trygge, gode ingredienser. 

• Uten parfyme

• Uten parabener

• Uten fargestoffer
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testing, som er en svært 
objektiv måte å vurdere 
allergiforekomst på. Derfor 
har dette vært et veldig spen-
nende forskningsprosjekt. Og 
siden vi alle er avhengige av 
luften rundt oss, er vi også 
alle eksponert for luftforu-
rensning. Den assosisjonen vi 
fant, er liten i seg selv, men 
reflekterer et omfattende 
helseproblem når det er snakk 
om en hel befolkningsgruppe, 
understreker hun.

Overraskende. Det at det 
er en sammenheng mellom 
luftforurensning og allergier 
er ikke noe nytt. Den svenske 
BAMSE-studien, for eksempel, 
har tidligere påvist en sam-
menheng mellom eksponering 
mot trafikkforurensning i 
løpet av barns første leveår 
og en økt risiko for pollensen-
sitivisering ved fireårsalder. 
Den svenske langtidsstudien 

har imidlertid ikke påvist 
noen sammenheng mellom 
luftforurensning og matvare-
sensitivisering. 

Den nye kanadiske aller-
gistudien, derimot, har for 
første gang kunnet påvise en 
sammenheng mellom luft- 
forurensning og atopisk allergi. 

– Resultatene var overras-
kende i den forstand at vi så 
at eksponering mot luftforu-
rensning fra fødsel til ettårsal-
der er positivt assosiert med 
en risiko for utvikling av en 
allergisk reaksjon mot et av 
de allergenene vi testet. Det 
viste seg også at det kan være 
en fordel for barn å tilbringe 
tid sammen med andre barn. 
Resultatene viste nemlig at de 
småbarna som tilbragte tid i 
barnehage eller hadde jevn-
lig kontakt med andre barn, 
hadde mindre risiko for å 
utvikle sensitivisering overfor 
allergener, sammenlignet med 

Velg annen turvei. Forskere anbefaler foreldre med småbarn om å ta trilletur på et sted uten så mye biltrafikk.

de barna som tilbragte stør-
steparten av tiden hjemme, 
sier Sbihi.

Forebygging. Ved å forstå 
hvilke miljøfaktorer et barn 
utsettes for tidlig i livet som er 
avgjørende i forhold til aller- 
gier, er det også mulig å utvi-
kle forebyggende strategier:

– Vi råder for eksempel 
foreldre til å legge trille- 
turene til mindre trafikkerte 
veier, dersom det er mulig, 
og særlig i løpet av rushtiden 
når trafikkforurensingen er 
på sitt verste. Det er også 
mulig å sjekke byluftens kva-
litet der du bor gjennom de 
mange hjelpemidlene som er 
tilgjengelige på internett. Når 
forholdene er helseskadelige, 
er det best å beskytte små-
barnas lunger, som fortsatt er 
under utvikling, ved å holde 
seg innendørs. Eventuelt kan 
man legge utetiden til tidlig 

eller sent på dagen når luft-
forholdene som regel er mer 
gunstige, sier hun.

Utviklingsvinduer. Seniorfor-
sker Brauer beskriver resul-
tatene av studien som unike 
nettopp på grunn av studie-
barnas unge alder. 

– Selv om vi må fortsette å 
observere barna når de blir 
eldre og studere utviklingen 
av allergier, setter denne 
studien søkelyset på sammen-
hengen mellom luftforurens-
ning og andre faktorer i tidlig 
barndom. I stadig større grad 
påpeker forskningsstudien 
kritiske utviklingsvinduer 
der eksponering gjør en stor 
forskjell med tanke på videre 
utvikling av allergi, sier han. 

Forskerne fant ingen sam-
menheng mellom mødre som 
var utsatt for luftforurensning 
under svangerskapet og  
allergirisiko hos barn. n
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 helseskadelig avdamping og lukt 
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Fjoråret var en relativt hard 
influensasesong. Da ble over 
90.000 nordmenn testet for 
influensa. Av disse fikk 16.000 
påvist smitte.  2679 personer 
var innlagt på sykehus med 
laboratoriebekreftet influensa 
i løpet av sesongen, sannsyn-
ligvis var antall innleggelser 
i hele landet langt høyere. 
Flesteparten var over 60 år, 
men også mange barn under 
5 år var innlagt. I snitt blir 5 til 
10 prosent av alle voksne og 
20 til 30 prosent av alle barn 
smittet i løpet av en sesong.

Folkehelseinstituttet 
presenterte tallene på en 
pressekonferanse ved Lovisen-
berg diakonale sykehus 15. 
oktober.

Likevel har antallet som vak-
sinerer seg gått ned. Kun en av 
fem i risikogruppene vaksi-
nerte seg i fjor. Det bekymrer 
Folkehelseinstituttet.

Barn med astma utsatt. 
Folkehelseinstituttet anslår at 
29 prosent av befolkningen til-
hører en av gruppene med økt 
risiko for komplikasjoner ved 
influensa. Det tilsvarer 1,5 mil-
lioner nordmenn. Det er anslått 
at det årlig dør gjennomsnittlig 
900 personer i Norge som følge 
av influensa, men dette vil vari-
ere fra sesong til sesong.

Influensavaksine beskytter 
mot alvorlig sykdom
Årets influensavaksine er distribuert til alle landets fastlegekontor, og Folkehelse-
instituttet anbefaler de som tilhører en av risikogruppene om å ta vaksinen for  
å hindre alvorlig sykdom ved smitte. Det gjelder blant andre alle med astma  
eller kols. 

Tekst: Nina Brun  Foto: Nina Brun/Privat

En influensasykdom kan 
forverre en kronisk lungesyk-
dom og også svekke immunfor-
svaret. 

– Barn med astma vil ha økt 
risiko for å få alvorlige kompli-
kasjoner som lungebetennelse 
og forverring av sin astma, 
og bør derfor ta vaksine mot 
influensavirus, understreker 
lege Karine Nordstrand ved 
Folkehelseinstituttet.

I følge en britisk undersø-

kelse er det over ti ganger økt 
risiko for å dø av influensasyk-
dom dersom man tilhører en 
risikogruppe.

Også helsepersonell. Gene-
relt anbefales alle med en kro-
nisk lungesykdom som astma 
eller kols å ta influensavaksine 
årlig. Anbefalingen går også 
til alle ansatte i helsevesenet 
med pasientkontakt. 

Ved Lovisenberg diakonale 

sykehus i Oslo har man sørget 
for at vaksinen skal være lett 
tilgjengelig. Her går vaksine-
ansvarlige rundt fra post til 
post og gir ansatte mulighet til   
å få oppgaven unnagjort  
i løpet av lunsjpausen eller 
annen «dødtid».  

Sigurd Myhre Halvorsen 
er sykepleier ved post for 
infeksjon og gastro. Han har 
vært litt skeptisk, men mener 
likevel det er en selvfølge at 

Overbevist. Sykepleier Sigurd Myhre Olsen ved Lovisenberg diakonale sykehus har latt seg overbevise om 
at influensavaksine er god forebyggende medisin. Hygienesykepleier Urzula Jadczak har som mål å vaksinere 
alle ansatte på sykehuset.

Supertilbud på ferietur!
Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et 
helt unikt og eksklusivt tilbud for 2016! Aldri før har det 

vært så billig å reise til Valle Marina! Bare se her:

Ikke gå glipp av denne unike muligheten, ring eller send e-post nå!
+34 928 150222 / vallemarinadnh@gmail.com

Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 2940!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1610!

Gjelder opphold i perioden 11.6-13.9 2016.

Bestill nå!

Se prisliste på www.naaf.noGjelder kun for medlemmer i NAAF

PS: Vi snakker norsk!

Halv 
pris

!
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han skal ta vaksinen. Først og 
fremst for å unngå å smitte 
pasientene. Da er det bra at 
sykehuset har gjort det enkelt 
å få oppgaven unnagjort.

– Da slipper jeg å bestille  
legetime og ta flere timer av 
en ellers travel arbeidsdag, 
sier Sigurd Myhre Halvorsen. 

Vaksine i sprayform. Årets 
vaksine kommer både som 
sprøyte og nesespray. Sprøy-
ten består av levende drepte 
virus, mens nesesprayen 
inneholder levende, svekkede 
virus.

Nesesprayen er vist å være 
effektiv mot influensa fordi 
den også gir lokal beskyttelse 
og er en enkel metode  
å vaksinere barn med. Nese-
sprayen kan benyttes til barn 
og ungdom mellom 2 og 18 år, 
men er ikke anbefalt til barn 
med alvorlig astma og aktivt 
pustebesvær.

Sammensetningen av vak-
sinene er bestemt av Verdens 
helseorganisasjon og er basert 
på virus som har sirkulert 
i løpet av forrige sesong. 
Influensavirus forandres seg 
stadig, derfor er det nødven-
dig å endre vaksinen hvert år, 
og også vaksinere seg på nytt 
foran hver sesong.

Liten risiko ved egg-allergi.
Ingen av vaksinene inneholder 
kvikksølv eller andre kon-
serveringsmiddler og er for 
øvrig oppgitt å gi få alvorlige 
bivirkninger. Bivirkninger kan 
dreie seg om hovenhet og 
kløe rundt stikkstedet, feber 
og sykdomsfølelsen, men er 
symptomer som gjerne går 
over etter et par dager. Det 
er også observert allergiske 
reaksjoner som elveblest, men 
er blant de sjeldnere bivirknin-
gene. I tillegg er nesesprayen 
rapportert å gi lokale bivirk-
ninger som tett og rennende 
nese.

– Vaksinen er dyrket på egg 
og kan derfor inneholde spor 

av egg-proteiner, men det 
er snakk om i så små meng-
der at det sjelden vil utgjøre 
en alvorlig risiko for et barn 
med moderat egg-allergi å ta 
vaksinen, sier seniorrådgiver 
Kjersti Rydland i Folkehelse-
instituttet.

I en undersøkelse som ble 
utført i Tromsø i 2009 blant 
80 barn under 16 år med kjent 
egg-allergi, ble det ikke regis-
trert noen alvorlige reaksjoner 
etter at alle barna ble vaksi-
nert mot svineinfluensa. Blant 
de undersøkte barna med 

Alle personer over 65 år. 
Beboere i omsorgsbolig og sykehjem. 
Gravide etter 12. svangerskapsuke.  
Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko. 

Barn og voksne med: 
l Kronisk luftveissykdom (inkludert astma og kols), 
l Hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 
l Kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
l Nedsatt immunforsvar  
l Svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
l Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa   
 utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering  
 av lege. 
  
I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med  
pasientkontakt, svinerøktere og husstandskontakter  
til svært immunsupprimerte pasienter.

Kilde: Folkehelseinstituttet

egg-allergi var også en gruppe 
med tidligere kjente alvor-
lige reaksjoner etter inntak av 
matvarer med egg. Heller ikke 
blant disse barna observerte 
man noen alvorlige reaksjoner 
etter vaksinen. 

– Konklusjonen på studien er 
at det er trygt å vaksinere barn 
med egg-allergi dersom egg-
proteinnivået er mindre enn 
0,33 mikrogram/ml som var 
maksimumsnivået i vaksinen i 
vår studie, sier overlege Bård 
Forsdahl ved barneavdelingen, 
Universitetssykehuset i Nord-
Norge. Han står bak studien 
og forteller at flere andre 
internasjonale studier senere 
har kommet til de samme 
konklusjonene.

Folkehelseinstituttet opply-
ser at maksimumsgrensen for 
innhold av egg-protein i influ-
ensavaksiner er 1 mikrogram/
ml. Innholdet vil kunne variere 
for hver produksjon, men vil 
alltid være under dette nivået.

– Dersom det er ansett som 
svært viktig at et barn med 
tidligere alvorlige straksal-

God erfaringer. Cissel Løvås har 
astma og allergi og tar influensa-
vaksinen hvert år. Hun merker lite 
til bivirkninger. 

Risikogrupper som anbefales  
å ta influensavaksine

lergiske reaksjoner mot egg, 
vaksinerer seg mot influensa, så 
bør dette utføres under utvidet 
anafylaksiberedskap. Hvor stor 
denne beredskapen bør være og 
hvor vaksinasjonen skal foregå, 
må diskuteres med barnets lege, 
sier Rydland.

Viktig tiltak. Man vet ikke 
hvordan årets influensasesong vil 
arte seg. Til nå har det kommet 
få rapporter om smitte. Vanligvis 
begynner  
sesongen rundt jul og nyttår, og 
varer fra 6 til 8 uker.  
Toppen kommer ofte enten  
i begynnelsen av januar eller 
rundt vinterferien. 

