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LEDER

Om å følge drømmene dine
I årets siste utgave av AstmaAllergi møter vi flere ungdommer
som har nektet å la kronisk sykdom hindre dem i å følge sine
interesser og drømmer. Iselin, Hanne og Morad, de har på hver
sin måte slitt tungt med astma, allergi eller kronisk hudsykdom,
men har alle vært opptatt av at sykdommen ikke skal bli en del
av deres identitet, og fortsatt mot sine mål.
Morad Aziman har tatt breakdance fra ungdomsklubben på
Lambertseter helt opp til toppnivå, og er i dag fast medlem
av den kjente dansegruppen Kingwings Crew. Kampen har
vært lang og hard for å nå dit – han har lenge slitt med alvorlig
psoriasis og artritt – men han har alltid elsket å danse og
nektet å gi opp drømmen om å kunne leve av lidenskapen. Nå
ønsker han å være et forbilde for andre ungdommer. «Det er
ikke umulig å følge drømmene dine selv om du har en kronisk
sykdom. Du må bare ta dine forholdsregler og kanskje jobbe litt
ekstra hardt», forteller han.
Denne høsten har barn og unge med astma som liker
å drive med idrett, fått sitt å slite med. Debatten om
astmamedisinbruk innen toppidretten har ført til at mange er
blitt redde for å ta fram inhalatoren sin, eller de har avstått fra
å delta i idrett og fysisk aktivitet sammen med andre for ikke
å bli mobbet som «juksemakere». Slik skal det ikke være.
At astma stigmatiseres gjennom stadig nye «astmaavsløringer» og feil mediefokus i jakten på syndebukker og
sannheter innen toppidretten, er ikke astmasaken tjent med.
Det kan tvert imot ødelegge for mange års viktig arbeid.
Sykdommen er alvorlig nok, men barn og unge med astma kan
og bør delta i fysisk aktivitet sammen med jevnaldrende. Det er
viktig både for livskvalitet og sykdomsmestring. Og at barn med
luftveissykdom opplever at de kan oppnå store ting på tross av
sykdommen, er ikke minst viktig for barnas videre utvikling.
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PERSONLIG HISTORIE

Morad lever ut
dansedrømmen
I begynnelsen var han redd for at publikum
skulle se mer på sårene enn på dansingen hans.
Nå står Morad Aziman på scenen som Romeo,
og tenker nesten ikke over psoriasisen.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Full konsentrasjon. Morad Aziman
har hovedrollen som Romeo. Da må
tiden i øvingssalen brukes godt.

Dansecrewet. Kingwings har jobbet
hardt for å komme dit de er i dag.
Medlemmene har bakgrunn fra 12 ulike land.

AstmaAllergi møter 31-åringen
Morad Aziman i kantina på
Den Norske Opera & Ballett
i Bjørvika i Oslo. De er midt
i en hektisk øvingsperiode,
og det er like før premieren
på forestillingen «Romeo og
Julie», der han spiller hovedrollen som «Romeo». Morad
og resten av dansegruppa
Kingwings setter opp den verdenskjente Shakespeare-klassikeren sammen med selveste
6

Nasjonalballetten. Det var det
få som ville ha trodd for noen
år siden!
– Alle sa til oss at vi ikke
kunne leve av hip-hop og
breaking, det var ikke mulig.
Men nå har vi levd av å være
dansere i flere år, sier Morad.
Lidenskap for dansen. Selv
begynte han å danse i 1999.
Det startet i det små med
breakdance på ungdomsklub-
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ben på Lambertseter i Oslo
der han vokste opp. Han startet med å trene for seg selv,
og møtte etter hvert andre
som delte hans lidenskap for
denne formen for dansing og
musikk.
Ganske fort fikk han imidlertid helsemessige utfordringer
som kunne ha betydd slutten
for dansekarrieren. Morad har
nemlig psoriasis, som betyr at
han i perioder har store, åpne

sår på kroppen. I tillegg har han
leddgikt (artritt), som gjør at han
får smerter og stivner i leddene.
– I starten hadde jeg dårlig
selvtillit på grunn av alle sårene
og var redd for hva alle tenkte
om meg. Jeg løy og fant på unnskyldninger for ikke å skifte eller
dusje med andre. Jeg tenkte at
det var ekkelt og at å leve som
danser måtte være umulig på
grunn av psoriasisen, forteller
han. Han prøvde så godt han

kunne å skjule sårene, men
det var ikke lett i og med at
breaking innebærer mange
«moves» på armene.
– Jeg har opplevd at kostymet har satt seg fast i sårene,
forteller han.
Så talentet hans. Den svært
talentfulle danseren nektet
imidlertid å gi slipp på drømmen om å leve ut dansedrømmen.

– Etterhvert skjønte jeg at
folk så meg for mitt talent, og
ikke psoriasisen. Jeg begynte
å snakke åpent om det, og det
ble helt naturlig for meg. Alle
har godtatt meg som jeg er,
og har støttet meg gjennom
vanskelige perioder med
utbrudd, forteller han.
Etter en behandlingsreise
til Gran Canaria for noen år
siden, fant han også ut at
jevnlige turer til sol og varme

gjorde sykdommene bedre.
Nå prøver han alltid å få til å
reise til Syden en til to ganger
i året, for å holde utbruddene
i sjakk.
I 2003 begynte Morad å få
betalte oppdrag som danser, og siden 2005 har han
vært en del av dansecrewet
Kingwings. De ble for alvor
kjent da de kom til finalen i
talentkonkurransen «Norske
Talenter» på TV 2 i 2011.

Banebrytende opera.
– Etter «Norske Talenter» ble
vi kontaktet av Ingrid Lorentzen (ballettsjef ved Operaen),
som ville at vi skulle gjøre en
forestilling i Operaen. Før fikk
vi alltid høre at breakere ikke
ble sett på som ordentlige
dansere, men vi ble de første
breakerne som sto på scenen
i Operaen!
Og i juni 2012 var den banebrytende forestillingen
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PERSONLIG HISTORIE

BEHANDLER TØRR HUD
AV ULIKE ÅRSAKER
FOREBYGGER TILBAKEFALL AV ATOPISK EKSEM

Stort sprang. Morad Aziman startet med å danse på fritidsklubben på Lambertseter. Nå danser han i Operaen sammen med resten
av dansecrewet Kingwings.

«Kingwings vs. Nasjonalballetten» en realitet! Operapublikummet fikk se en kombinasjon av battling, breaking og
tåspissdans, og det var fullt
hus alle dager.
Morad er opptatt av å være
et forbilde for ungdom som
ønsker å følge drømmen sin,
men som tror det er umulig på grunn av sykdom eller
funksjonsnedsettelser.
– Jeg vet at det er mange

ungdommer der ute som sikkert sliter med selvtillit eller
lar være å følge sin drøm fordi
de tror psoriasisen kommer
til å gjøre det umulig eller
stoppe dem på en eller annen
måte. Jeg vil gjerne være
et eksempel på at dette er
feil; du kan oppnå hva du vil
uansett! Så lenge du jobber
hardt for det og ikke gir opp,
er alt mulig.

Hardt arbeid. Danseren
røper at det å leve av breakdance på ingen måte er noe
latmannsliv. De øver minst 6
timer hver dag.
– Vi ser på oss selv både
som kunstnere og idrettsutøvere, sier Morad.
På grunn av hans helseutfordringer, må han også ta
noen spesielle forholdsregler.
Han trenger god tid til opp-

varming, og prøver å unngå
stress som kan gjøre
at utbruddene kommer.
– Det har ikke vært bare
lett, men jeg ville uansett ha
valgt det samme en gang til.
Det er dette som er drømmen
min, det er det jeg brenner
for å gjøre. Og det synes jeg
alle skal gjøre; lev
ut drømmen din! n

FAKTA KINGWINGS CREW

l

l

l
l
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Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som gir tykke skjelldannelser og som dekker
en rød og sår hudoverflate.
Det vanligste er å få psoriasis på bein og armer,
særlig albuer og knær, hodebunnen, hender
og føtter.
Psoriasis er arvelig. Utbruddene kan bli utløst
av infeksjoner, psykisk stress og ubalanse.
Behandling er salver og kremer (kortison), sol
og bading, samt lysbehandling.
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Profesjonell dansegruppe innen hip-hop/break-		
dance med 13 medlemmer som har eksistert 		
siden 2005.
Mottok Oslo bys kunstnerpris i 2014.
Forestillinger på hovedscenen i Operaen i 2012,
2014 og 2016/2017. Nå aktuelle med «Romeo
og Julie».
Flere TV-opptredener, blant annet «Norske
Talenter» på TV2, «Stjernekamp» på NRK og
«Melodi Grand Prix».
Medvirket i teaterstykker som «Jesus Christ
Superstar» og  «Jungelboken».
Samarbeider med Olympiatoppen.
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ATOPISK EKSEM

– Vil ikke ha medlidenhet

Iselin Kjelaas (15) ble født med atopisk eksem, og har vært hardt rammet hele
livet. Hver eneste dag innebærer flere timer med smøring og annen behandling.
Men Iselin lar ikke sykdommen få definere hvem hun er.