Folkehelseinstituttet tror det 
er flere grunner til at folk ikke 
vaksinerer seg. Det kan skyldes 
engstelse som følge av vaksi-
nediskusjonene de siste årene, 
mangel på informasjon om at 
vaksinen må settes hvert år og at 
vaksinen ikke er like lett tilgjen-
gelig for alle.

– Studier har også vist at en 
anbefaling fra fastlegen eller an-
net helsepersonell er det tiltaket 
som har størst betydning for om 
pasienter vaksinerer seg, sier 
Rydland. 

Cissel Løvås (47) har slitt med 
astma og allergi i mange år. Hun 
forteller til AstmaAllergi at hun 
er nøye med å ta influensavaksi-
nen hvert år, etter råd fra egen 
lege. Unntaket var under svinein-
fluensaepidemien i 2009. Vanlig 
influensavaksine har hun tenkt 
å fortsette med å ta, og passer 
nå selv på å bestille time ved det 
ordinære legekontoret.

– Jeg har ingen dårlige erfa-
ringer med vaksinen. Kanskje litt 
uggen følelse i kroppen de første 
årene, men det har gått over. 
Jeg tok vaksinen i går faktisk. Jeg 
merker bare litt ømhet i selve 
stikker, det er det hele, forteller 
Cissel Løvås.

– Vaksinen er det viktigste 
forebyggende tiltak mot influ-
ensarelaterte komplikasjoner og 
i verste fall dødsfall blant utsatte 
grupper, understreker Rydland. n

ASKO W68843W vaskemaskin har to nye spesielt utviklede allergipro-
gram, en forbedret skyllemulighet og et unikt program for å rengjøre vas-
ketrommelen og såpeskuffen. I allergiprogrammene aktiveres varmeele-
mentet 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.

Vaskemaskinen er Norges eneste, som er anbefalt av Astma- og  
Allergiforbundet (NAAF). 

Læs mer på asko.org

For en enklere hverdag...

ASKO.ORG

Åpne opp for flere gjester
Den nye oppvaskmaskinen fra ASKO er markedets største og mest fleksible. 
Med en kapasitet på 18 kuverter gir den luft i en travel hverdag, så du kan bruke 
tiden på det som virkelig betyr noe.
Du kan trygt invitere familie og venner på middag – det er plass til alle!

ASKO.ORG
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LANDSMØTE

Det er tid for valgkomiteen 
å starte sitt arbeid frem mot 
valget på landsmøtet i 2016. 
Vi har en stor jobb fremfor 
oss, og trenger organisasjo-
nens hjelp til å finne dyktige 
og kvalifiserte styremedlem-
mer. 

NAAFs forbundsstyre:
Forbundsleder 
1. nestleder
2. nestleder
En – 1 – representant fra 
NAAFU
Tre – 3 – valgte  
styremedlemmer
En – 1 – representant valgt  
av de ansatte
Fem – 5 – valgte varamedlem-
mer, derav en – 1 – varamed-
lem for NAAFU og ett – 1 – 
varamedlem for representant 
valgt av de ansatte
De øvrige tre – 3 – varamed-
lemmene velges i numerisk 
rekkefølge. 

NAAFU og de ansatte velger 
selv sitt styremedlem med 
personlig varamedlem. Disse 
valgene foregår uavhengig av 
arbeidet i valgkomiteen. 

Kontroll- og klageutvalget:
En – 1 – person med lang  
organisatorisk fartstid fra 
NAAF
En – 1 – person med for-
trinnsvis formell juridisk 
bakgrunn
En – 1 – person med for-
trinnsvis økonomisk bakgrunn
Tre – 3 – personlige vara-
medlemmer som oppfyller 
kravene til kompetanse for 
plass i utvalget. 

Personen med lang organi-
satorisk fartstid er utvalgets 
leder.

Hvem har forslagsrett?
Samtlige personlig betalende 
medlemmer med fulle organi-
satoriske rettigheter
Lokalforeningene/storlagenes 
styrer
Regionenes styrer
Forbundsstyret
NAAFU
Valgkomiteen

Frist for innsending  
av forslag 
24. mars 2016

Hva er viktig å huske på når 
forslaget skal sendes?
Navn, adresse, telefonnum-
mer og epostadresse på 
foreslåtte kandidater.

Alle forslag må signeres av 
forslagsstiller før de sendes 
inn. 

Hvem kan bli foreslått  
som kandidater?
Alle personlig betalende 
medlemmer.

Valgkomiteen anmoder 
alle lokalforeninger/storlag 
og regioner om å sette «Valg 
av kandidater til landsmøte 
2016» på dagsorden, og sen-
de inn et begrunnet forslag på 
kandidater til valgkomiteen 
innen 24. mars 2016. 

Forslag på kandidater  
via NAAFs nettsider:
Innkomne forslag på kandi-
dater til valg på landsmøtet 
i 2016 kan sendes via NAAFs 
nettsider under følgende 
nettside: www.naaf.no/
valg2016  

For å kunne legge inn 
forslag må personen som 
registrerer forslaget, oppgi 
medlemsnummer. Det vil 

kun være mulig å legge inn 
forslag én gang per medlems-
nummer. Hvert forslag kan 
imidlertid inneholde forslag 
på flere kandidater/flere 
posisjoner. 

Forslag på kandidater via 
forslagsskjema (papir):
Forslagsskjema får du fra 
NAAF. Ring sentralbordet på 
tlf. 23 35 35 35, eller Lisbeth 
Laberg, tlf. 23 35 35 14. 

Send forslagsskjemaene  
per post til:  
Norges Astma- og  
Allergiforbunds valgkomité
v/Lisbeth Laberg
Postboks 6764, St. Olavs plass
0130 OSLO
eller på epost til:  
lisbeth.laberg@naaf.no 

Eventuelle spørsmål kan 
rettes til valgkomiteens leder 
Anne Grethe Knudsen på 
epost anne.grethe.knuds1@
gmail.com eller  
mobil 926 18 923.   
 
Lykke til! 

Vennlig hilsen Valgkomiteen 

Valg på landsmøte  
2016

Med Dungo babypose, en nattpose med dun,  
hjelper du barnet ditt til en trygg og god søvn.

Nattpose med dun!

www.dungo.no

Dungo babypose er en sovepose som er tilpasset barn, 
fra nyfødtstadiet og opp til to-treårsalderen. Dungo  
babypose er 95 cm fra skulder til bunnen av posen.  
Posen kommer i lys pistasj grønn og lys ecry gul.

Posen er utviklet i samarbeid med norske foreldre og 
består av rene bomullsmaterialer og den fineste gåsedun.

Dungo babypose  
- en nattpose med dun,  
er godkjent og anbefalt  

av Norges Astma- og  
Allergiforbund

Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:

- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Rask til å forstøve
- Batteri eller nettdrevet
- Klar for munnstykke eller maske

Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions

Philips Norge AS 
Home Healthcare Solutions
Innspurten 15, 0663 Oslo
Postboks 6422, 0605 Oslo

Telefon +47 22 74 80 00

Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:

- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Rask til å forstøve
- Batteri eller nettdrevet
- Klar for munnstykke eller maske

Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions

Philips Norge AS 
Home Healthcare Solutions
Innspurten 15, 0663 Oslo
Postboks 6422, 0605 Oslo

Telefon +47 22 74 80 00
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Blenda Sensit ive 
er helt uten parfyme 
og fargestoffer, og 
anbefales derfor t i l 
følsom hud.

Blenda Sensit ive er 
anbefalt av Astma- 
og Allergiforbundet. 

Jeg velger Blenda 
Sensitive, fordi jeg synes 
det er et skånsomt valg 

for hele familien og 
i tillegg gir det et 

godt vaskeresultat.
Camilla Underland, 
lege og mor

 Parfymefritt 
       vaskemiddel

Kjekt å vite...

- et skånsomt valg for følsom hud

FOR MER 
INFORMASJON 
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KLESVASK.NO
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For mer informasjon, besøk klesvask.no
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MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en 
enklere hverdag med gode matopplevelser. 

Hos Ultra, Jacob´s og  Centra finner du derfor 
over 250 ulike produkter for deg med allergi 

eller matintoleranse. 

Velkommen til en allergivennlig handel!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER

Hudvask på kroppens egne vilkår

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

CUTRIN
SENSITIVE

HÅRPLEIESERIE  
FOR FØLSOM OG  
ALLERGISK HUD

Trygt og skånsomt for  
sensitiv hodebunn 

10 rene basisprodukter  
av høy kvalitet 

Utviklet i tett samarbeid  
med det finske

astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

HAR DU
MIDDALLERGI?

Midd er en av de hyppigste  
årsakene til allergi.  

Ubehandlet allergi kan  
utvikle seg til astma.

MiteBlock middtrekk finnes  
til pute, dyne og madrass.  

MiteBlock middtrekk reduserer  
kontakten med midd og allergener.

Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock madrass  
og putetrekk refundert av HELFO,  

ref. Folketrygdloven §5-22.

Se MiteBlock.no for mer  
informasjon og fraktfri nettbutikk!

Tlf. 67 11 03 17 / info@sleep.no

ANBEFALT AV

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

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

NETTSIDE  www.renholdssoner.noISO 14001:2004 sertifisert

Best på å stoppe smuss og fuktighet!
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STOPP SMUSS 
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Forskning og dokumenterte tester viser at kostnader knyttet til renhold utgjør hele 84% av totalkostnaden 

for et gulvbelegg. Mer en 3/4 av all smuss og fuktighet på gulv kommer fra fottøy. Ved å installere 

renholdssoner ®  kan man oppnå store kostnadsbesparelser på gulvrenholdet.
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Forskning og dokumenterte tester 

viser at kostnader knyttet til renhold 

utgjør hele 84% av totalkostnaden

for et gulvbelegg. Mer en 3/4 av  

all smuss og fuktighet på gulv  

kommer fra fottøy. Ved å installere

renholdssoner ® kan man oppnå  

store kostnadsbesparelser  

på gulvrenholdet.

STOPP SMUSS
OG FUKTIGHET

ISO 14001:2004 sertifisert

www.renholdssoner.no

s e n s i t i v  s i d e
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NAAF-NYTTMEDLEMSTILBUD

Sommeropphold på Valle Marina  
til sterkt reduserte priser
Mens andre turoperatører setter opp prisene på sydenreiser, setter NAAF prisene 
ned. Medlemmer får nå en unik mulighet til å bestille opphold på Valle Marina til 
svært gunstige priser. Tilbudet gjelder hele sommersesongen 2016.

Tekst: Bo Gleditsch  Foto: Liv Holme

Det unike medlemstilbudet 
gjelder opphold på Valle Ma-
rina i hele sommersesongen, 
fra 11. juni til 13. septem-

ber. Eksempelvis innebærer 
tilbudet at en familie på fire 
personer betaler under 3000 
kroner for en ukes opphold. 

Reiser man alene, betaler man 
kun litt over 1500 for en uke. 

– På grunn av den svake 
norske kronen har de fleste 
sydenoperatørene nå satt 
prisene opp foran kommende 
sesong, mens vi nå gjør det 
motsatte, forteller styreleder 
for helsesenteret, Bjørn M. 
Bjerke.

Hyggelig. Bjerke tror det skal 
godt gjøres å finne syden-
opphold som liggere lavere i 
pris enn det NAAF nå går ut 
med – standard, beliggenhet 
og sommersesongen tatt i 
betraktning. 

– Men jeg synes det er sær-

Unik beliggenhet. Vakre Valle Marian på Gran Canaria er et populært feriemål for mange nordmenn.

FAKTA SLIK BESTILLER DU OPPHOLD

Telefon:	+	34	928	150222	(snakker	norsk)
Epost:	vallemarinadnh@gmail.com 
Åpningstid	kl.0800	–	22.00
Spesialtilbudet	gjelder	kun	for	NAAF-medlemmer	 
i	perioden	11.	juni–13.	september	2016
Tilbudet	merkes	2016	06-09
Alle	kan	bestille	opphold	på	Valle	Marina.	 
Kun	NAAF-medlemmer	får	spesialpriser.	
Les	mer	om	priser	og	tilbud	under	 
www.naaf.no/vallemarina	

Johannes er en aktiv gutt, 
men har alvorlig allergi mot 
egg, nøtter og melkeprotein, 
som kan innebære risiko for 
anafylaktisk sjokk. Johannes 
er derfor avhengig av å ha 
EpiPen i nærheten. 

I forbindelse med oppstart 
i 2014 hadde foreldrene, 
Kim og Veronika Wæraas, 
møte med daglig leder og 
de ansatte på avdelingen i 
barnehagen. Foreldrene laget 
en informasjonsperm med 
fakta om astma og allergi, 
matoppskrifter og viktige 
forhåndsregler som må tas 
for å lage trygg mat til et 
barn med alvorlig matallergi. 
Informasjonspermen har vært 
et viktig hjelpemiddel for de 
ansatte ved barnehagen. 

Daglig leder, Hilde Vrangsa-
gen, følte et stort ansvar, og 
bestemte seg for at barneha-
gen skulle bli egg- og nøttefri. 
Alle ansatte fikk informasjon 
og opplæring i å sette EpiPen. 
Astmamedisiner og EpiPen 
ligger alltid i barnehagen og i 
tursekken. Videre har barne-
hagen rutiner for å informere 
ansatte og andre foreldre 
gjennom møter, informasjons-
skriv og førstegangssamtaler. 

Bratt læringskurve.
Lia Barnehage har egen insti-
tusjonskokk, Mona Johansen. 
Ved oppstart kjøpte barneha-
gen inn egne kasseroller og 
kjøkkenutstyr til Johannes. 
Dette oppbevares innelukket 
i en boks og til bruk kun for 
Johannes. I tillegg har hver 
avdeling en lukket matboks 

En solskinnshistorie fra Lia Barnehage
Lia barnehage er en privat barnehage, eiet og drevet av 
foreldrene gjennom et andelslag. Både barnehagen og 
foreldrene har innført tiltak for å tilrettelegge for en trygg og 
inkluderende barnehagehverdag for Johannes på 3 ½ år. 

Tekst og foto: Gunn Rauken, Regionssekretær NAAF Region Hedmark

Godt samarbeid. Mamma Veronika Lystad Wæraas (t.h) føler seg 
trygg når Johannes er i barnehagen. Det er takket vært god dialog  
med daglig leder Hilde Vrangsagen (t.v.). 

for å hindre sammenblanding 
av matvarer.

– Læreplanen til en institu-
sjonskokk inneholder begren-
set kunnskap om matallergi. 
Derfor har læringskurven, 
vært ganske bratt, sier Mona 
Johansen. Hun forteller at hun 
legger vekt på å lage mest 
mulig lik mat til Johannes som 
de andre barna får servert. 
Dette for å hindre at Johannes 
og andre barn med allergi skal 
føle seg utenfor, som er en 
problemstilling mange allergi-
kere er kjent med. 

Samarbeid og dialog.
Det krever mye ressurser for 
å sikre en trygg måltidsitua-
sjon samt å lage et fullverdig 
mattilbud på lik linje som 
andre barn. Det ble derfor 
gjennomført et møte mellom 

representanter fra kommunen, 
kommunelegen, foreldre og 
daglig leder. Kongsvinger kom-
mune bevilget som et resultat 
av dette møtet, assistent i 
deltidsstilling for å være der 
for Johannes. Marit Nilsrud 
innehar i dag den stillingen. 
Det er både barnehagen og 
foreldrene svært fornøyde 
med. 

Daglig leder og kokk er 
samstemte i å si at informa-
sjonspermen fra foreldrene 
har spart dem for mye arbeid. 
Prosessen har vært lærerik.  
Dialogen mellom barnehage og 
foreldre er god og bygger på 
gjensidig tillitt og samarbeid. 
Foreldrene føler seg trygge når 
Johannes er i Lia Barnehage. 
Veien er gått opp til neste barn 
som kommer med alvorlig  
allergi og astma. n

deles hyggelig at Astma- og  
Allergiforbundet kan gi noe 
tilbake til medlemmene sine på 
denne måten, understreker han. 

Valle Marina er den delen av 
Det norske Helsesenter som eies 
og drives av Norges Astma- og 
Allergiforbund. Stedet ligger 
i nærheten av Arguineguin 
på Gran Canaria som er blant 
de mest populære reisemå-
lene for mange sydenfarere fra 
Skandinavia. Spesielt mange 
med astma, allergier og eksem 
finner veien hit på grunn av det 
gunstige klimaet, tørt og varmt 
med mye sol og minimalt med 
pollenspredning. 

– I år gjelder medlemstilbu-

KONGSVINGER

det fra tidlig i juni, vanligvis 
midt i den verste gresspol-
lensesongen i Norge, Tilbu-
det opprettholdes for øvrig 
i hele skoleferien, og burde 
være en gunstig tid for folk 
flest, sier Bjerke.

Snakker norsk. Valle Marina  
ligger avskjermet fra bil-
trafikk og annen støy, med 
bungalowleiligheter, enten 
på bakkeplan med egen 
terrasse, eller i 2. etasje, 
med stor solrik balkong. Den 
intime atmosfæren gjør det 
lett å komme på nikk med 
naboen, og senteret min-
ner mer om en idyllisk liten 
landsby enn et helsesenter. 
Mange kommer igjen år etter 
år. Det er kort vei til fantas-
tiske strender. For mange er 
det også en ekstra trygghet 
at det alltid er norsktalende 
personale tilstede, som for 
øvrig kjenner Kanariøyene til 
fingerspissene.

– Alle i resepsjonen snak-
ker norsk, og vil kunne gi god 
bistand til alle som trenger 
det, understreker Bjerke. 

Han oppfordrer NAAF-
medlemmer som ønsker seg 
til Valle Marina til sommeren, 
om å være tidlig ute med 
bestillingen. Det kan fort bli 
fulltegnet. Bestilling foregår 
direkte til resepsjonen på 
Gran Canaria. Og selv om du 
kan komme til å støte på en 
spansk velkomsthilsen i den 
andre enden, vil resepsjonen 
alltid svare deg på norsk i 
åpningstiden. 

– Medlemstilbudet er un-
der halv pris av et ordinært 
opphold på Valle Marina, og 
bestiller du flybillett også i 
god tid, vil en familie trolig 
komme svært godt ut av et 
sommeropphold i Syden, sier 
Bjerke. 

Både SAS og Norwegian 
har faste flyruter til Gran 
Canaria. n
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SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Hyposensibilisering

Små barn og matallergi

Jeg har mange allergier, og reagerer på flere typer frukt 
og grønnsaker. Jeg har lest at man kan få noe som kalles 
hyposensibilisering for å få bukt med allergiene. Hva er 
det, og hvordan fungerer det?

S. Antonsen

Jeg har alvorlig allergi mot fisk, egg 
og nøtter. Jeg kan få sterke aller-
giske reaksjoner bare jeg er i nær-
heten av slike matvarer. Jeg fikk 
mitt første barn for et par måneder 
siden og lurer på hva jeg bør gjøre 
når datteren min skal begynne 
med fast føde. Bør jeg væra ekstra 
forsiktige med å innføre matvarer 
hun kan reagere på, og er det lurt 
at legen tester henne for allergier?

 
Gyte

Svar:
Det er ingen indikasjoner som sier at 
dere skal unngå matvarer på grunn 
av din allergi. Det er kommet mange 
studier som viser at det å introduse-
re fast føde fra fire måneder faktisk 
forebygger allergier hos barn. Så 
lenge din datter spiser mat og ikke 
har noen reaksjoner så kan dere fint 
la henne bli introdusert for vanlige 
matvarer. Er du allikevel urolig, så 
kan du ta kontakt med helsesøster 
eller fastlegen for mer informasjon.  

Anna

Lateksallergi
Vet dere om overmadrasser som har lateks i seg kan være  
allergifremkallende? Eller trigges lateksallergi kun av direkte  
kontakt med lateks, som for eksempel latekshansker? 

Tom

Svar: 
Mennesker som ikke har påvist en lateksallergi trenger 
ikke å beskytte seg eller unngå lateksmadrasser.  
Det er eventuelt støv fra lateksmadras-
sene som mange reagerer på 
med allergiske reaksjoner. Så 
ved vanlig rengjøring/støvsuging 
vil mange med lateksallergi  
heller ikke ha et problem med 
slike madrasser.

Kent

Svar: 
Hyposensibilisering, eller allergivaksinasjon, går ut på å 
forsøke å redusere pasientens spesifikke allergi overfor en 
eller flere allergenkilder. Behandlingen består i regelmes-
sige sprøyter i huden, eller smeltetabletter under tungen 
(foreløpig kun ved allergi mot gress). Både sprøyte og tablett 
inneholder allergenekstrakter i doser som er så lave at de 
vanligvis ikke utløser en allergireaksjon. Dosene økes så 
gradvis og forsiktig opp til den høyeste dose som tåles. Den-
ne dosen gis så som vedlikeholdsdose vanligvis hver måned 
i 3 år eller mer. På denne måten kan man utvikle toleranse 
mot de allergenene som benyttes i behandlingen.
Du kan be din fastlege om å henvise deg til en allergolog 

eller ØNH-lege slik at du kan få diskutert problem-
stillingen der og eventuelt starte opp 

behandling. 

Anna

XPRESSION

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Oppdag den nye generation av miljøsmarte gulv.
Xpression og Zero er en verdensnyhet fra Upofloor.

Fri for PVC, mykgørere, phthalater og halogener.

ZERO

The future of flooring
www.ehrenborg.se

Upofloor

Upofloor
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KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Mandag og tirsdag betjenes 
telefonen av sykepleier.  

Fredag av eksperter på inne-
klima/uteluft.

Åpent: 09.00–11.00  
og 12.00–14.00

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Vedfyring innendørs

Oppussing og avgasser

Når vi fyrer hjemme sliter min kone med tette luftveier og sår hals. 
Har dere noen råd til når det gjelder å fyre inne?

Ben 

Vi skal legge fliser på gulvet i entreen. Det er ingen dør som kan lukkes mel-
lom entre og andre oppholdsrom. Vi har to små barn. Kan vi bli boende i huset 
under oppussing, eller bør vi flytte ut? Hvilke tiltak kan vi gjøre for å forhindre 
for mye avgasser og lignende? 

P.E. 

Svar:  
Det er dessverre flere som reagerer på 
vedfyring. Fyring med ved fører til at 
overflaten blir veldig varm slik at støv 
som ligger på overflaten av ovnen og 
ovnsrør «brenner». Brent støv i innelufta 
bidrar til dårlig inneklima og kan kanskje 
være en av årsakene til at din kone sliter 
med tette luftveier og sår hals når dere 
fyrer med vedovnen. Godt renhold inne 
med støvsuger som har HEPA-filter og 
renholdsverktøy i mikrofiber, gir ofte 
gode resultater på støvsanering. 

Noen praktiske tips:
-  Støvsug alle overflater på ovnen (bruk  
 støvsuger med HEPA-filter).
-  Sjekk om alle ventiler i yttervegg og   
 over vindu er åpne og rengjort med   
 støvsuger.
-  Påse at det er god trekk når du tenner  
 opp slik at røyk ikke spres til rommet  
 (bruk egnet opptenningsved).
-  Ikke oppbevar mer ved inne enn nok til  
 kveldens forbruk da ved som har vært  
 lagret ute, kan inneholde muggsopp,  
 pollenrester og andre mikroorganismer.
-  Hold det rent rundt ovnen.

Kai

Svar:
En tommelfingerregel for oppussing 
innendørs, er at man må sørge for god 
ventilasjon og oppvarming for å få 
produktene til å herde ut så raskt som 
mulig. Dette gjelder også for å bli kvitt 
stoffer som er mindre flyktige og som 
kan bli igjen i innemiljøet over lengre tid. 
Ting som lukter sterkt, ubehagelig eller 
annerledes, er stort sett heller ikke bra 
å utsette seg for. Under oppussing vil 
NAAF råde foreldrene til å holde barna 
mest mulig unna de områdene som pus-
ses opp. 

Ufødte barn og barn under 2 år har ikke 
et ferdig utviklet immunsystem, og det 
kan være greit å skåne disse barna for 
langvarig oppussing. Kroppen har en fin 
evne til å tolerere små mengder med 
skadelige kjemikalier og andre kortvarige 
eksponeringer, dersom man ikke utsetter 
barna for langvarige oppussingsprosjek-
ter. Hold dem gjerne vekk fra arbeidene 
mens de pågår og så mye som mulig så 
lenge dere lukter at det er stoffer som 
kommer fra det oppussede området. 

Kent 
– Det var skikkelig gøy! Vi kjøper lod-
dene for å støtte NAAF, vi hadde jo ikke 
tenkt at vi skulle vinne, forteller den 
glade vinneren til AstmaAllergi.

– Men så gjorde dere akkurat det! 
Du må jo være svært glad for medlems-
utsendelsen, og at vinnerloddet bare 
dumpet ned i postkassen din?

– Ja, veldig glad! Den kommer jo 
hvert år, og vi kjøper dem alltid, men 
vi forventet ikke å vinne. Vi sto på 
kjøkkenet og skulle skrape loddene, 
så sa mannen «nå skal vi skrape frem 
litt vinnerlykke!». Jeg tenkte ikke noe 
mer over det, men plutselig var han så 
glad, og jeg skjønte ikke helt hvorfor. 
Men så så jeg på loddet og skjønte at vi 
hadde vunnet 500.000 kroner! Da ble 
vi ganske satt ut, det var ordentlig over-
raskende, sier 40-åringen, som har vært 
medlem i NAAF i flere år. Både hun, 
mannen og sønnen har flere allergier, 
blant annet matallergi og pollenallergi.