Tekst: Sissel Fantoft Foto: Privat

Iselin ble født tre uker før
termin, og var allerede som
nyfødt veldig tørr i huden.
– Jeg smurte og smurte, og
var helt fortvilet, for jeg ante
ikke hva dette var. Da Iselin
var tre måneder henviste
helsesøster henne til hudlege
hvor hun fikk kortisonkrem og
salver, og da hun var åtte måneder, tok hun en allergitest.
Hun slo blant annet ut på egg,
forteller mamma Elisabeth
Kjelaas.
Lagt inn på sykehus. Allerede
som treåring ble Iselin lagt inn

på Rikshospitalets hudavdeling med kraftig eksem.
Atopisk eksem kalles gjerne
«barneeksem» fordi mange
vokser det av seg, men i ekstreme tilfeller som Iselins kan
sykdommen vedvare.
Opp gjennom barndommen
tok Iselin årlige allergitester,
og slo stadig ut på nye allergener.
– Det ballet på seg år for år,
med pollen, husdyr, nøtter,
skalldyr og så videre, sier
Kjelaas.
Fem års behandling med
allergivaksine har ført til at

en del allergier har roet seg,
blant annet pollenallergien.
– Vaksinen har gitt Iselin et
nytt og bedre liv! Hun fungerer bedre i pollensesongen,
og det betyr mye, ikke minst
i forhold til skolen. Vaksinen
har også tatt toppene av de
andre allergiene, blant annet
nøtteallergien, sier Kjelaas.

– Eksemet er mindre heftig,
men hendene er det største
problemet nå, med mye sprekker og så videre. Ved stress
– særlig i forbindelse med
skolearbeid – blusser det gjerne
opp over alt. sier Kjelaas.
Hver eneste dag bruker
Iselin opptil to timer på smøring, bading, massering og
bandasjering.
Tidkrevende behandling.
– Nå styrer hun det meste av
Selv om Iselin fremdeles er
behandlingen selv, og ekspehardt rammet av eksem, har
rimenterer gjerne med nye
sykdommen på grunn av bedre behandlingsmetoder. Sminking
behandling kommet noe mer
har blitt en naturlig del av det
under kontroll.
daglige behandlingsritualet.

Hun er opptatt av at ingen skal
synes synd på henne selv om
hun har denne sykdommen, og
lar den ikke bli en del av identiteten hennes. Hun tegner,
synger og er opptatt av musikk,
forteller Kjelaas.
På sydlige breddegrader
reduseres Iselins symptomer
betraktelig, og familien har
vært på mange helsereiser til
Gran Canaria i regi av NAAF,
men også to behandlingsreiser
til Gran Canaria i regi av Rikshospitalet.
– Det er fantastisk å være
sammen med andre som er i
lignende situasjoner, som vi
kan utveksle erfaringer med.
Den første gangen vi var der
fikk jeg ekstra god kontakt med
en mamma til en gutt med
astma. Noen måneder etter at
vi kom hjem fikk hennes sønn
påvist eksem, og Iselin astma.
Da hadde vi mødrene veldig
godt utbytte av hverandre!

selv hatt stor nytte og glede
av å være medlem. Å ha kontakt med likepersoner betyr
enormt mye, og jeg har vært
opptatt av å arrangere likepersonkurs i Østfold og håper at
vi får vervet flere, sier hun.
Jeg har mange ganger tenkt
at jeg skulle ønske at jeg hadde
truffet meg selv for 15 år
siden, med den kunnskapen og
erfaringen jeg har nå. Jeg har
brukt utallige timer på å søke
rundt på internett, besøke
fastleger og spesialister som
ikke har peiling og prøvd ut
ulike behandlinger, legger
hun til.
Fra Iselin var fire år gammel besøkte familien NAAFs
behandlingssenter Voksentoppen årlig, helt frem til det
ble nedlagt i 2009/10.
– Da mistet barn med eksem
et svært viktig tilbud. Det
betyr så mye å kunne reise til
steder hvor man for en stund
ikke skiller seg ut. Heldigvis
lever Iselin fint med sykdommen, og lar den ikke hindre
henne i å gjøre de tingene
hun liker å drive med, sier
Elisabeth Kjelaas. n

Atopisk eksem er en betennelse i huden som gir
kløe. Betennelse skyldes sjelden allergi eller
infeksjon alene, og det er ikke smittsomt.
Sykdommen kan være kronisk med et svært
vekslende forløp. Hos mange barn avtar plagene
mot skolealder, og hos noen kan de bli borte.
Eksem kan imidlertid komme igjen senere, og
enkelte kan ha atopisk eksem hele livet.
Atopi innebærer at man har et medfødt arvelig
anlegg for atopiske sykdommer. Atopisk sykdom
er blant annet atopisk eksem, astma, pollenallergi
(sesongpreget) og helårsallergi i øyne og nese.
Utbredelsen av atopisk eksem har fordoblet seg
de siste tre tiårene. Så mange som 15-30 prosent
av barna i industrialiserte land har denne
sykdommen.
Den norske studien FitFuture (Tromsøundersøkelsen) tyder på at atopisk eksem kan vare
lengre opp i ungdomsårene enn tidligere antatt.
Kilde: NAAFs informasjonsbrosjyre

Kilde: Elisabeth Kjelaas

FAKTA ATOPISK EKSEM

l

l

l

l

Spiller. For 15-åringen Iselin Kjelaas er musikk en viktig del av livet.
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MAMMAS 8 BESTE
EKSEMTIPS
1. Det er veldig viktig å komme i gang med riktig
behandling så tidlig som mulig. Forbered dere på at
det vil ta mye tid, og at en må være tålmodig med å
se resultater. En behandlingsplan fra lege er et veldig
viktig verktøy til en bedre hverdag. Det er en jungel
dere ute av forskjellige fuktighetskremer og tips som
blir gitt deg på nettet og apoteket.
2. Det finnes dessverre ingen fasit på hva som fungerer best, da det varierer fra hud til hud. Man må
bare prøve seg frem. DU er ekspert på DITT barn!
3. Lær opp nærmeste venner og familie i smøring,
behandling og medisinering. Overnatting borte blir
lettere/tryggere for både barn og voksne.
4. Behandling og smøresituasjonen er ikke alltid like
gøy, så det er en del av jobben å gjøre det mer artig.
Dekorer kremkrukker med klistremerker/tusj, lag
smørekalender, ha kosekvelder med film. Når barna
blir større – kall det gjerne en «spa-kveld».
5. Forbered deg på at det er mye arbeid som følger
denne hudsykdommen. Enkelte stell kan ta flere
timer av gangen, da ungene skal bade i behandlingsbad og smøres inn med diverse kremer og
kanskje bandasjeres.
6. Smøringen gir et spesielt bånd til barna, så sett pris
på de fine stundene.
7. I dag er det lett å komme i kontakt med likepersoner
i NAAF via naaf.no. Bruk disse!
8. Dere skal vite at dere ikke er alene om denne
sykdommen, og det finnes mange der ute som dere
kan dele frustrasjon og erfaringer med. Dere kan
bare være et tastetrykk unna hjelp og støtte.

Utallige timer. Elisabeth Kjelaas er ny regionleder for NAAS
Østfold.
– Det falt meg naturlig å
engasjere meg i NAAF, jeg har

l

Daglig rutine. Kortisonkremen er en naturlig del av Iselins
hverdag. Det er også sminke og tegning.
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GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Opprop mot publiseringsskjevhet

Norges Astma- og Allergiforbund
– en samlet organisasjon
Landsmøtet 2016 på Scandic hotell i Asker var det beste på
flere tiår, vil mange hevde.
Forberedelsene hadde vært mange og omfattende.
De hadde foregått over lang tid og over hele landet.
Spenningen var stor. Ville det bli et godt landsmøte?
Forventningene var til å ta og føle på etter hvert som
delegater og observatører strømmet til landsmøtehotellet.
I mine 20 år i Norges Astma- og Allergiforbund hadde jeg
opplevd så mangt på landsmøter, jeg var like spent som alle
andre.
Derfor er det med glede og stolthet jeg gratulerer dere
alle med landsmøtet! Stemningen var prima fra møtet ble
satt til det ble hevet. Alle snakket pent til hverandre og om
hverandre – hele tiden.
En selvfølge vil kanskje noen si. Men det er noe helt
spesielt med landsmøter, ikke bare i vår organisasjon, men
i organisasjoner generelt. Mangt skal drøftes og stemmes
over. Man legger kabalen for de neste tre årene. Det er en
lang periode. Store ideologiske saker så vel som personvalg
stod på agendaen også denne gangen.
Det gikk så bra! Debattene var mange og gode. Det
varmet en generalsekretærs hjerte å oppleve godt
forberedte og engasjerte delegater med mange gode
innspill. Demokratiet lever i beste velgående i Norges
Astma- og Allergiforbund. Det kan hver og en være stolt
over.
Selvfølgelig er det uenigheter. Meningsbrytninger er sunt
og bidrar til organisasjonens vekst – under forutsetning av
at alle respekterer de vedtakene som er blitt fattet. Og det
gjør Norges Astma- og Allergiforbunds medlemmer. Jeg har
aldri opplevd vår organisasjon mer samlet enn det den er i
dag. Den æren tilfaller dere alle!
Det hjelper selvsagt at økonomien er på plass. Intet
skaper mer strid enn penger eller mangel på dem.
Jeg tillater meg imidlertid å minne om at vi ikke må miste
det økonomiske fokuset. Vi skal ha et stramt og målrettet
økonomisk blikk, i likhet med hva det bør være i alle
bedrifter. Da vil det gå bra også i fremtiden. Selvfølgelig skal
vi tillate oss hygge, men den skal være innenfor forsvarlige
økonomiske rammer og budsjetter. Det gjelder alle ledd i
Norges Astma- og Allergiforbund.

Vi er klare til å brette opp skjorteermene for å
oppfylle handlingsplanen som skal gjelde de neste tre
årene. Matallergi og dyr i offentlige rom vil være i fokus.
To svært forskjellige fagområder. Men de handler om det
samme – om folkehelse – for at mennesker med astma,
allergi og overfølsomhetssykdommer skal ha gode liv der
de helsemessige utfordringene løses.
Anerkjennelse av Norges Astma- og Allergiforbunds
folkehelsearbeid er bakgrunnen for at regjeringen
Solberg også i sitt forslag til statsbudsjett for 2017
foreslo nye 3,7 millioner øremerkede kroner til vår
organisasjon. Vi takket hjertelig for dette forslaget da vi
møtte Stortingets helse- og omsorgskomité under høring
i forbindelse med budsjettforslaget. Intet er imidlertid
sikkert før Stortingspresidenten har klubbet forslaget
gjennom. Jeg drister meg allikevel til å si at jeg skal se den
stortingsrepresentant som våger å stemme mot dette
folkehelseforslaget.
Med disse ordene ønsker jeg dere gode høst- og
vinteruker! Når vinden uler, kuldegradene kryper nedover
og snøen laver ned, husk da på det gunstige pristilbudet for
medlemmer i vår organisasjon for opphold på Valle Marina
sommeren 2017! Og sommerprisene – de varer helt til
midten av september!
Ferie er viktig og helsebringende. Men like viktig er
muligheten til å glede seg. Det ligger mye god helse i
forventning til uker med sol, varme og salt havvann i trygge
omgivelser. Bruk derfor litt tid til å planlegge neste års
sommerferie – på Norges Astma- og Allergiforbunds eget
sted – på Gran Canaria.
Det går fort til neste sommer!

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær
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Norges Astma- og Allergiforbund var blant de 20 norske
helseorganisasjonene som
tirsdag 18. oktober signerte
AllTrials-oppropet.
Oppropet er en appell om
at alle kliniske studier skal
registreres, og resultater fra
alle studiene offentliggjøres.
Initiativtaker til oppropet i
Norge er ExtraStiftelsen Helse
og Rehabilitering.
I følge Jan-Ole Hesselberg,
ledende fagsjef i ExtraStiftelsen er det kun 50 prosent av
alle utprøvende forskningsprosjekter som er godkjent gjennom de regionale forskningsetiske komiteene i Norge (REK),
som resulterer i publiserte
vitenskapelige artikler. Det

er dessuten vanskelig å få en
oversikt over tilgjengelige data
fra de ulike forskningsprosjektene. Han mener det er helt
nødvendig med et offentlig
system som gjør det mulig å
hente ut data som metode,
design og antall forsøkspersoner fra kliniske studier.
– Åpenhet rundt klinisk
forskning er viktig for pasientsikkerheten. Både positive og
negative funn må derfor være
lett tilgjengelig, understreker
generalsekretær Anne
Elisabeth Eriksrud i NAAF.
Oppropet skal leveres leder
for kirke- utdannings- og
forskningskomiteen,
Trond Giske (Ap).

EFFEKTIV KREM
• MOT ATOPISK EKSEM
• VED HUDIRRITASJONER
• LINDRER KLØE
• DOKUMENTERT

Norsk bioteknologi for hudbehandling
fremstilt uten parabener, fargestoff og parfyme

AKTUELT

Anbefaler fullamming i 6 måneder
Helsedirektoratet har nylig
lansert ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring som er en oppdatering av
anbefalingene fra 2001. Noen
av de viktigste rådene
i nye retningslinjer er:
• Det er verdifullt for 		
barnet å få morsmelk i
hele første leveår og 		
gjerne lenger.
• Morsmelk er den beste
maten for spedbarn, og
spedbarn kan trygt få kun
morsmelk med tilskudd
av vitamin D de første seks
månedene, dersom mor og
barn trives med det.
• Spedbarn og familier er
ulike, og råd om morsmelk
og annen mat må tilpasses
hvert barn og hver mor.
Ifølge Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse i Helsedirektoratet, har gjennomgangen av oppdatert forskning
på området vist at det ikke er
noen grunn til å endre tidligere
anbefalinger om fullamming
i seks måneder, verken med

hensyn til allergi eller atopisk
sykdom og intoleranse – eller barnets spiseutvikling og
aksept av nye smaker. De nye
retningslinjene er i samsvar
med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og i
Europa for øvrig.
Ikke enig. Norges Astma- og
Allergiforbund (NAAF) har i
sin høringsuttalelse tidligere
understreket at gradvis introduksjon av fast føde fra fire
måneder, sammen med amming, bør inngå som en tydelig
anbefaling for spedbarnsernæring – fremfor å anbefale
fullamming i seks måneder
som det beste for barnet.
NAAF mener det foreligger
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å anbefale at barnet
gradvis introduseres for vanlige matvarer som fisk og egg
fra fire måneder, sammen med
amming, for å hindre utvikling
av allergi og atopisk sykdom,
og at å introdusere mat gradvis og tidlig også er viktig for
barnets senere spiseutvikling.

Ble kvitt atopisk eksem med
Z Skin Repair
I en klinisk utprøving ble hele 68% av pasientene
med atopisk eksem helt symptomfrie etter 8 ukers
bruk av Z Skin Repair Intensive Cream. Hos resten
ble plagene redusert. Legen som var ansvarlig for
utprøvingen, mente at 93% oppnådde et svært
bra eller bra resultat med denne kremen.
Z Skin Repair Intensive Cream er nå klassiﬁsert
som medisinsk utstyr i hele EU-området.
Kremen er utviklet i samarbeid med hudleger for at
den skal fungere best mulig for atopikere og andre
med problemhud. Enzymet zonase er den viktigste
substansen i kremen.