Fordi det er så stor pengesum, ønsker 
kvinnen å være anonym. 

Svært mange gjør som 40-åringen, 
og velger å støtte det viktige arbeidet 
NAAF gjør ved å kjøpe lodd i lotteriet. 
Og det er fortsatt mange flotte reiser 
igjen i årets lotteri. I tillegg kommer 
det en medlemsutsendelse like over 
nyttår med lodd fra 2016-lotteriet, og 
her ligger det en ny, stor pengesum og 
venter på en heldig vinner! (Ønsker du 
å reservere deg mot medlemsloddene 
kan du gjøre det ved å kontakte  
medlem@naaf.no.) 

NAAF-lotteriet:

En kvinne på 40 fra 
Nordland var hoppende 
glad da hun skrapte frem 
den store pengepremien 
på 500.000 kroner for 
2015-lotteriet fra Astma- 
og Allergiforbundet.

Tekst: Lene Gunvaldsen

Vant 500.000

Vet du hva
Svanemerket 

betyr?
º  Produksjonen følger Svanemerkets 

strenge miljøkrav.

º  Hele produksjonsprosessen er nøye 
kontrollert og godkjent av Svanemerket.

º  Kjemikaliebruken er strengt regulert.

º  Arbeiderne i alle ledd av prosessen har 
gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø.

Trygt for deg - trygt for miljøet!

AnbefAlt AvnorskprodusertMILJØMERKET

2039              0
037

NYHET! 
KUN HOS PRINCESS
Princess er stolte av å være først ute med å kunne tilby norskproduserte dundyner som 
også er godkjent av miljømerket Svanen og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund.
Velkommen til butikk og se vår flotte dunkolleksjon. Vi hjelper deg å finne dynen som passer best for deg og dine behov.

www.princessbutikken.no

Andungen Svane dundyne 
65x80 cm 49990 (120 g) 
80x100 cm 74990 (190 g) 
100x140 cm 109990 (370 g)

Andungen Svane dunpute 
35x40 cm 19990 (35 g) 
40x60 cm 34990 (100 g) 

Fyll: 90% hvit europeisk 
Muscovy dun/10% små fjær Klasse 1
Trekk: 100% økologisk bomull
Bæreevne: 10-12
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TITTELTITTEL

Apotek 1
Bien Narvik

8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

Handelsbanken
Drammen

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 91 00

Brødrene
Dahl

6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 52 65

2612  SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Apotek 1 Bømlo
 5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

Tannlege
Nielsen Tor Frost

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00

3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00

BL Anlegg AS
4790 LILLESAND
Tlf. 905 90 033

Salong
Evy Frantzen

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Bygger’n
Lofot Entreprenør

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Maskinsentralen A/S
 8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Holmestrand
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 96 00

Malermestrene
BMV AS

6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Brungot’s
Minimaskiner

6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

Hadeland
Maskindrift AS

2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Røros Aut.
Trafikkskole

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Telemarksavisa AS
 3724 SKIEN

Tlf. 35 58 55 00

Advokat
Jon Reidar Aae

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Boligpartner
Jessheim

2050 JESSHEIM
Tlf. 417 43 700

Etto Bygg AS
7011 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 86 00

AS Miljøbygg
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 13 10 50

Studio Hair
1369 STABEKK
Tlf. 67 12 39 63

Jordens Helse
3551 GOL

Tlf. 32 07 49 60

2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS
6727 BREMANGER

Tlf. 57 79 13 08

Notodden Hotel
Fitnes i kjeller'n
Tlf. 35 01 20 88

2364 NÆROSET
Tlf. 62 00 06 61

Parkgården
Fotklinikk
2317 HAMAR

Tlf. 913 76 226

1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

E. V. Tak & Bygg AS
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 477 57 473

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 10 00

Eikås
Tannlegesenter AS

 6771 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 06 71

Stiftelsen
Trasoppklinikken

0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Lars Andre
Espegard AS

3570 ÅL
Tlf. 900 42 173

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

2150 ÅRNES
Tlf. 63 91 18 14

Hunndalen
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

Voksentoppen
skole

0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

Coop
Østafjells SA
3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 18 40

Bilvarehuset
Anker AS
2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Evje
Bilopphogging

4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Forland
Autosenter A/S

5382 SKOGSVÅG
Tlf. 56 31 41 00

Økonomihuset
Tønsberg AS
3111 TØNSBERG
Tlf. 33 00 37 37

Bryne Rør AS
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Mjøndalen
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 75 04

GK Norge AS
avd Notodden
 3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 58 50

Finnmark
Entreprenør AS

9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Hallingdal
Renhold
3550 GOL

Tlf. 932 02 200

Ti-Tech Sveis AS
Drivenesv. 24

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

3188 HORTEN
Tlf. 33 04 98 80

2261 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 91 00

Hitrafisk
7310 GJØLME
Tlf. 911 31 578

Grøterud’s
Byggservice AS
 3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 24 00

Byggningssnekker
Erik Rasmussen

1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Peder Haakestad
& Sønn AS
3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Handelsbanken
Drammen

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 91 00

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Vitusapotek
Tiller

7075 TILLER
Tlf. 73 19 70 40

3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

Thorsteinsen
Transport

1408 KRÅKSTAD
Tlf. 934 06 670

J B Consult AS
1764 HALDEN
Tlf. 911 48 917

Brits
Hjemmebakst
8615 SKONSENG
Tlf. 75 14 82 10

Båsmoen AS
8616 MO I RANA
Tlf. 75 15 01 20

8314 GIMSØYSAND
Tlf. 480 11 981

Lyngen
Plast AS

9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 05 06

Moss
Transportforum AS

 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30

Anton
Amundsen AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 13 94

Røros E-verk
7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

Myra Gård
9322 KARLSTAD
Tlf. 907 35 842

Caravan &
Bilskadesenteret AS

8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Pedersen
Brøyting AS
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

Lundvoll
Maskinstasjon AS
 9060 LYNGSEIDET

Tlf. 906 59 786

Coop Dønna
8820 DØNNA

Tlf. 75 05 48 53

Bodø
Bilpleie AS

8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44

Rørkompaniet AS
 1395 HVALSTAD
Tlf. 66 77 60 20

Ole M. Almeli AS
 2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 63 95 50 44

Spiseriet
Indisk Tandori

 3256 LARVIK
Tlf. 33 13 11 22

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Ringebu Fåvang
Innkjøpslag SA

2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 13 33

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Ramlo
Sandtak AS
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Heimdal
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

Tor Erik Jovall
Transport
1870 ØRJE

Tlf. 913 34 323

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Den Fjellhammar
Bilpleie DA

 1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 97 63 11

Myre
Trelast AS

8430 MYRE
Tlf. 76 13 34 03

Fredrikstad Auto
Save Service AS
 1617 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 33 74 00

Isnes
Varmepumper
1710 SARPSBORG

Tlf. 415 75 015

NorthSea
Terminal AS

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 69 90

ANONYM
STØTTE

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 940 22 444

Christensen & Jensen
Transport AS
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Klippotequet L
Farmandstredet

3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Multiconsult AS
 Sjølundvegen 2
9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

Asko Øst AS
1540 VESTBY

Tlf. 02 425

Tele-Tur AS
3750 DRANGEDAL

Tlf. 35 99 81 25

Optikeren
 4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Byggvell
Farsund AS
4550 FARSUND
Tlf. 38 39 02 00

Psykolog
Trond Haug
 7500 STJØRDAL
Tlf. 926 86 358

2133 GARDVIK
Tlf. 414 27 789

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

Tlf. 06 485

Malerfirma
Lasse Gundal

Måltrostveien 5, 2022 GJERDRUM
Tlf. 911 62 436 - E-post: lasgund@online.no

Youngsgt 11, 0181 OSLO - Tlf. 02 390
www.industrienergi.no

Skreppestadveien 46
3261 LARVIK

Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

YX Valestrandsfossen
Osterøy Servicesenter

5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
Jensvollv. 44, 3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

Sør-Skurdalen 1, 3580 GEILO - Tlf. 32 09 47 58

Hadeland Bil AS
 Roalinna 14, 2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00

Boots Apotek
Kvaløysletta

Manetv 2
9100KVALØYSLETTA

Tlf. 77 75 89 90

Christiania
Øre-Nese-Halsklinikk

Pilestredet park 31, 0176 OSLO
Tlf. 22 42 99 60

Philips Norge AS, HHS
 Solheimveien 62, 1473 OSLO

Tlf. 67 98 01 00

Kartverksveien 5
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 00

hvervenrevisjon.no

Solli Sykehus
 Osvegen 15, 5227 NESTTUN

Tlf. 55 11 82 00

Notodden
Storg 40, 3674 NOTODDEN - Tlf. 35 02 52 50

7944 INDRE NÆRØY
Tlf. 918 83 330

Emil Solbakken AS
 2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Glen Dimplex Nordic AS
7501 STJØRDAL
Tlf. 74 82 91 00

Godt inneklima med «Classic» panelovner!

Dr. Hanna Cecilie Skurdal
Erfarings terapaut på fødselsdepresjoner

Mathiesens gate 11 A, 2609 LILLEHAMMER
Tlf. 987 67 802

Sletteveien
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 957 50 522

Person & Varebilservice DA
avd Slemmestad

 Vaterlandsv. 35, 3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

1740 BORGENHAUGEN - Tlf. 69 10 25 00

Herøy Entreprenørforretning
Landarvikveien 65, 8850 HERØY

Tlf. 975 99 458

Fagmøbler Leknes
Bj. Andersen Møbler AS

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 00 50

Bravida Norge AS
avd Notodden

 Sauheradvegen 93, 3683 NOTODDEN
Tlf. 35 02 71 20

Peppes Pizza AS
avd. Beitostølen
2953 BEITOSTØLEN

Tlf. 22 22 55 55

8100 MISVÆR
Tlf. 416 46 189

https://www.facebook.com/
ysterietkroogscene

Får dere plass til: Utleie av
møtelokaler, Kro med

 alle rettigheter, lyd og lys
utstyr / live scene.

Matjordprodusenten A/S
  1960 LØKEN
Tlf. 924 82 808

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Eidsfjord
Eidsfjordveien 311
8415 SORTLAND
Tlf. 76 12 68 70

Flaskebekk
Kapellveien 84

1450 NESODDTANGEN
Tlf. 66 91 16 02

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10, 8690 HATTFJELLDAL

Tlf. 75 18 50 00

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Borkhus 5, 9518 ALTA - Tlf. 995 19 810

  Blomkvist ITK  driver med IT konsulentvirksomhet,
rådgiving og teknisk arbeid. Salg av datautstyr og

programvare samt byggautomasjons og sikkerhets
produkter. Kommunikasjonsutstyr og elektronikk.
Les mer på vår hjemmeside www.blomkvistitk.no

eller på facebook
https://www.facebook.com/blomkvistITK
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STATSBUDSJETTET 2016STATSBUDSJETTET 2016

Etter at forslag til statsbud-
sjettet for 2016 ble lagt fram 
7. oktober, har Astma- og 
Allergiforbundet deltatt i åpne 
høringer i flere Stortingskomi-
teer og kommet med mange 
synspunktet og innspill til pos-
ter som berører medlemmer 
og er viktige for å forebygge 
astma- og allergisykdommer. 

Pollenvarsling og rådgivning. 
Pollenvarslingen kom inn som 
post i statsbudsjettet for før-
ste gang i 2015. Også for 2016 

Glede og skuffelse fra NAAF
Astma- og Allergiforbundet er glad for at forbundets pollenvarslings- og rådgivnings-
tjeneste tilgodeses med 3,75 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2016, men 
er skuffet over at det ikke er ikke satt av midler til innføring av et tiårig nasjonalt 
astma- og allergiprogram. Det er heller ikke foretatt noen endringer i dieselavgiften.

Tekst: Lene Gunvaldsen/Nina Brun

Ansvarsløst. Norge er dømt for helseskadelig utslipp av nitrogendioksid, men fortsetter å favorisere dieselbiler gjennom lavere avgift.  
Det er ansvarsløst, hevdet NAAF under åpen  høring i Stortingets finanskomité om statsbudsjettet 2016. Foto: Lene Gunvaldsen

er det foreslått å øremerke 
3,75 millioner kroner til Nor-
ges Astma- og Allergiforbund, 
blant annet for å sikre at pol-
lenvarslingen opprettholdes.

– Vi er veldig glade for at 
regjeringen Solberg ser hvor 
viktig pollenvarslingen er for 
folks helse og daglige liv, sier 
generalsekretær Anne  
Elisabeth Eriksrud i NAAF.