Selges i helsekostforretninger eller
direkte fra www.arcon-norway.no

Arcon Norway as, postboks 6, 4801 Arendal
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NAAF: Dieselprisen må opp

Nye nasjonale mål for luftkvalitet
Den lokale luftkvaliteten blir
stadig bedre, men det er
fortsatt utfordringer igjen.
Forurenset luft kan gi alvorlige helseplager. Regjeringen
fastsetter derfor nye langsiktige mål om god luftkvalitet
for alle.
De nye nasjonale målene er
mer ambisiøse enn tidligere
og angir et langsiktig, nasjonalt ambisjonsnivå for lokal
luftkvalitet. Målene sier hvor
god lokal luftkvalitet vi ønsker
å oppnå.
– Målet er at luftkvaliteten
skal være trygg for alle. Nå
setter vi mål som gjenspeiler denne ambisjonen ut fra
kunnskapen vi har i dag, sier
klima- og miljøminister Vidar
Helgesen i en pressemelding.
– Det er fortsatt utfordringer knyttet til lokal luftkvalitet
i norske byer. Dårlig luftkvalitet fører til alvorlige helseplager for befolkningen. Det er

Etterlyser inneklima-satsing

Europeisk opprop for astmaforskning
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Astma er en kronisk sykdom
som påvirker hverdagen til 30
millioner europeere og 300
millioner mennesker over
hele verden. Den globale forekomsten er forventet å øke
til 400 millioner mennesker
innen 2025. Per i dag finnes
det ingen kur mot astma og
behandlingsalternativene er
begrensede. Mange mennesker har liten kontroll over
sykdommen og lever med
risikoen for potensielt livstruende astmaanfall. De direkte
og indirekte kostnadene knyttet til astma er betydelige for
samfunnet, og den samlede

Foto: Colourbox

I en åpen høring I Stortingets finanskomité uttrykte Norges Astma- og
Allergiforbund ved assisterende
generalsekretær Bo Gleditsch skuffelse over at regjeringen fortsatt
holder dieselavgiften lavere enn
bensinavgiften.
– Det er flott at regjeringen
Solberg valgte å øke dieselavgifSkuffet. NAAFs
ten, men det er ikke nok. Og det
assisterende
er ansvarsløst å fortsatt holde
generalsekretær
Bo Gleditsch mener
dieselavgiften lavere enn bensinavgiften. Vi er skuffet over at ikke den regjering kunne
vært tøffere mot
unaturlige forskjellen oppheves,
diesel-bilistene.
det er ingen grunn til at diesel skal
favoriseres. Diesel bør koste minst like mye som bensin,
slår Gleditsch fast.
I høringen tok han blant annet opp at Norge er dømt
i EFTA-domstolen etter at NAAF i 2011 klaget norske
myndigheter inn for mangel på overholdelse av luftforurensningsdirektivet.
– Det nytter ikke å være passive og bare håpe at det
skal bli bedre. Eller lene seg på milde vintre og mene
problemet er løst. Norske myndigheter er dømt for å ha
utsatt sin egen befolkning for helseskadelig forurensning,
nå må det konkret og effektiv handling til, sier Gleditsch.

NAAF har i flere år etterspurt en satsning på inneklima
i skoler, ved at det opprettes et femårig kompetansehevingsprogram. Dette har dessverre ikke regjeringen
sett nødvendigheten av, heller ikke i statsbudsjettet for
2017.
I en åpen høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen hadde NAAF fokus på inneklima i skoler og
barnehager.
– Godt inneklima har stor betydning for helse, trivsel
og læring for elever, samt ansatte. I tillegg er det godt
dokumentert at inneklimaforhold som temperatur og
ventilasjon påvirker skoleprestasjoner og arbeidsevne.
Dårlig inneklima medfører at de som allerede er syke,
blir sykere, flere utvikler sykdom, og fravær på skole og
arbeid øker, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær
i NAAF.
Dessverre er det i dag svært mange norske skoler og
barnehager med uakseptabelt dårlig inneklima. Dette er
blant annet synliggjort gjennom den omfattende tilsynskampanjen Arbeidstilsynet tidligere har gjennomført på
skolene.
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det viktig at vi gjør noe med,
sier han.
Regjeringen arbeider blant
annet med å gjøre det mulig
å fastsette bomtakstene etter
hvor mye det enkelte kjøretøy
slipper ut. Et annet virkemiddel er lavutslippssoner som
gir kommuner mulighet til å
innføre gebyr i områder som
er plaget med dårlig luftkvalitet basert på kjøretøyenes
euroklasse og vekt. Regjeringen arbeider også med egne
miljøkrav til drosjenæringen.

byrden i EU er beregnet til
hele 72 millioner euro.
Den europeiske astma- og
allergiorganisasjonen EFA har
derfor laget et opprop der
de utfordrer medlemmer av
EU-kommisjonen til å satse
mer på forskning på astma.
De ber også medlemmene av
EU-parlamentet og de nasjonale regjeringer om å presse
på slik at det blir bevilget mer
penger til astma-saken.
Oppropet har fått navnet
London-Malaga-deklarasjonen, og er undertegnet av 28
nasjonale astma- og allergiforbund.

Allergifrisk
førjulstid
For mange med astma, allergi og overfølsomhet er førjulstiden og julefeiringen
en krevende periode av året. For de
tradisjonelle juleduftene kan skape
sterke reaksjoner hos mange, og
i julesmakene er det gjerne
mange allergener.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

DU GRØNNE, GLITRENDE…
Juletreet er noe de fleste synes hører hjemme i huset hvis de skal feire skikkelig jul.
Men det «bor» dessverre ganske mye rart
i juletreet du kjøper av juletreselgeren.
Derfor er et juletre av plast et godt
alternativ for allergikere. Husk å vaske
vekk støvet fra forrige jul før du setter
det inn i stua.
Juletre av gran, furu eller edelgran bør
spyles godt og tørkes av for eksempel
i garasjen før det kommer inn i huset.
Juletreet kan nemlig være en god
yngleplass for allergener
i form av muggsopp og
gammelt pollen. Alle juletrær
med ekte barnåler gir også fra
seg terpentinliknende gasser som
kan virke irriterende pa ̊ slimhinnene.
Disse gassene kan utløse astma og andre
overfølsomhetsreaksjoner i luftveiene.

Juletre. Kunstige juletrær er bedre for allergikere enn den tradisjonelle julegrana.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2016
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JULEGODT FOR ALLE
I førjulstiden er det mange ritualer knyttet til mat. Det er
for eksempel nissefest med julegrøt i barnehagen, pepperkaker og julegløgg på vennefesten og julebord med
alskens julemat for kollegene. Allergener som nøtter, melk,
hvetemel og egg er ingredienser i de fleste juletradisjonene.
Har du eller barnet ditt matallergi, kreves det derfor
en del forberedelser for å kunne delta fullt ut på alle arrangementer. Men det er i de fleste tilfeller mulig å finne
allergivennlige alternativer. Her er noen eksempler:
Julegrøt: Det går fint å lage risgrøt med kokosmelk
i stedet for kumelk. Er du allergisk mot nøtter, kan du
droppe mandelen.
Pepperkaker: Du kan bake pepperkaker uten egg, mel
og melk, eller kjøpe i helsekostbutikk i god tid før julestria.
Dette kan også bestilles på nettet.
Falsk marsipan: Du kan lage «marsipan» uten mandler
og nøtter ved å bruke hvetemel i stedet.
Sjekk også ut NAAFs oppskriftshefte «Julemat for allergikere» som kan lastes ned på nettsiden naaf.no/friskjul.
OBS: Hvis barnet ditt har matallergi, må du lære han/
henne hvilke matvarer som kan inneholde allergener.
Det er for eksempel ikke opplagt for et barn at marsipan
inneholder både mandler (nøtter) og egg. Mange typer
sjokolade inneholder også tilsetninger; barnet bør lære
å ikke spise ting han/hun ikke vet hva inneholder.

Julekaker. Pepperkaker hører
med til jul, og de kan bakes
uten egg, melk og gluten hvis
du har allergi.

TRYGT OG KOSELIG
MED JULEVERKSTED
Juletur til Gran Canaria

Vintertur Valle Marina

Hjemme med snø, sludd og kulde - eller borte
med sol, bad og varme? Vi kan friste med to og
tre ukers opphold på solsikre og ﬂotte Valle
Marina på Gran Canaria. Avr. 16 des. inkl. ﬂy
og opphold i ﬁne leiligheter i grønne omgivelser.

Trygt, varmt og godt. Kanariøyene slår aldri feil!
I vinter kan du være med på to eller tre-ukerstur
til Valle Marina ved Arguineguin. Her bor du i ﬁn
leilighet i stille og vakre omgivelser. Vi reiser i
januar, når det er på det kaldeste her hjemme...

En uvanlig sydentur

Vakre Puerto de Mogan

Juleverksted. Det er hyggelig å samle små og store til felles aktiviteter
i førjulstiden.

Mange har som tradisjon at de arrangerer juleverksted for barna
i familien eller venneflokken. Da er det hyggelig å legge opp til
aktiviteter som alle kan delta i, uten å være redde for allergi.
Et godt forslag til aktivitet er å male på kort, glass eller trolldeigfigurer med lukt- og giftfri maling. Morsomt for store og små!

KLART FOR
JULERUNDVASKEN!
Mange synes en skikkelig husvask må til før julefreden kan
senke seg. For selv om du holder det jevnt rent og ryddig, kan
det være greit å gi tak og vegger litt ekstra renhold en gang
eller to i året.
Noen forbinder julevasken med at det skal lukte grønnsåpe
eller andre rengjøringsmidler etterpå. Det er imidlertid kjemikalier det lukter, og det er ikke bra for helsa å bruke for mye
av ulike rengjøringsmidler.
Unngå særlig å bruke sprayprodukter. Overdreven bruk
av disse kan både forverre astma for de som har det, men
faktisk også utløse astma. Bruk heller litt flytende rengjøringsmiddel på en klut, det vil ha like god effekt som å spraye
hele benken.
Sprayer man på hele flater med kjemisk rengjøringsmiddel,
vil dessuten aerosoler legge seg på benken og i luften. I tillegg
til at man puster inn aerosolene, vil de binde seg til støv som
kan virvles opp, og man kan bli eksponert over lengre tid.
Både når du vasker til jul og ellers i året er det best å bruke
tørre rengjøringsmetoder og så lite rengjøringsmidler som
mulig. Vask kjøkken og bad minst en gang i uken, og hold
ellers huset rent og ryddig – dette er det beste både for
huset og helsa.

NYHET: Bli med som mannskap på ﬂott seilskute som seiler i farvannene ved Kanariøyene.
Passer både funksjonshemmede og funksjonsfriske. 8 dgr. 28. nov eller juletur 21. des. Vi kan
også friste med seilaser i Stillehavet. Kast loss!

Populære fellesturer med reiseleder til Puerto
de Mogan på Gran Canaria. Oppvarmet basseng
og tilbud om fysikalsk behandling. Nydelig klima
med masse sol. Utﬂukter og felles aktiviteter.
Ledig tre uker med avreise 13. mars. Bli med!

Kroatia på sitt beste

Møt våren i Spania

Bli med til vårt nye reisemål Makarska ved vakre
Adriaterhavet i Kroatia! Vi arrangerer behandlingsturer til våren med direkteﬂy fra Oslo. Stort
fysikalsk helsesenter, og norsk vertskap som
bistår med språkhjelp og annen assistanse.

Tjuvstart våren og bli med til Reuma-Sol i to eller
tre uker i februar og mars. Solen står allerede
høyt på himmelen, det er godt og varmt og grønt
og frodig på Costa Blanca-kysten. Helsehus med
oppvarmet basseng. Godt for både kropp og sjel!

Kilder: NAAF.no, brosjyren «Frisk jul for alle» fra Region Nord
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Fri for gluten, laktose
og melkeprotein
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BLOMSTRENDE JULESTEMNING

Julegaver. Spør
gjerne foreldrene om
allergier før du kjøper
klær eller spiselige
ting som julegaver.

GAVER SOM ALLE
KAN SETTE PRIS PÅ
En viktig juletradisjon er at vi gir hverandre gaver. Og siden det
er tanken som teller, er det fint å forsikre seg om at gaven er
noe mottakeren tåler å bruke.
Barn med eksem kan reagere på enkelte stoffer i klær. Men
plagg i bomull er alltid trygge. Vil du gi bort skjønnhetsprodukter, velg alternativer uten parfyme. Konfekt er hyggelig, men
kanskje ikke den beste gaven til en som har nøtteallergi.
For å være på den sikre siden er det lurt å spørre mottaker
eller pårørende om allergier eller eksem før du kjøper gaven.

I den aller mørkeste tiden
av året kan det være fint
å friske opp i hjemmet
med blomstrende planter.
Dessverre er det noen
vanlige juleblomster som
skaper helseproblemer.
Julestjerner inneholder
slimhinne- og hudirriterende stoffer, og dette blir
spesielt problematisk når
du pynter med mengder
av julestjerner inne
i en liten stue. Det finnes
flere studier som viser til
luftveisproblemer, eksem
og allergi på grunn av
Juleblomst. Asalea er en flott juleplanjulestjernen. En myte
te som ikke gir allergiske reaksjoner. For
er at du bare kan knipe
at den skal holde seg lenge bør den stå
litt kjølig, for eksempel i vinduskarmen.
av de gule blomstene,
men dette stemmer ikke.
Andre juleblomster som bør unngås er juleglede, svibler, liljer
og tulipaner.
Den gode nyheten er at det finnes flere trygge juleblomster
som også er veldig vakre: Dette er for eksempel asalea, julekaktus, kristtorn, alpefiol, ildtopp og orkidé.

VÆR FORSIKTIG MED ALKOHOL
I julebordsesongen liker mange å kose
seg med et glass vin, årets juleøl eller en
akevitt til ribba. For noen gjør dette at
dagen derpå blir tung å komme gjennom.
I tillegg til alkoholen inneholder
nemlig mange alkoholholdige drikker allergener
som du kan reagere på.
Øl er vanligvis brygget
på korn, og tåles
dårlig av de som
har cøliaki eller
hveteallergi-/intoleranse. Likører
kan være tilsatt
frukt eller egg. Så det

lønner seg å lese varedeklarasjonen før
du skåler med kollegene på julebordet.
Personer som har allergi mot druer,
kan reagere på vin. I tillegg kan alkohol
inneholde histamin. Dette stoffet er det
samme som skilles ut ved en allergisk
reaksjon, og kan gi symptomer som kløe,
elveblest, rennende nese og pustebesvær.
Selve alkoholen kan også både forsterke og utløse allergiske reaksjoner
av mat. Biologisk forklart kan dette skje
fordi tarmslimhinnene blir påvirket av
alkoholen som gjør tarmen mer lekk, slik
at immunsystemet kommer i kontakt
med allergenet man reagerer på. Noen
hevder at de er allergiske mot selve
alkoholen, men dette er det lite forskning
som støtter.
Uansett årsak: Begrens alkoholinntaket
og sørg for å drikke nok vann – det er
best både for deg og omgivelsene.

Julefest. Mange synes alkohol er en naturlig del av
julefeiringen, men det er lurt å ikke drikke for mye.

Glutenfritt
havrekick!

JULEPYNT OG
LYS I ALLE ROM
Det å tenne lys er for mange en
naturlig del av juletiden. Men
det må ikke nødvendigvis brukes
levende lys. Batteridrevne kubbelys kan gi en vel så god stemning
som vanlige stearinlys. De som
er overfølsomme kan reagere
på os og røyk fra stearinlys.
Duftlys og røkelse er heller
ingen god idé dersom du er
plaget med astma, allergi eller
overfølsomhet. I verste fall kan
et lite duftlys utløse sterke reaksjoner og ødelegge hele festen
for en av deltakerne. Velg derfor
heller julepynt uten duft.
Og apropos pynt: Husk at
juledekorasjoner er støvsamlere;
tørk godt av dem før du plasserer
dem rundt i huset.

Havrebrødene finnes i Coop og utvalgte
Meny-, Kiwi-, Spar- og Jokerbutikker.
Spør gjerne kjøpmannen hvis du ikke finner de.

G LU T E N F R E E

fria.se
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NAAFS JUSSEKSPERT
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Omdiskutert regulering
av e-sigaretter
Som følge av tilpasning til nytt EU-direktiv, er det kommet flere forslag til nytt
regelverk og lovendringer for omsetning og bruk av e-sigaretter. Forslagene har
skapt stor debatt og til dels forvirring og er fortsatt under behandling. Per i dag er
det kun e-sigaretter uten nikotin som kan omsettes lovlig i Norge.
E-sigaretten ble lansert i 2006
og må fortsatt anses som et
relativt nytt produkt. Den er
både omdiskutert, elsket og
hatet. For noen utgjør den et
røykeavvenningsprodukt som
har blitt en god erstatning
for tradisjonelle sigaretter.
For andre har damp fra esigaretter blitt et sjenerende
element på alt fra tog og buss
til spisesteder. Noen ønsker
ytterligere restriksjoner, mens
andre ønsker at produktene
skal være både lettere tilgjengelige og tillatt brukt i større
omfang.