Ikke allergiprogram. NAAF 
har hatt klare forhåpninger 
om at regjeringen Solberg 

skulle fremme forslag om 
et tiårig nasjonalt astma- og 
allergiprogram etter mønster 
fra Finland. 

Nasjonal strategi for fore-
bygging og behandling av 
astma- og allergisykdommer 
har vært et viktig bidrag for 
å fremme folkehelsen, men 
er i liten grad fulgt opp av 
konkrete handlinger.

NAAF mener et slikt 
nasjonalt program ikke bare 
handler om livskvaliteten for 
alle de 1,5 millioner nord-

menn som er rammet av 
astma og allergi, men at det 
også er et folkehelsespørsmål. 
Ifølge Helsedirektoratet kos-
ter astma- og allergisykdom-
mer samfunnet 10 milliarder 
kroner i året.

– Å bruke de nødvendige 
midler nå, ville på sikt ført til 
store besparelser på helse 
og velferd i fremtiden. Her 
hadde regjeringen Solberg 
en fin muligheten til å tenke 
langsiktig om forebygging av 
astma og allergisykdommer, 

men grep den dessverre ikke, 
sier Eriksrud.

Heller ikke de regionale 
sentrene for astma, allergi og 
overfølsomhetssykdommer 
(RAAO) som er etablert  
i fire helseregioner er tilgode-
sett med ekstra midler over 
statsbudsjettet. Sentrene ble 
vedtatt opprettet av Helse- 
og omsorgsdepartementet i 
2011, men er i liten grad fulgt 
opp med ekstra midler.

– Uten øremerkede midler 
vil ikke disse sentrene fylle 
den rollen de var ment å gjø-
re. Da vil tilbud også variere 
fra region til region. Vi mener 
jobben bare er halvgjort, så 
lenge man ikke også legger 
økonomiske midler på bordet, 
sier Eriksrud.

Savner miljøsatsing.  
Regjeringen Solberg bevilger 
i budsjettet for 2016 18,5 
prosent mer til vei enn i fjor 
og 5,1 prosent mer til luftfart. 

... for et bedre inneklima
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Nor-Bygg AS
 Hjalmer Johanssensgate 310

9007 TROMSØ

Tlf. 77 69 88 50

3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 18 18

8516 NARVIK
Tlf. 909 26 380

9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

Båtsfjord
Brygge

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 32 83

Hokksund
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 33 20

Slemmestad
Karosseri AS

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 25 69

Snekker-tømrer firma
Dauksta Vladimir

2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

Apotek 1 Alta
9510 ALTA

Tlf. 78 44 96 10

Samtidig reduseres bevilg-
ningen til jernbane med 1 
prosent, tilsvarende 1,6 mil-
liarder kroner. Det foreslås 
ingen nevneverdig endringer 
i engangsavgifter for biler 
i retning av å fremme en 
mer miljøvennlig bilpark og 
ingen endringer i diesel- eller 
bensinavgiftene. Fortsatt har 
diesel lavere avgift enn ben-
sin. Elbilpolitikken er foreslått 
videreført og bruksfordelene 
for elbil skal opprettholdes. 

– EFTA-domstolen har nylig 
slått fast at Norge har utsatt 
befolkningen for helseska-
delig luftforurensning over 
mange år, blant annet ved 
for høye nivåer av nitrogen-
dioksid. Sett i lys av denne 
dommen, er det ansvarsløst 
fortsatt å favorisere dieselbi-
ler, sier assisterende gene-
ralsekretær Bo Gleditsch i 
NAAF.

NAAF mener satsingen på 
økt elbilbruk har vært posi-

tivt, men etterlyser flere ins-
entiver som kan øke bruken 
ytterligere, så som utbygging 
av flere ladestasjoner. 

Behandlingsreiser. Det blir 
ingen nye kutt i tilbudet til 
statlige behandlingsreiser 
til utlandet som blant annet 
omfatter barn med atopisk 
eksem, astma og andre 
lungesykdommer. I forslag 
til statsbudsjettet 2016 er 
nevnt at Helse- og omsorgs-
departementet vurderer flere 
aspekter ved ordningen, og 
at forslag til hvordan tilbudet 
om behandlingsreiser best kan 
utvikles videre vil bli forelagt 
Stortinget.

Inneklima i skoler. I statsbud-
sjettet for 2016 er 500 mil-
lioner kroner foreslått som et 
engangstilskudd til vedlikehold 
og rehabilitering av skoler og 
omsorgsbygg i kommunene.

Regjeringen foreslår videre 

at ulike statlige aktører og 
fylkesmenn skal samarbeide 
om kursopplegg for å styrke 
kommunenes kompetanse på 
det fysiske skolemiljøet. Det 
er ikke satt av midler i budsjet-
tet til dette arbeidet.

I følge rapporter fra  
Arbeidstilsynets har skole-
eiere i ni av ti kommuner 
fått pålegg fordi de mangler 
systemer og rutiner for å 
sikre et forsvarlig inneklima 
ved skolene. Om lag 300 000 
elever går på skoler som ikke 
er godkjent i forhold til miljø-
rettet helsevern.

– 500 millioner må bare 
være starten på noe enda 
større og bedre, det er store 
etterslep på svært mange  
skoler, sier Kai Gustavsen, 
fagsjef inneklima i NAAF. n
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Kjære tillitsvalgte, ansatte og medlemmer! 
Tiden går fort, og høsten er for lengst kommet.  Det er 

ikke så mye igjen av 2015, men sett fra NAAF sitt ståsted, 
har det så langt vært et innholdsrikt og godt år.  

Økonomien er under god kontroll, noe som klart er 
en forutsetning for å kunne drive en organisasjon. Som 
forbundsleder opplever jeg å lede en samlet organisasjon.

Vi kan glede oss over at Geilomo barnesykehus nå er 
under rehabilitering, et arbeid som dessverre har vært 
forsømt over lang tid, men som nå skjer i henhold til plan. 

I Forbundsstyret er vi for øvrig i gang med å planlegge  
av neste års aktiviteter. Som kjent skal det være landsmøte 
i september neste år, og forberedelser til dette er allerede 
godt i gang. 

Planlegger neste års aktiviteter

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder 

I slutten av denne måneden skal jeg møte mange av dere 
som er ansatte og tillitsvalgte på Gardermoen, noe jeg ser 
fram til!

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

BerryAlloc høytrykkslaminatgulv har et laminat som er tykkere og mer slitesterkt enn andre laminatgulv.  
Vår aluminiumslås er markedets sterkeste lås og den sikrer et perfekt leggeresultat. Derfor gir vi markedets beste produktgaranti.
I utviklingen av våre gulv legger vi stor vekt på gulvets utseende i  kombinasjonen av design og styrke og miljø. 
Med et gulv fra BerryAlloc vil du kunne beholde det vakre inntrykket av et nytt gulv lenge. Vår gulv er anbefalt av NAAF.

Lyddempende 
    underlag

AquaResistHøytrykks
laminat

Aluminiums
lås

NAAF aug 2014.indd   1 22.08.14   11.30

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

Problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

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

Du finner all informasjon om 
Jonasmasken i vår nettbutikk:

www.naaf.no/nettbutikk.  
Du kan også ringe oss på  

tlf: 23 35 35 35.
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Undervisning for  
innvandrerkvinner
– Å drive informasjonsarbeid 
er noe av det viktigste vi 
kan gjøre, sier Jørgen Sande 
Lysa, regionssekretær i Oslo 
og Akershus. Den 16. sep-
tember hadde han med seg 
NAAFs helsefaglige rådgiver, 
Anna Bistrup for å gi innvan-
drerkvinner undervisning 
om astma, allergi og eksem i 
bydel Alna i Oslo.

Astma- og Allergiforbun-
det ble invitert av prosjektet 
«Jobbsjansen» i regi av 

Integrerings- og mangfolds-
direktoratet (IMDI). Ordnin-
gen har som mål å få flere 
innvandrere over i arbeid 
eller utdanning. 

De to NAAF-represen-
tantene møtte en svært 
engasjert og kunnskapstørst 
gruppe, hvor flere hadde 
personlig erfaring med ast-
ma og allergi. Mange hadde 
interessante og utfordrende 
spørsmål.

Jørgen Sande Lysa og Anna Bistrup i NAAF underviste om astma, 
allergi og eksem.

OSLO

LANGESUNDStappfullt  
familieseminar
NAAF region Østafjells ar-
rangerte en vellykket fami-
liesamling med 120 delta-
kere på Skjærgården hotell 
og badepark i Langesund i 
september. De minste lekte 
på lekerommet, og de større 
barna og ungdommene var i 
hallen og klatret i en 18 meter 
høy klatrevegg eller turnet på 
apparater. Noen prøvde også 
fiskelykken nede på brygga. På 
programmet sto også båttur 
rundt i den flotte skjærgården 
i Telemark.  

Foreldrene og voksne uten 
barn fikk undervisning av lege 

om astma, allergi og eksem. 
De fikk gode tips til allergi-
vennlig bursdagsmat, og et 
interessant foredrag om kols. 

NAAF takker for den 
store innsatsen fra 17 frivillige 
hjelpere, som bidro til at ar-
rangementet ble så bra. Alle 

medlemmer ønskes velkom-
men til nytt kurs på Quality 
Kongsberg hotell 11. – 13. 
mars 2016.

JESSHEIM

Familiedag ved Nordbytjernet
NAAF Øvre Romerike storlag 
arrangerte familiedag ved 
Nordbytjernet på Jessheim 
10. oktober i anledning 
Friluftslivets år. Over 70 
deltakere møtte opp og gikk 

en natursti med 12 poster. 
Etter at deltakerne hadde gått 
runden og løst oppgavene, 
fikk de servert allergivennlig 
mat sponset av Alma AS.

Populært. Små og store koste seg på vellykket familiedag i vakkert 
høstvær.

REMA 1000

MASKINVASK
PARFYMEFRI

COLOR/HVITT

Mange sliter med eksem, tilhørende kløe og ubehag på hendene sine. 
De myke hanskene fra Granberg vil hindre en i å klø direkte på eksem/sår, og 
bidra til at krem i området som behandles blir værende lengre.

Vi har jobbet spesielt med å utvikle hansker som skal ha god passform for 
barn, og tilbyr derfor hanskene i fem barnestørrelser. Dette for at barnet skal 
oppleve så få ulemper som mulig ved å bruke hanskene ved lek og andre 
aktiviteter, eller i løpet av natten.

Hanskene er laget av helse- og miljøvennlig, biologisk nedbrytbar bambus. 
De kan vaskes på 60 °C og vil beholde sine gode egenskaper vask etter vask.

Helsevennlige ››

ANBEFALT AV

Eksemhansker for voksneAdult’s Eczema Gloves

Health-friendly& totally bio-degradable

Art. 110.0155 (barn)
      110.0160 (XS-XL)

EKSEMHANSKER.
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Utforsket fjellet. I juni reiste 34 små og store fra Moss og omegn 
astma- og allergiforening til Valle Marina på Gran Canaria. Her er 
noen av deltakerne på fjelltur.

Matmagi uten mel, melk og egg
I løpet av et par timer på 
kjøkkenet til Urban Food i 
Fredrikstad ble det skapt 
matmagi blant 12 deltakere 
på matallergikurs i regi av 
NAAF Region Østfold 15. 
oktober. Under kyndig veiled-
ning av kjendiskokken Bård 
Greni ble det disket opp med 
ikke mindre enn 15 retter. Alt 
var laget fra bunnen av, med 
økologiske råvarer.

Det ble blant annet laget 
fiskekaker, supper, vafler, 
salsa og linsekroketter. Samt-
lige retter var fri for mel, 
melkeprodukter og egg.

– Det handler litt om gode 
ideer, men aller mest om 
planlegging, sier Bård Greni 
til extrastiftelsen.no. Han 

oppfordret deltakerne til å 
prøve seg fram på kjøkkenet 
selv, slå av TVen og sette av 
en ekstra halvtime til å lage 
middagen.

Til stede på kurset var også 
ernæringsfysiolog Vibeke 
Landås. Hun er opptatt av at 
det er viktig å få i seg nok og 
riktige næringsstoffer og slo 
et slag for belgfrukter.

– Vi bruker altfor lite belg-
frukter, som linser og bønner. 
Mange innvandrerbutikker 
selger flotte belgfrukter. 
Disse er rimelige og veldig 
gode proteinkilder, sier hun.

Matallergikurset er støttet 
av ExtraExpress, som er en 
søkeordning for ExtraStiftel-
sens medlemsorganisasjoner.