Det er utvilsomt mange
motstridende interesser som
skal ivaretas, men det er også
tydelig at mange er usikre på
hva som faktisk er gjeldende
rett hva angår disse produktene. Det kan derfor være
fornuftig med en presisering
av gjeldende regelverk og en
kort gjennomgang av de siste
lovendringsforslagene på
dette området.
Tilpasning. EU har nylig vedtatt et nytt tobakksproduktdirektiv; 2014/40/EU. Direktivet medfører at medlems-

landene må gjøre nødvendige endringer i eksisterende
tobakkslovgivning, i tillegg til
at de nå må etablere eller innarbeide et helt nytt produktregelverk for e-sigaretter. Selv
om Norge ikke er medlem av
EU, er vi gjennom EØS-avtalen
forpliktet til å implementere
EU-direktiver som gjelder EUs
indre marked i vårt nasjonale
lovverk. For å imøtekomme
dette har Helse- og omsorgsdepartementet det siste året
foreslått en rekke endringer
i vårt nasjonale lovverk,
primært i form av endringer

i «Lov om vern mot tobakksskader»
Et av forslagene er at det
skal opprettes en ny «Forskrift
om elektroniske sigaretter».
Dersom denne vedtas, vil det
i korte trekk bety at e-sigaretter i stor grad vil bli regulert
på lik linje med tobakksvarer
når det gjelder salg og bruk,
men det vil blant annet stilles krav til maksimalt tillatt
nikotininnhold, størrelse og
ingredienser.
Siden 1989 har Norge for
øvrig hatt et forbud mot produksjon, import og salg av alle

FAKTA E-SIGARETTER
l
l
l

l

l

l
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Per i dag er det kun bruk av e-sigaretter uten nikotin som
er tillatt å omsette i Norge.
Privatpersoner kan importere e-sigaretter med nikotin fra
utlandet som et legemiddel for røykeavvenning.
I forslag til ny «Forskrift om elektroniske sigaretter» (som
tilpasning til nytt EU-direktiv) skal salg og bruk av
e-sigaretter reguleres på samme måte som tobakksvarer.
Det skal imidlertid settes krav til maksimalt tillatt
nikotininnhold i e-sigaretter.
Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at bruk av
e-sigaretter skal inkluderes i røykeforbudet i tobakkskadeloven.
Ny forskrift vil innebære at det må gjøres unntak fra
reguleringer av 1989, som forbyr import og salg av alle
nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter i
Norge.
Norges Astma- og Allergiforbund er bekymret for at deler
av lovforslagene vil fungere som en oppmykning av
dagens tobakkspolitikk.
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Usikkert. Forslag til nytt lovverk som skal regulere omsetning og bruk av e-sigaretter i Norge er gjenstand for stor
debatt. Foto: Colourbox

nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Dette
er nedfelt i § 2 i «Forskrift om
forbud mot nye tobakks- og
nikotinprodukter». For at
e-sigaretter som inneholder
nikotin skal kunne omsettes
på lovlig vis i Norge, kreves
det altså at man gjør et unntak fra dette forbudet, eller
at bestemmelsen oppheves.
Helse- og omsorgsdepartementet har derfor foreslått å
erstatte dette forbudet med
en godkjenningsordning, hvor
produsenter og importører
av nye tobakksvarer kan søke
myndighetene om tillatelse til
å omsette varen på det norske
markedet.
I praksis åpner man altså
opp for at tobakksprodukter
som til nå har vært forbudt å
selge i Norge, kan få salgstillatelse etter godkjent søknad,
og over tid vil det også være
mulig at helt nye former for
tobakksprodukter dukker
opp på det norske markedet
dersom de oppfyller søknadskriteriene.
Gjeldende rett. Etter gjeldende rett er hovedregelen at
det kun er e-sigaretter uten
nikotin som lovlig kan omsettes i Norge. Privatpersoner
som ønsker å bruke e-sigaretter med nikotin som et
røykeavvenningsprodukt kan
allikevel importere disse fra
utlandet som et legemiddel
til personlig bruk i henhold til
reglene i «Forskrift om tilvirkning og import av legemidler».
Dette har medført en utstrakt
netthandel av nikotinholdige
e-sigaretter, noe som har
blitt en utfordring for norske
tollmyndigheter.
På bakgrunn av dette har
Helsedirektoratet etterspurt
tydeligere regulering av disse
produktene, slik at myndighetene har større kontroll på
hva som føres inn i landet.
Dette gjenspeiles i stor grad
i forslaget til ny forskrift om

Omstridt reklame. I Norge er
enhver form for reklame for
tobakksvarer forbudt, og det
er heller ikke tillatt med synlig
oppstilling av tobakksvarer og
røykeutstyr på utsalgssteder.
Dersom salg av nikotinholdige
Forvirring og protester. Det
e-sigaretter blir tillatt, har det
ser også ut til å knytte seg
vært foreslått at disse produknoe forvirring til reglene om
tene unntas fra dette reklameselve bruken av e-sigaretter.
og oppstillingsforbudet.
Tobakkskadelovens kapittel
Påstanden er at økt tilgjen5 har bestemmelser som sier
gelighet vil øke interessen for
noe om hvor det er forbudt
å forsøke e-sigaretter som
å røyke. De fleste kjenner i
et røykeavvenningsprodukt.
dag til forbudet i tobakkskaMotstandere av forslaget er
på sin side bekymret for at
deloven § 25 som sier at det
bransjen også vil rette sin
ikke er tillatt å røyke i lokaler
markedsføring mot ungdom
eller transportmidler hvor
allmenheten har adgang, men og ikke-røykere, noe man har
fordi e-sigaretter per i dag ikke sett tydelige tendenser til i
defineres som en tobakksvare USA. Innad i EU har man for
øvrig bestemt at slik reklame
som avgir røyk, er bruken
skal være forbudt, og reglene
heller ikke omfattet av dette
om dette er inntatt i artikkel
forbudet.
20 i det nye tobakksproduktMed mindre transportdirektivet.
selskapet eller lokalets eier
De nevnte lovendringsforbestemmer noe annet, er det
slagene er fortsatt til bealtså tillatt å benytte e-sigaretter eller tilsvarende utstyr, handling, og det er for tidlig
både med og uten nikotin,
å si noe om hva som blir det
innendørs på serveringssteendelige resultatet nasjonalt.
der og på offentlig transport.
Både tobakksprodusenter og
Vi kjenner også til at noen
brukere har protestert høylytt
arbeidsgivere har tillatt at de
mot flere av forslagene, og det
ansatte bruker e-sigaretter på har blant annet vært anlagt
arbeidsplassen. Selv om dette sak mot EU-kommisjonen for å
per i dag ikke utgjør et brudd
bestride tobakksproduktdirekpå røykeforbudet i tobakkska- tivets gyldighet. Brukersiden
deloven, er det verdt å merke hevder gjerne at forslagene
seg at det allikevel kan komme er for restriktive, mens det fra
i konflikt med de øvrige ansat- andre høringsinstanser påpetes rettigheter og kravene til
kes at disse lovendringene i
arbeidsmiljøet etter arbeidsrealiteten vil være en oppmykmiljølovens kapittel 4.
ning av gjeldende tobakkslovHelse- og omsorgsdeparte- givning.
mentet har foreslått at bruk
av e-sigaretter skal inkluderes Bekymret. Norges Astma- og
i røykeforbudet i tobakkskaAllergiforbund er blant annet
deloven dersom lovforslaget
bekymret for at man foreslår
om å tillate salg av nikotinhol- disse endringene på tross av
dige e-sigaretter blir vedtatt.
manglende, eller i beste fall
Frem til en eventuell lovendsvært tynn, dokumentasjon på
ring på området oppfordrer
de langsiktige helseeffektene
Helsedirektoratet norske
ved bruk av e-sigaretter. Selv
arbeidsplasser til å inkludere
om det i stor grad er enighet
bruk av e-sigaretter i sine
om at e-sigaretter medførøykeforbud.
rer mindre helseskader enn

e-sigaretter, gjennom at det
blant annet vil stilles krav
til registrering, merking på
produktene og overvåking og
rapportering av skadelige og
uønskede virkninger.

tradisjonelle sigaretter, har
vitenskapen foreløpig ikke
noe entydig svar på hvordan
e-sigaretter påvirker helsen
for øvrig. Produktene er nye,
og man har ikke hatt mulighet
til å studere bruk over tid.
Flere instanser anbefaler
derfor at man avventer ytterligere dokumentasjon, eller at
bruken frarådes. Ifølge Jørgen
Falk, som er sjefskonsulent i
Sundhedsstyrelsen, Danmarks
øverste helsemyndighet, gjør
denne usikkerheten at de ikke
kan anbefale det – heller ikke
som middel til å slutte å røyke.
NAAF mener også at usikkerheten rundt helseeffektene
må veie tyngst inntil man
eventuelt besitter den faglige
kunnskapen som disse endringene egentlig nødvendiggjør.
Tradisjonelt sett har norsk
tobakkspolitikk hatt som mål
å hjelpe røykere til å slutte
med tobakk i sin helhet, ikke
å overføre dem til et mindre
farlig, men fortsatt helseskadelig produkt. Selv om
dagens ordning medfører en
relativt utbredt privatimport
av e-sigaretter, medfører den
samtidig at det er røykeslutt
som er den primære årsaken
til innførsel. n

Rådgiver. Hogne
Skogesal i NAAF
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NAAF-KOKKEN

FORRETT: BACONDADLER
12 dadler
100 g baconskiver
Slik gjør du:
l Fjern steinen fra dadlene.
l Surr baconskiver rundt dadlene og legg dem med 		
skjøten ned i en ildfast form.
l Stekes på 250 grader i 10-15 minutter til baconet
blir sprøtt.
Det salte mot det søte er en fantastisk kombinasjon!
Du kan gjerne også forsøke med en bit chevre inni daddelen før du surrer bacon rundt. Det smaker himmelsk.

HOVEDRETT: FYLT RIBBE
1 ribbe, cirka 1,5 kg, uten ben
300 g sjampinjong
150 g spinat
4 ss dijonsennep (kan sløyfes, evt byttes ut med
100 g finhakket bacon)
2 ss smør (evt melkefri margarin)
Salt og pepper
Rosmarin
Olje

Julemat med ny vri

Julematen trenger ikke alltid bestå av medisterpølser, surkål og
risengrynsgrøt. Om du følger disse oppskriftene kan du servere en treretters
meny med smaken av jul. Gjestene har antagelig aldri smakt maken.
Tekst og foto: Morten Øverbye
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Slik gjør du:
l Del sjampinjonger i små terninger og stek den i stekepannen, først uten smør. Når du har fått dampet ut
fuktigheten av soppen, har du i smøret og steker videre
til soppen «faller sammen». Ha i grovhakkede spinatblader og stek videre i et lite minutt.
l Ha i sennepen, bland godt og smak til med salt og pepper.
l Rut opp ribbestykket og gni det godt inn med salt og
pepper. Har du god tid, kan du gjerne gjøre dette dagen
i forveien.
l Del ribben i tre deler uten at du skjærer helt igjennom
slik at du kan brette den ut i lengden.
l Fordel sennepsblandingen utover hele stykket. Legg noen
kvister rosmarin utover. Rull ribben stramt sammen og
bind det med litt hyssing for at stykket skal holde formen
under stekingen.
l Brun kjøttet raskt i pannen på alle sider. Sett det inn i
ovnen på 160 grader. Jeg bruker kjernetemperaturmåler,
og tar den ut av ovnen når temperaturen viser 66 grader.
Da vil den enda øke 2-3 grader etter at du har tatt den ut,
og da smaker den altså perfekt.
l Det kan hende at svoren ikke er sprø, så hold fokus
underveis. Du kan skru på grillelementene i ovnen de
siste ti minuttene og øke gradene til 220. Men du må
følge med så den ikke svir seg.
l La kjøttet hvile på benken i 10-15 minutter før du deler
den i rause stykker.

DESSERT: MULTESAUS
250 g multer
75 g sukker
Vaniljeis
Brownies/sjokoladekake
Slik gjør du:
Her er det nettopp multesausen, ikke isen, som er poenget.
Du kan bruke alle slags vaniljeis, uten både egg og melk, og
den brownies-varianten du kan spise.
l Ha multene i en skål og dryss over sukker. La det ligge og

trekke i en halvtimes tid.

l Legg noen hele bær til side.
l Kjør multer og saften som har samlet seg i bunnen

sammen med en stavmikser. Da får du en fyldig saus.

l Hell sausen gjennom en sikt slik at du får en klar og fin

saus i den andre enden.

l Bland sammen is og brownies til en deilig dessert.

Legg noen hele bær på toppen og hell over multesausen.

Kan gjerne serveres sammen med krumkaker eller
pepperkaker. Men den klarer seg også utmerket godt
på egenhånd.

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.
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FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

Takk for støtte og tillit
Kjære alle sammen!
Vi har nettopp avviklet vårt landsmøte i Asker, et møte jeg
ser tilbake på med stor glede. Jeg er svært takknemlig og
ydmyk for den støtte og tillit som ble vist meg da jeg ble
gjenvalgt som leder i organisasjonen for tre nye år. Jeg skal
selvsagt gjøre mitt ytterste for å vise dere at jeg er tilliten
verdig!
Selv om vi i dag har en helt annen organisasjon enn det vi
hadde for to år siden, er det ingen tvil om at organisasjonen
fortsatt står overfor store utfordringer. Disse utfordringer
må vi sammen ta tak i.
Vi har som kjent en handlingsplan som trekker opp
retningslinjene for vårt videre arbeid fram mot 2019.
Denne planen gir viktige føringer for vårt arbeid på et
overordnet nivå.
De særlige utfordringer vi fortsatt har, er på økonomisiden, og det faktum at det medlemsantallet vi har, ikke
må synke ytterligere. Jeg ønsker også en større synlighet
for organisasjonen i det offentlige rom. Det er viktig at
både tillitsvalgte og ansatte samt «menige medlemmer»
ute i regionene bidrar, slik at vi sammen tar tak i disse
problemstillinger på en for NAAF god måte.

Sammen med det nyvalgte forbundsstyret vil jeg sørge
for at disse utfordringer blir gitt den nødvendige prioritet.
Jeg ønsker også at det tilstrebes at regionene gis
mulighet til å utveksle erfaringer som den øvrige
organisasjonen kan dra nytte av. Dette kan skje på flere
måter, men jeg tror det er viktig at regionene gis tid og
rom for å møtes fysisk, og i større utstrekning enn det som
har vært tilfellet fram til nå. Hva gjelder de økonomiske
spørsmål knyttet til dette, skal forbundsstyret sammen
med administrasjonen vurdere disse.
Jeg ser fram til et godt samarbeid med dere alle
i tiden som kommer!

Spis godt og trygt
Sjekk ut matinfo.no

Søk produkt

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

LV

PR

IS
!

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!

HA

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og eksklusivt tilbud for 2017!
Aldri før har det vært så billig å reise til Valle Marina! Bare se her:

Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 2940!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1610!
Gjelder opphold i perioden 1.5-13.9 2017

PSSSST!

BESTILL
NÅ!
PS:

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

Facebook – facebook.com/hvaerdetimaten
Blogg – blogg.matinfo.no
Nyhetsbrev – matinfo.no

Rene fakta – helt gratis!
Vi snakke
r
norsk!
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Du finner også mye matnyttig
stoff ved å følge oss!

Kunnskap om hva mat inneholder, er viktig for alle som vil spise godt
og trygt. For mennesker med matallergier er det helt avgjørende
at de får vite hva de får servert. På Matinfo finnes informasjon
som kommer direkte fra over 185 produsenter, og som oppdateres
kontinuerlig. Dette gjør Matinfo til Norges mest utfyllende og
tilgjengelige faktaside om næringsinnhold og allergener.

Matinfo 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!
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Hektisk. Mange endringsforslag til paragrafene i NAAFs vedtekter krevde
dyp konsentrasjon blant landsmøtedelegatene.

016
LANDSMØTE 2

ENIGHET OM MAT ALLERGI-SATSING
God stemning og bred enighet om at matallergi og matintoleranse skal
være satsingsområde for NAAFs arbeid de neste tre årene preget ellers
hektiske forhandlinger under forbundets landsmøte i Asker i september.
Tekst: Nina Brun Foto: Lene Gunvaldsen/Anna Cecilie Jentoft/Nina Brun

En hilsen fra ordfører Lene
Conradi i Asker og Bærum,
som fremhevet hvordan
frivillig arbeid er en viktig
drivkraft i et lokalsamfunn
og roste NAAF for å være
en av de mest slagkraftige
organisasjonene, satte tonen
på Scandic Asker hotell. Der
var til sammen 150 deltakere,
hvorav 93 delegater fra hele
landet, samlet til landsmøtets
forhandlinger 24. – 25. september 2016.
Forbundsleder Trine Wettergreen Strømman understreket i sin velkomsttale at
landsmøteperioden som nå er
tilbakelagt har vært en tøff tid
for NAAF, men desto gledeli-

Blant de yngste. Ragnhild
Jentoft (16) tok til ordet for at
NAAF må ta hensyn at det er
mange grupper som er avhengig
av hjelpehunder.
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gere at organisasjonen nå har
et solid økonomisk fundament
som gjør det lettere å se fremover og samles om forbundets
mange viktige oppgaver for
astma- og allergisaken.
En spesiell varm velkomst
gikk til eldste deltaker og
hedersgjest Bjørg Simonsen
(92) fra Oslo og Akershus. Hun
har vært aktiv i NAAF siden
forbundet ble formelt stiftet
i 1960. Bjørg Simonsen er fortsatt aktiv som tillitsvalgt.
Motivere brukerrepresentanter. Blant
innkomne forslag til den nye
handlingsplanen var forslag
om å tydeliggjøre forbundets
innsats for å rekruttere flere
brukerrepresentanter i helseforetakene.
Bjørn Pettersen fra Region
Midt fortalte om sitt mangeårige engasjement som brukerrepresentant ved St. Olavs
hospital i Trondheim.
– Jeg kan forsikre at brukerrepresentantene blir lyttet
til. Vi har jevnlige møter med
ledelsen og ansatte ved helseforetaket. En god dialog har
ført til at vi har fått tilslutning
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til mange av våre forslag til
endringer. Men helseforetakene og øvrige brukerutvalg i
kommuner og regionen trenger over 40 nye representanter. NAAF må tilrettelegge for
kurs og motivere til at flere
går inn i dette viktige arbeidet, understreket Pettersen.
Landsmøtet ga sin tilslutning til oppfordringen som ble
stemt inn som eget punkt i
handlingsplanen for de neste
tre årene.
Bred oppslutning fikk også
handlingsplanens forslag om
at matallergi og matintoleranse skal bli et overordnet
tema for forbundets arbeid
de neste tre årene. Her skal
NAAF sette søkelys på de
utfordringer som mennesker
med matallergi og matintoleranse har, og arbeide for
økt tilrettelegging og økt
forskning innen fagfeltet.
Utgangspunktet skal være
klinisk allergi og intoleranse,
ikke trenddietter og særinteresser for øvrig.
Landsmøtet vedtok videre
at tilbud om matallergikurs for
tillitsvalgte skal inngå som en
del av dette satsingsområde.