Uten allergener. Kokk Bård Greni forklarer deltakerne hvordan de 
kan lage smakfull og næringsrik mat. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/
ExtraStiftelsen

FREDRIKSTAD

MOSS

DOMBÅS

ØSTAFJELLS

Aksjon Burot 2015
Aksjon burot 2015 er over for 
i år og 65 skoler og barneha-
ger i Telemark, Vestfold og 
Buskerud deltok. Det betyr 
at omtrent 3000 flittige barn 
og unge har vært flinke og 
luket burot i juni, for å unngå 
spredning av burotpollen i juli 
og august.

Burotpollen er et hissig 
allergen akkurat som bjørk. 
Men burotpollen spres bare 
100 til 200 m og lar seg derfor 
utrydde. Flere skoler og bar-
nehager som har vært med på 
aksjonen i flere år, fant nesten 
ingen planter i år. Det viser at 
luking hjelper!

Kommunene, Statens vegve-
sen og Bondelagene har også 
blitt oppfordret av NAAF til å 
slå veikanter. De har vært gan-
ske flinke, men alt kan selvsagt 
gjøres enda bedre neste år.

Prisvinnere er:
1. premie kr 4000 Brøttet 

Barnehage i Drammen i Buske-
rud. De kjøpte 2 sparkesykler.

2. premie kr 2000 Lunde 
skole i Telemark. Elevrådet 

Spente vinnere. Brøttet Barnehage i Drammen stakk av med førstepremien etter årets burotaksjon  
Østafjells.

Tur til Valle Marina

Familieseminar i Region Midt
Familieseminar 2015 ble gjen-
nomført på Dombås Hotell 
helgen 25. - 27. september 
i samarbeid med Møre og 
Romsdal Storlag, Sør-Trønde-
lag Storlag og Nord-Trøndelag 
Storlag. Dette er 24. gangen 
familieseminaret er gjennom-
ført.

Tema for helgen var astma, 
allergier, inneklima og renhold 
og trygderettigheter. Delta-
kerne fikk også informasjon 
om likemannsarbeid og om 
NAAF, og det ble satt av tid til 
stasjonsundervisning med en 
til en samtaler med fagper-
sonene. Totalt 106 personer i 

aldersgruppen 0–75 år var til 
stede på familieseminaret.

Mens de voksne fikk faglig 
påfyll, ble barn i alderen 1–15 
år tatt vare på i tre forskjellige 
aldersbestemte grupper. Her 
var det tilrettelagte aktivi-
teter, fra tegning til ballspill. 
Noen av barna fikk også 
eksemundervisning av syke-
pleier Kirsten Øyum. NAAFs 
flinke medhjelpere sørget for 
at barna fikk fine dager på 
Dombås Hotell. Lege Martin 
Unger sørget for at liten som 
stor fikk et trygt opphold, og 
matskolens flinke kokker laget 
allergivennlig mat til alle.

Vinnerlaget. Full konsentrasjon under fredagens familiekonkurranse. 
Mari Østeggen Bjørndal med sine to barn Patrik og Thea får assistanse 
av Li Alice (t.v).

LILLEHAMMER

Friske barn i friske bygninger
Region Oppland har arrangert 
fagdag i inneklima for alle som 
har en rolle i skole og barne-
hage. Geir Grønsholt fra KLP 
og Kai Gustavsen fra NAAF 
holdt innlegg og ga faglige, 
gode råd om godt inneklima. 
Gjennom foredragene «Godt 
inneklima krever praktisk 
handling» og «Fra paragraf 
til handling» fikk deltakerne 
verktøy som de kan bruke i 
sitt daglige virke. Godt inne-
klima gir en god læringsarena, 
et godt arbeidsmiljø og er 
positivt for alle. Fagdagen ble 
støttet av Extrastiftelsen.

Inneklima. Leder i NAAF  
Region Oppland, Karl Erik 
Bevolden ønsker velkommen til 
fagdagen «Friske barn i friske 
bygninger»

Helsevennlig nybygg  
i historiske omgivelser
I historiske omgivelser på 
Lillehammer, der Bjørklunds 
gamle ostehøvelfabrikk en 
gang lå, bygger Veidekke nye 
leiligheter. Boligene er utvi-
klet sammen med Astma- og 
Allergiforbundet.

Kai Gustavsen, fagsjef 
inneklima i Astma- og Allergi-
forbundet deltok på befaring, 
etter at byggetrinn 1 bestå-
ende 19 leiligheter er klare for 
overlevering. NAAF utarbei-
der nå en sluttrapport som 
viser hvordan leilighetene er 
blitt både inne og ute.

– Boligene har fått et 
renholdsvennlig utemiljø som 
bidrar til at sand og bøss ikke 

trekkes inn i ganger, svalgang 
og hver enkelt leilighet. Under 
befaringen ble det registrert 
lite lukt fra materialer og 
bygningsprodukter noe som 
kommer av gjennomtenkt ma-
terialvalg, forteller Gustavsen. 
Han forklarer at det også er 
lagt vekt på å få til et optimalt 
ventilasjonsanlegg blant an-
net med pollenfilter på tilluft 
og avtrekk. 

– Ventilasjonsanlegget er 
leilighetens «lunger», og det 
planlegges å tilby beboerne 
serviceavtale på årlig skifte av 
filter, sier Gustavsen. 

Så på nybygget. Befaring i nye Bjørklundgården, fra venstre: Stig 
Melby, Sølvi Jevesen, Geir Andresstuen fra Veidekke og Kai Gustavsen, 
fagsjef inneklima i NAAF.

LILLEHAMMER

bestemte at premien skulle gå 
til Flyktningehjelpen!

3. premie kr 1000 til 
Føynland skole på Nøtterøy i 
Vestfold ble brukt til å kjøpe 
sandkasseutstyr.

4. premie kr 1000 til flinke 
barn i Gapatrosten barnehage 
i Larvik i Vestfold. De kjøpte 
bålpanne og tarp siden de er 
mye ute.

5. premie kr 1000 til 
Midtbygda skole i Røyken, 
Buskerud. De kjøpte baller og 
hoppetau.
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Fornøyde prisvinnere i Vadsø. Fra venstre: Runar Sjåstad, fylkes-
ordfører, Anne-Kari Isaksen, regionssekretær, Johnny Ingebrigtsen, 
hovedutvalgsleder og Gro Johansen, regionleder. 
Foto: Juli-Anne Staven, Finnmark Fylkeskommune

Arbeidstagerorganisasjoner, 
vernetjenesten og arbeids-
giver i Arbeidsmiljøutvalget i 
bydel Nordstrand i Oslo har 
gått sammen om å vedta 
at bydelen skal ha et helt 
røykfritt arbeidsmiljø. Etter 
at vedtaket trådte i kraft 1. 
september 2015, syntes Oslo 
astma- og allergiforening det 
var på sin plass å gratulere 
bydelen. 

– Jeg synes det er hygge-
lig å gi ros til bydelene når 
de fatter gode vedtak, og 
særlig når de faller sammen 
med NAAFs målsettinger, sier 

Veslemøy Ruud, konstituert 
leder i OAAF.

 – Vedtaket kommer alle 
til gode, ikke bare våre 
medlemmer, og er et viktig 
virkemiddel i å nå målet om 
et godt og inkluderende 
arbeidsmiljø. Derfor gikk Re-
gionstyret og lokalforeningen 
sammen om å skrive brev der 
vi gratulerte med vedtaket.

Bydelen har satt pris på 
oppmerksomheten. I et 
eget brev til NAAF Region 
Oslo og Akershus takker 
bydelsdirektøren for hyggelig 
tilbakemelding og understre-

ker viktigheten av å skape et 
arbeidsmiljø der alle føler seg 
velkomne. Bydelen ønsker 
å stå frem som et godt ek-
sempel.

 – Det hadde vært flott hvis 
flere bydeler ville følge etter. 
Røykfrie arbeidsmiljø har kun 
positive effekter, også for 
folkehelsen, påpeker Ruud. 
 
Jørgen Sande Lysa, regions-
sekretær Oslo og Akershus

REGION NORD

OSLO OG AKERHUS

Gratulerer Bydel Nordstrand med røykfritt arbeidsmiljø

Fylkeshelsepris til NAAF Region Nord
NAAF Region Nord ble tildelt Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris for sitt 
engasjement for å forebygge sykdom og bedre hverdagen til barn og voksne med 
allergier og overfølsomhetssykdommer i fylket.

Tekst: Nina Brun

– Det er stor aktivitet i NAAFs 
lokallag, og de legger ned en 
stor innsats for å spre infor-
masjon og arrangere kurs og 
aktiviteter for barn og unge, 
sa hovedutvalgsleder Johnny 
Ingebrigtsen under en høy- 
tidelig prisoverrekkelse i fyl-
keshuset i Vadsø 14. oktober.

Prisen skal stimulere til økt 
oppmerksomhet og innsats 
rundt folkehelsearbeid i Finn-
mark, og prisvinneren skal ha 
gjort en særskilt innsats for 
folkehelsearbeidet. Innsatsen 
i NAAF Region Nord har blitt 
lagt merke til. 

Regionleder Gro Johansen 
er svært stolt over prisen. 

– Den viser at det arbeidet 
vi gjør er viktig for folkehel-
sen, sier hun og retter en 
stor takk til alle frivillige og 
medlemmer som gjør og har 
gjort en formidabel innsats for 

de sakene Astma- og Allergi-
forbundet jobber med.

I juryens begrunnelse heter 
det blant annet at «NAAF 
Region Nord gir viktige tips 
og informasjon til skoler og 
barnehager om inneklima, 
astma og allergier, de jobber 
med tobakksforebygging blant 
ungdom, de har laget plakater 
som oppfordrer til parfyme-
frie offentlige rom, og de har 
deltatt i prosjekter som har 
resultert i informative brosjy-
rer som Idrett og sunn mat og 
Turmat for alle».

Regionssekretær Anne-Kari 
Isaksen forteller at det var 
stor jubel blant de frivillige 
i Region Nord da prisen ble 
kunngjort i september. Da 
kostet de på seg kake på kon-
toret i Alta.

– Det er hyggelig når alt 
arbeidet vi legger ned blir lagt 

merke til, sier Isaksen.
Under prisoverrekkelsen 

mottok Regionen en sjekk på 

30 000 kroner samt et bilde 
av kunstner Inga N. Pedersen. 

EnergyMation AS

Du trenger ikke såper og k
jemikalier 

for å få huset rent til jul.

Alt du trenger er ENJO!

Vil du vite mer, se www.enjo.no eller kontakt oss på tlf. 31295980

Du trenger ikke såper og k
jemikalier 

Alt du trenger er ENJO!

ANBEFALT AV
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Løsningen på kryssordet i AA nr 4 finner du på side 74.

Svarfrist: 6. februar

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter: 
 SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2205. Kr 3,-pr melding.
 Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.

Vinn!
Stor pakke med 
babyprodukter 

fra Neutral

FLOTTE VERVEPREMIER!
Verv ett eller flere nye hovedmedlemmer og velg en av våre fine premier.

Premien blir sendt når nytt medlem har betalt kontingenten. Den enkleste måten å verve på er 
å fylle ut verveskjemaet vårt på nett: www.naaf.no/verving

(eller du kan ringe oss på telefon 23 35 35 35)

3 kniver. Rosa til Chop, blå til slice og grønn  
til dice. Alle i rustfritt stål og slitesterkt  
non-stick belegg, tåler oppvaskmaskin 

Str: 15 cm/11 cm/8,5 cm.

JAMIE OLIVER 
KNIVSETT

POWERBANK

TRÅDLØS  
VÆRSTASJON

2200 mAh gir nok strøm til å lade en mobil  
eller annen enhet.

VERV 
1

Registrer  vervingen din på  www.naaf.no/ verving

Måler blant annet  
temperatur og luftfuktighet.

Fra Vinga of Sweden.
Blank, blå eller grønn.

Deilig og mykt Sherpapledd fra Westport  
i beste kvalitet.

LEAN DRIKKEFLASKE

SHERPAPLEDDVINSETT

Se flere premier på 
www.naaf.no/verving

Med kabel. Sort eller hvit.

SELFIESTANG

VERV 
2

2 deler. Vinåpner og dråpestopper.
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NAAFS LOKALKALENDERNAAFS LOKALKALENDER

Ønsker du en likeperson å snakke med? 

Ta kontakt med regionskontoret, som 

formidler kontakt med rett likeperson for 

ditt behov. 

▪ REGION AGDER
Telefon: 94 87 21 07
E-post: region.agder@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/agder 

▪ REGION HEDMARK
Telefon: 62 42 61 62
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15. 
Regionssekretær: Gunn Rauken. 
E-post: region.hedmark@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/hedmark 

▪ REGION MIDT, MØRE OG ROMSDAL
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund.
Kontortid: Tirsdag/torsdag kl. 9-15, 
fredag kl. 11-15
Regionssekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/midt

▪ REGION MIDT, SØR-TRØNDELAG
Telefon: 72 83 10 04/92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu. 
Besøksadresse: Amunddalsveien 303, 
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/midt 

▪ REGION MIDT, NORD-TRØNDELAG
Henvendelser fra medlemmer betjenes 
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.