Erfaren brukerrepresentant.
Bjørn Pettersen fikk landsmøtet
med på at NAAF må medvirke til
å rekruttere flere tillitsvalgte inn
i helseforetakenes brukerutvalg.

Hunder til besvær. En viss temperatur i salen oppnådde debatten om dyr i det offentlige rom.
Britt Wennerød, region
Østafjells mente NAAF må jobbe
mer synlig på området, og ta et
tydeligere standpunkt gjennom
å øve press på økt tilgjengelighet
for alle som er plaget med dyreallergi. Økt bruk av blant annet
terapihunder og større aksept for
dyr på transportmidler er i ferd
med å skape store problemer for
mange. Det er dyreallergikeres
ståsted NAAF må skjele til, ikke
alle andres behov, mente mange.
– Mange blinde er helt
avhengig av sin hund. Det
finnes redningshunder og terapihunder som gjør et viktig arbeid for grupper som vi ikke
må glemme at også skal tas
vare på, mente Ragnhild

Jentoft (16) fra Region Nordland.
– Terapihunder er viktig, men
vi er NAAF og vi har behov for
å definere på hvilken måte vår
gruppe kan ivaretas, repliserte
Cathrine Finnebraaten, Region
Østafjells.
Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud kunne forsikre at
problemer med dyr i det offentlige rom er noe både administrasjonen og forbundsstyret tar
på største alvor. I praksis har
dette vist seg å være en nokså
vanskelig balansegang.
– Det er viktig at vi evner
å se andre grupper, og NAAF
bør vokte seg vel for å bli for
fundamentalistisk. Det kan slå
tilbake på oss selv, understreket
Eriksrud.
Punktum ble satt for debatten med forslaget fra region
Østafjells om at NAAF skal
intensivere opplysningsarbeid
angående dyr i det offentlige
rom ved å synliggjøre hvilke negative effekter dette har for alle
med dyreallergi. Landsmøtet ga
sin tilslutning til forslaget.
Alle grupper må med. Til
punkt i handlingsplanen om at
NAAF skal arbeide aktivt for
å redusere sykdomsutvikling
og symptomer gjennom å
spre kunnskap og gi opplæring, foreslo Region Oslo og
Akershus at kunnskapsformidling til innvandrergrupper bør

fremheves spesielt.
– Vi har et stort behov for
informasjonsmateriell på
ulike språk. Dette må synliggjøres i handlingsplanen, sa
Ane Heiberg, Region Oslo og
Akershus. Forslaget fikk landsmøtets tilslutning.
Flere delegater understreket videre at handlingsplanen
må synliggjøre bedre at NAAF
er en organisasjon som skal
favne alle aldersgrupper, ikke
minst voksne med kols. Dette
må også gjenspeiles i den
bildebruken som NAAF benytter i sine kommunikasjonskanaler.
1. nestleder Jan Ivar Rønning kunne imidlertid forsikre
at ingen aldersgrupper skal
være utelatt fra NAAFs satsingsområder, og viste spesielt
til at et av hovedmålene i
handlingsplanen er å sikre
bedre ressurser til rehabiliteringstilbud.
Blant innspill fra salen for
øvrig var ønske om tydeligere
satsing på medlemsverving i
alle organisasjonsledd (NAAF
har mistet mange medlemmer i løpet av de siste årene)
og at NAAF skal arrangere 1
- 2 landsomfattende kampanjer i kommende periode.
Flere ønsket at forbundet skal
intensivere arbeidet med å
øke tilfanget av produkter
uten helsefarlige stoffer og at
NAAF må gå aktivt inn for å

rekruttere helsepersonell med
allergologisk kompetanse.
Landsmøtet ga sin tilslutning
til de fleste foreslåtte tilleggspunktene i handlingsplanen.

På løpende bånd. Elisabet
Salte fra forbundsstyret
presenterte forslag til nye og
endrede vedtekter fra NAAF
der det ble understreket at
forbundets mange regioner,
storlag og lokalforeninger skal
navngis fullt ut som Norges
Astma- og Allergiforbund og
ikke forkortes NAAF.
– Forkortelsen NAAF
forteller omverden lite om
hvilket viktig arbeid og hvilke
sykdomskategorier denne organisasjonen favner, sa Salte.
Blant forslag fra forbundsstyret var videre å sette øvre
aldersgrensen for deltakelse
i forbundets ungdomsorganisasjon NAAFU til 26 år, at en
region skal bestå av minst to

fylker og at landsmøtet avholdes hvert fjerde år, i stedet for
som nå hvert tredje år.
Dermed var debatten om
justeringer av ordlyder i vedtektenes mange paragrafer i
gang. Dirigent Svein Møllersen
fikk ingen enkel oppgave med
å lose avstemningene i havn da
et femtitalls nye forslag ble lagt
fram på løpende bånd.
Det ble tilløp til stress i salen
og lå an til å bli en sen søndag,
men etter pause da både delegater og dirigenter fikk hentet
seg fint inn, kom stemningen
på plass igjen og det ble god
flyt over den elektroniske
stemmegivningen. Forbundsstyret fikk tilslutning for flere
av sine vedtektsendringer, men
fortsatt skal ungdomsorganisasjonen ha øvre aldersgrense på
36 år og landsmøtet i Norges
Astma- og Allergiforbund avholdes hvert tredje år. n

Hedersgjest. Eldste delegat Bjørg Simonsen (92) fikk en spesiell varm
takk fra generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud for sin innsats.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2016
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Valg av forbundsstyre
Under landsmøte 24.- 25. september ble følgende representanter valgt
inn i nytt forbundsstyre for perioden 2016–2019.

Unikt
Unikt
Unikt
støvopptak
støvopptak
støvopptak
Ekstremt
Ekstremt
Ekstremt
lav
lav
vekt
lav
vekt
vekt
Lang
Lang
Lang
levetid
levetid
levetid
Forbundsstyre 2016–2019. Bakerst fra venstre: Erik Borg Finnebraaten,
Anita Kolseth Olsen, Bård Svendsen, Hogne Skogesal, Gerd Gran og
Espen Kromvoll. Foran fra venstre: Elisabet Bjørheim Salte, Thomas Bræck,
Trine Wettergreen Strømman, Hege Sydnes og Hanne Sagerud.
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NAAF-priser til Harstad og Bergen
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Harstad og omegn storlag og Bergen Astma- og Allergiforening tok hjem NAAFprisen for henholdsvis 2015 og 2016 som ble utdelt under landsmøtet i Asker.
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Bergen Astma- og Allergiforening mottok NAAF-prisen
2016 for organisering av tiltak
som har fått medlemmer i
alle aldre med på tur. Gjennom tiltaket «Å være «ung»
og sprek er ingen lek» har til
sammen 23 deltakere fra 23 til
65 år vært med på turer i sentrumsnære fjell rundt Bergen,
med avslutning og topptur
til Galdhøpiggen. Målet har
vært å skape gode opplevelser
sammen med andre og bidra
til at medlemmer som ellers
ikke driver med fysisk aktivitet
opplever mestring.
– Tiltaket har bidratt til å
fremme både fysisk og psykisk

A c c or

Harstad mottok prisen for 2015
for prosjektet «Parfymefri
julenisse». Gjennom oppmøte i
barnehager i Kvæfjord, Harstad
og Skånland kommune har
lokallaget knyttet kontakt
med barn, foreldre og ansatte
og spredd infor-masjon om
tilgengelig allergivennlig mat
og parfymefrie pleieprodukter.
De tillitsvalgte oppsøkte totalt
9 barnehager i distriktet.
– I dette prosjektet har Harstad og omegn storlag evnet å
tenke utenfor boksen. Prosjektet har humor og har definitivt
spredd glede og gjort NAAF
synlig for omverdenen, heter
det