▪ REGION NORD: TROMS/FINNMARK 
Telefon: 91 91 64 10. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta. 
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen. 
E-post: region.nord@naaf.no.  
Nettside: www.naaf.no/nord

▪ REGION NORDLAND
Telefon: 95 55 26 90. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00–15.00.
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Regionssekretær: Anna Cecilie Jentoft. 
E-post: anna.cecilie.jentoft@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/nordland

▪ REGION OPPLAND
Telefon: 62 42 61 62 /95 84 51 43. 
Kontortid: De fleste ukedager kl. 9-15. 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken. 
E-post: region.oppland@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/oppland

▪ REGION OSLO OG AKERSHUS
Telefon: : 23 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
Regionssekretær: Jørgen Sande Lysa
E-post: jorgen.sande.lysa@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

▪ REGION VEST
Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø. 
E-post: region.vest@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/vest

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD
Telefon: 32 83 69 10 
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker, 
mandag og onsdag i oddetallsuker.
Regionssekretær: Mona H. Larsen,  
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
E-post: mona.larsen@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK
Telefon: 35 52 15 00
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen 
(permisjon)
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien. 
E-post: region.ostafjells@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells 

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD
Telefon: 33 06 39 50 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
E-post: ellen.sorby@naaf.no. 
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTFOLD
Telefon: 92 27 82 20. 
Kontortid: Mandag og fredag kl. 08-15.45. 
Adresse: Ilaveien 97, 1605 Fredrikstad
Regionssekretær: Mona L. Marthinussen. 
E-post: monam@naaf.no eller  
region.ostfold@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/ostfold

 ▪ VALLE MARINA
Det Norske Helsesenter, Calle Bjorn Lyng 
Adresse: 2 E-35120, Arguineguin Gran 
Canaria. 
Telefon: (00 34) 928 150 222
E-post: naaf_gc@hotmail.com
Nettside: www.naaf.no/vallemarina

KONTAKT DITT REGIONSKONTOR

NORGES ASTMA- OG 
ALLERGIFORBUND
Postadresse: Postboks 6764, St. Olavs 
plass, 0130 Oslo.  
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 
0166 Oslo
Telefon: 23 35 35 35
Faks 23 35 35 30
E-post: naaf@naaf.no
Nettside: www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte 
finner du på www.naaf.no/om_naaf. 

Ønsker du å motta informasjon fra din 
region, trenger vi din e-post. Send en 
mail til det kontoret du tilhører, så leg-
ger de deg inn i mailinglisten sin.

Husk at du kan følge med på ny-
heter og det som skjer i din region på 
Facebook, alle regionene og enkelte 
lokalforeninger har egen side.

Vi er svært glade for alle som støtter oss gjennom Grasrotandelen. For 

å registrere deg som giver, gå inn på www.norsk-tipping.no/grasrotand-

elen/. Der kan du søke opp din lokale Astma- og Allergiforening og regis-

trere ditt spillerkort slik at de mottar støtte fra deg hver gang du spiller.

Informasjon

Medlemsmøter

Som medlem i Astma- og Allergiforbundet er du tilknyttet en 
lokalforening eller storlag i en region. Du kan delta i en rekke aktiviteter 

og få medlemstilbud lokalt. Sjekk NAAF-kalenderen, eller ta kontakt 
med ditt regionskontor for å få vite mer. 

Gåturer og trim

OSLO OG AKERSHUS, OSLO: Formid-
dagstreff 23. november og 14. desem-
ber kl. 12.00–15.00 i Grefsenveien 
28. Kontakt Bjørg Simonsen tlf: 22 64 
35 05/98 84 08 74 eller e-post: bjorg.
simonsen@live.no, eller Magnhild 
Oppegård tlf: 22 16 08 85/92 83 47 
77. Alle er velkomne, ingen krav til 
medlemskap!
OSLO OG AKERSHUS, OSLO: Førjuls- 
hygge lørdag 21. november fra kl. 
18:00 på Panda restaurant. Meny: 2 
retters julemeny inkludert 2 drikke og 
kaffe. Pris medlemmer kr. 350,- (ikke- 
medlemmer kr. 650,-). Bindende på-
melding innen 5. november til Merete 
tlf: 905 76 333 eller Trond tlf: 908 40 
240. Epost: info@gaaf.no.
VEST, NORDFJORD: Julelunsj med 
påfølgende bading for medlemmer 
på Alexandra hotell i Loen søndag 29. 
november.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Første lørdag i måneden er det 
kafétreff kl. 12.00 på East Lake restau-
rant i Drammen. Noen fra styret er til 
stede. Kontakt Grete Wang Vines på 
telefon 915 86 926.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Foreldre- og barntreff. Gruppe med 
foreldre med barn som har astma/
allergi/eksem. Møtes på Ytterkollen 
Grendehus siste lørdag i måneden kl. 
13.00. For nærmere informasjon og 
påmelding, kontakt Cathrine Finne-

Har du lyst til å være aktiv for 

NAAF, enten som bruker-

representant i en lokalforening, 

som frivillig på stand eller andre 

aktiviteter? Ta kontakt med 

regionskontoret, vi trenger DEG!

Fritidsaktiviteter

Mange av 
regionene har 

julearrangementer i 
desember, se under 

medlemsmøter.

HEDMARK, ELVERUM OG OMEGN: 
Elverum og omegn AAF inviterer barn 
og ungdomsmedlemmer til Putti Plutti 
Pott søndag 13. desember kl. 14.00.  
Invitasjon sendes til medlemmene. 
HEDMARK, GLÅMDAL: Førjulstur for 
medlemmer til Ikea Ringsaker, Løten 
Lys, Taigaen og Myklegard for å spise 

Følg din region på 
Facebook!
Finn din region ved å søke 
etter: naafagder, naafmidt, 
naafhedmark, naafnordland, 
naafoppland, naafosloakershus, 
naafvest, naafostafjells, 
naafnord, eller naafostfold.

Årsmøter
OSLO OG AKERSHUS, OSLO: Årsmøte i 
Groruddalen astma- og allergiforening 
15. februar 2016 kl. 18:00. Møtet 
avholdes i Brobekkveien 53. Enkel 
bevertning.
OSLO OG AKERSHUS, AKERSHUS: Års-
møte i Øvre Romerike storlag 8. febru-
ar 2016 på Gladbakk aktivitetssenter, 
Råholt kl. 19.00. Enkel bevertning.
OSLO OG AKERSHUS, AKERSHUS: 
Årsmøte i Nedre Romerike storlag 
16. februar 2016 kl. 18:00 på Ahus. 
Oppmøte utenfor hovedinngangen. 
Enkel bevertning.

den 21. november fra Kongsvinger 
stasjon kl. 08.00. Påmelding via styret 
i Glåmdal AAF.
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Når det 
blir snø setter skigruppene i Volda og 
på Skodje i gang med samlinger. Ta 
kontakt med gruppeleder/instruktør 
om du ønsker å delta. Volda: Asbjørn 
Vollset. Tlf: 413 11 458. Skodje: Jarle 
Ekroll. E-post: jarleekroll@gmail.com 
eller tlf: 977 25 678. For mer informa-
sjon se www.naaf.no/skigrupper
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chi-
gruppen i Ørsta/Volda er åpen for 
alle. For mer info eller påmelding, 
kontakt Lisbeth Svendsen Søvik. på 
soevikl@hotmail.com eller tlf: 930 
41 964. For mer info se www.naaf.
no/taichi 
NORD, TROMS OG FINNMARK: Med 
støtte fra Gjensidigestiftelsen arrange-
res artig og lærerike aktivitetskvelder 
for ungdom. Det blir mulighet å lære 
om matallergi, fysisk aktivitet og 
helse. Mer informasjon om sted og tid 
på www.naaf.no/friskere2015. 
NORD, TROMS OG FINNMARK: I 
forbindelse med Friluftslivets år 2015 
ønskes turledere rundt om i hele 
landet. Les mer på www.naaf.no/
dintur om hvordan bli turleder. Her 
finner du også oversikt over turer som 
arrangeres rundt om i landet. 
OSLO OG AKERSHUS, AKERSHUS: 
Juleverksted i Frivilligsentralens 
lokaler på Gjestad, Jessheim kl. 11.00 
til 14.00 lørdag 28. november. Ingen 
påmelding. Enkel bevertning.
OSLO OG AKERSHUS, OSLO: Julefore-
stilling, Dyrene i Hakkebakkeskogen, 
onsdag 9. desember kl. 17:30 på Na-
tionaltheatret. Ved spørsmål, kontakt 
regionssekretær Jørgen Sande Lysa tlf: 
23 32 69 96.

HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal AAF 
ønsker berørte og pårørende velkom-
men til Brukerkontoret på Sykehuset, 
Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson til 
stede 12. november og 10. desember 
kl.17.00-19.00. Her har du mulighet 
til å få informasjon, brosjyrer og treffe 
noen som forstår deg.
HEDMARK, GLÅMDAL: Glåmdal AAF 
markerer kolsdagen 20. november 
kl. 10.00-14.00 med spirometri v/lun-
gesykepleier Ranveig Trøstberget på 
Brukerkontoret Sykehuset Innlandet, 
Kongsvinger. 
HEDMARK, HAMAR: Ringsaker storlag 
markerer kolsdagen med informa-
sjonsstand 18. november på Ditt 
apotek på Storhamarsenteret 
kl. 10.30-15.00. 
OPPLAND, GAUSDAL: Informasjons- 
møte og stand: Granheim Lungesy-
kehus, kl. 16.30–17.30 mandag 2. 
november 2015, mandag 7. desember 
2015 og mandag 4. januar 2016.
OPPLAND, LILLEHAMMER: Du treffer 
oss på Brukerkontoret på Lillehammer 
kl. 12.00–15.00 mandag 2. november 
2015, mandag 7. desember 2015 og 
mandag 4. januar 2016.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Foreldre- og barn samlinger for 
gruppen 0–5 år. For mer informasjon, 
kontakt Cathrine Finnebraaten tlf: 
48 12 95 00. 

HEDMARK: Trimgrupper ulike steder 
høsten 2015. Ta kontakt med regions-
kontoret på 62 42 61 62 eller region.
hedmark@naaf.no for mer info. 
MIDT, MØRE OG ROMSDAL: 
Mosjonsgrupper i Volda, Surnadal 
og på Skodje. Åpne for alle. Kontakt 
mosjonsleder for info. Volda: Asbjørn 
Vollset. Tlf: 413 11 458. Surnadal: 
Inger Merethe Mogstad. E-post: inger-
merethem@gmail.com eller tlf: 958 
48 370. Skodje: Jarle Ekroll. E-post: 
jarleekroll@gmail.com eller tlf: 977 
25 678. For mer info se www.naaf.no/
mosjonsgrupper 

OSLO OG AKERSHUS, ASKER OG BÆ-
RUM: Årsmøte i Asker og Bærum stor-
lag 10. februar 2016 kl. 18:00. Møtet 
avholdes i Bærum Frivilligsentrals 
lokaler i Kommunegården, Arnold 
Hauklands plass 10 i Sandvika.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Årsmøte 11. februar 2016 kl. 18.30 på 
Vardar, Øvre Eikervei 14, Drammen. 
Dagsorden ifølge vedtektene. Forslag 
til årsmøtet må være styret i hende 
innen 25. januar 2016. Forslag kan 
sendes til Drammen og Omegn AAF, 
Postboks 4019, 3005 Drammen, eller 
på e-post post@daaf.no.
ØSTAFJELLS, HALLINGDAL: Årsmøte 
11. februar kl. 18.00 på Kårstugu på Ål 
Bu- og behandlingssenter
ØSTAFJELLS, RINGERIKE OG JEVNAKER: 
Årsmøte 1. mars 2016.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Årsmøte 
18. februar kl. 18.30 på Forsmann-
senteret.
ØSTAFJELLS, TELEMARK: Årsmøtet er 
18. januar 2016.
ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN: 
Årsmøte onsdag 10. februar på 
Midtløkken.

braaten, mobil 481 29 500, catyn85@
hotmail.com. 
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Julemøte torsdag 17. desember kl. 
18.00  på Comfort hotell. Det serveres 
julebufffet. Bindende påmelding 
til grete.wang.vines@ebnett.no, 
tlf. 32836053/915 86 926, innen 1. 
desember. Gi beskjed om matallergier 
ved påmelding. Kr 100,- betales ved 
ankomst.
ØSTAFJELLS, HALLINGDAL: Førjuls-
hygge på Sundre pizza, Ål torsdag 
3. desember kl. 17.00. Påmelding 
til Bente Hovdegard: bhovdegard@
online.no
ØSTAFJELLS, NORDRE VESTFOLD OG 
HORTEN: Busstur for medlemmer til 
Hadeland Glassverk 12. desember. 
Det blir julemat og julekaker på Ha-
deland. Det vil bli omvisning, blåsing 
av egen honningkrukke i glasshytta. 
Egenandel for buss, mat, blåsing: Barn 
kr 50,- og voksne kr 100,-.  Påmelding 
til anita.kolseth.olsen@ebnett.no / tlf: 
99 04 38 32 innen 5. desember.
ØSTAFJELLS, RINGERIKE OG JEVNAKER: 
Juleverksted på Haugvang 1. desem-
ber fra kl. 18.00 – 20.00.  Annonseres 
i Ringerikes Blad. Gratis.
ØSTAFJELLS, HØNEFOSS: Teater «O jul 
med din glede» Byscenen i Hønefoss,  
13. desember kl. 14.00. Se annonse i 
Ringerikes blad.  Medlemspris kr 100.  
Ikke medl. Kr 200. 
 

ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Onsdags- 
kafe julemøte på Kafka 16. desember. 
Likepersoner til stede.
ØSTAFJELLS, TELEMARK: Seniortreff i 
Blekebakkveien 1, Skien v/Turid Od-
berg. Ta kontakt på tlf.  98 64 12 51
ØSTAFJELLS, TELEMARK: Familiefore-
stillingen «Rasmus og verdens beste 
jul» lørdag 5. desember kl. 12.00 på 
Ælvespeilet i Porsgrunn.  Fire billetter 
á kr 100 per familie. Påmelding til 
charlotte@hack-godtfredsen.no eller 
på SMS til: 97768812
ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN: 
Hyggemøte m/julemiddag på 
Midtløkken 25. november.  Musikk v/
Haraldsen og sang v/Mie.  
ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN: 
Juletrefest onsdag 30.desember kl 
17.00 på Midtløkken. «Trollebollene» 
underholder. Voksne kr 75. Barn gratis.
VEST OPPLAND: Inviterer til allergi-
vennlig juletrefest søndag 13. desem-
ber kl 17.00 på Dokka helselagets hus.  
Påmelding til Birgitte Vikersveen 977 
55074. Påmeldingsfrist 4. desember. 
VEST, SØR ROGALAND: Første mandag 
i måneden møtes vi på kafe kl. 11.30. 
Alltid nær jernbanelinjen slik at det 
skal være enkelt for flest mulig å 
komme. Kontakt regionssekretær for 
mer info.

Reiser
▪ ØSTAFJELLS, TELEMARK: Tur til Valle 
Marina med avreise 20. februar 2016, 
i 2 eller 3 uker. Kontakt Sigve Tengs 
for mer informasjon.  E-post: sigve.
tengs@yara.com



74     ASTMA ALLERGI 5 2015  n  WWW.NAAF.NO

NAAFS LOKALKALENDER

Lekre farger  
fra Huntonit
Huntonit malte panelplater og panelbord med 
trefiberkjerne er eneste ferdigmalte panelplate 
anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. 
Platene inneholder ingen kunstige tilsetnings-
stoffer og gir ingen avgassing. 

Se utvalget hos nærmeste 
byggevareforhandler eller huntonit.no
Velg Huntonit for de lekreste interiørvegger. 
Alle andre fordeler får du på kjøpet.
www.huntonit.no
 
• rent naturprodukt
• anbefalt av NAAF
• innehar Inneklimamerket
• patentert kostemalt overflate
• 5 strøk maling, med vernelakk som sistestrøk
• kan brukes i våtrom (ikke våtsone)
• produseres i Norge
• enkel montering og renhold

sannsynligvis  verdens renesteTAK- OG VEGGPLATER

NY FARGEPALETT

Earth
NCS S 4005-Y20R

Soft Menthol
NCS S1706-G15Y

Sand
NCS S 2502-Y

Mist
NCS S3000N

Brilliant Hvit
NCS S 0500N

Caffelatte
NCS S 1005-Y30R

Soft Eucalyptus
NCS S 5608-B78G

Pepper
NCS S 6502-Y

Terracotta
NCS S 3923-Y74R

Deep Ocean
NCS S7010-B10G
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LØSNING PÅ KRYSSORD I AA4
Her	finner	du	de	
riktige	ordene	fra	

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

Vinner av kryssord i AA3 2015:	Johan	Aasen,	Slagnes,	Åheim

Svømming
MIDT, SØR-TRØNDELAG: Badedag 
i Pirbadet lørdag 30. januar 2016. 
Billetter kan hentes fra kl 10.15. 
Påmelding til gina.strom@naaf.no 
innen 25. januar. Husk å oppgi alder 
på barna. Kr 150 per familie betales til 
konto 4358 15 13888.
NORD, BARDUFOSS: Familiesvøm-
ming i Polarbadet første søndag i hver 
måned. Kontakt Maja Utmo 99 41 
31 58 eller maja_k89@hotmail.com,  
eller Svein Myrlund, tlf.: 991 09 090, 
e-post: smyrl@online.no.
NORD, TROMSØ: Familiebad ved St. 
Elisabeth Hotell og Helsehus søndager 
fra kl. 16-17.00. Egenandel kr 25, - pr 
person, maks. kr 100 pr familie. Med-
lemmene får rabatt ved å vise frem 
medlemskort med kvitteringsoblat. 
Andre kan delta dersom ledige plas-
ser, de betaler satsene til St. Elisabeth 
Hotell og Helsehus.
OSLO OG AKERSHUS, AKERSHUS: 
Svømmetilbud for medlemmer i 
terapibassenget på Sørvald Sykehjem 
mandag og fredag kl. 16-20. Spørsmål 
og ønsker om tidspunkt sendes til 
stale.hansen@dbschenker.com. 
OSLO OG AKERSHUS, AKERSHUS: Hver 
lørdag kl. 12.00 - 13.00 i svømmehal-
len på Gjestad for barn og barnefa-
milier (ikke i skolens jule- påske- og 
sommerferie). Påmelding via NAAFs 

hjemmeside eller som sms på 41 69 
14 90 før lørdager kl. 10.00. Medlems-
pris voksne kr. 40,-, barn kr. 20,-. Husk 
badehette.
OSLO OG AKERSHUS, AKERSHUS: 
Trening for personer med astma eller 
kols i Råholt Bad tirsdager kl. 11.00 - 
12.00 og torsdager kl. 09.00 - 10.00 
under ledelse av instruktør og fysiote-
rapeut. Ring Solveig på tlf. 416 91 490.
VEST, BERGEN: Medlemmer som kan 
vise frem medlemskort med kvittering 
for 2015 kan bade gratis og ta med 
en ekstra person pr. medlemskort i 
følgende svømmehaller: Askøyhal-
len, Stemmemyren, Åstveithallen, og  
Slåtthaughallen. Navn og medlem-
snummer blir notert på liste som 
ligger der. 
VEST, EGERSUND: Bading/trening. 
Slettebø varmtvannsbasseng, 
onsdager kl. 17.00 – 18.00. Gratis for 
medlemmer. Kontakt region.vest@
naaf.no for mer info.
VEST, SANDNES: Bading/trening. 
Varatun helsebasseng fredag kl. 
19.30–20.30. Gratis for medlemmer. 
Kontakt region.vest@naaf.no for info.
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 

Kurs
ØSTAFJELLS: Familiekurs på Quality 
Grand Hotel på Kongsberg 11.- 13. 
mars 2016. Temaer: KOLS, astma, 
allergi, eksem og barn og inneklima. 
Gode foredragsholdere. Ungdom-
mene tar vi med i slalombakkene. 
De minste er med oss på lekerom-
met mens foredrag pågår.  Kontakt 
regionskontorene for mer info. tlf: 32 
83 69 10/481 51 294 eller 33 06 39 
50/481 91 462.
ØSTAFJELLS: Astma hos barn, 
kurs mandag 15 februar 2016 kl. 
8.30–15.30 i Tønsberg. Tønsberg 
sykehus, LMS og NAAF Østafjells 
arrangerer kurs for foreldre, foresatte 
og barnehageansatte til barn med 
astma. Foreldre får opplæringspenger 
hvis de er i lønnet arbeid. Påmelding 
til 33 30 82 31 eller lms@siv.no. Husk 
at det er fritt sykehusvalg, så alle kan 
melde seg på.

100. Ta med medlemskort. Det holder 
at én i familien er medlem, så blir det 
rabatt for alle.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN: 
Trening i basseng i Drammensbadet 
for medlemmer på tirsdag, onsdag og 
fredag i samarbeid med Drammen og 
omegn revmatikerforening. Ta kontakt 
med Wenche Stustad tlf. 90 53 64 68.
ØSTAFJELLS, LARVIK: Svømming i 
varmtvannsbassenget på Kysthospi-
talet i Stavern hver onsdag kl. 19-20. 
Bare å møte opp, medlemmer betaler 
halv pris, gratis for barn. Følger sko-
lens ferier. Tlf: Leder Finn Halvorsen 
33 18 42 08
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Gratis 
bading for alle medlemmer i varmt-
vannsbasseng, og anledning til bruk 
av vanlig basseng i Svømmehallen 
i Bugården hver tirsdag kl. 14.45–
16.00. Påmelding, tlf: 33 47 29 29.
ØSTFOLD: Du kan bade på Østfold-
badets i badets åpningstider. Du 
viser medlemskort i resepsjonen. For 
informasjon, kontakt Leni Isaksen, 95 
96 26 14 eller naafindre@gmail.com.
NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer 
kan benytte kort i Barentsbadet  (gra-
tis), Mer info: Toril Synøve Millehau-
gen, tlf: 408 79 417, e-post: naafsv@
hotmail.com.

NORD, PORSANGER: To vinteråpne 
løyper: Porsvannshøyden og Langpor-
svannshøyden. Info hos leder Renate 
Pettersen tlf: 908 54 266. 
VEST, STORD: Trening for unge og 
voksne. Er du i dårlig form og trenger 
å trene, men har problemer med å 
komme i gang? Vi har lette turer i 
skog og løyper, bassengtrening og vil 
ha innføring i yoga. Kontakt Laila Sten-
sletten for mer info: 99 23 01 01.
VEST, SANDNES: Oppmøte på parke-
ringsplass ved Fjogstadveien. Enkel 
rute for alle, barnevogn og rullestol 
ingen problem. Ta med lett niste og 
gåstaver for de som har. Siste søndag 
hver måned kl. 14.00. For mer info: 
Siv Heigre, 90757877.
ØSTAFJELLS, DRAMMEN: Trening med 
instruktør for NAAF-medlemmer med 
astma og kols fortsetter på Akropolis 
mandag og torsdag kl. 12.00. Egenan-
del kr 499 per måned (Drammen og 
Omegn AAF sponser hvert medlem 
med kr. 50 per måned). 
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Trenings-
grupper for lungesyke på Hvidtgården 
v/ fysioterapeut Stig Eidhamar torsda-
ger kl. 10.00–11.00 og. 11.00–12.00, 
tirsdager kl. 12.00 – 13.00. Henven-
delser til Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis 
hvis du har rekvisisjon fra lege.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: 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.
ØSTAFJELLS, SANDEFJORD: Barnas Tur-
lag: Tilbud for barn i alle aldersgrup-
per. Å være ute i naturen og bevege 
seg er bra for lungesyke. Mot kr. 100 
per år i medlemskontingent, kan man 
delta på arrangementene.
ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN: 
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 
33 32 36 70. 
ØSTFOLD: Jangling på Vollane – 
Turdager for deg med kols/astma. 
Har du lyst til på bli med, kontakt 
regionsekretær på 922 78 220 eller 
region.ostfold@naaf.no. Alt er gratis 
og lungesykepleier er med.
ØSTFOLD: «Nå er det din tur»-gåturer 
i Fredrikstadmarka, torsdag 26. 
november. Oppmøte ved Skytterhuset 
kl. 18.00 – 19.00. Kontakt turleder på 
922 78 220.



  Ingen løsemidler

  Ingen malingslukt

  Ingen skadelig avdamping

– trygg fra første strøk

SENS er i dag den eneste malingsserien anbefalt av Norges Astma- og 
Allergiforbund. Med SENS kan du trygt male rommet uten å tenke på 
malingslukt eller skadelig avdamping. Du er trygg fra første strøk.

I SENS-serien får du høykvalitetsprodukter til slett vegg og panel, 
samt takmaling og grunning.

ENESTE MALINGSSERIE 
ANBEFALT AV NAAF 

Sens er utviklet i samarbeid med:


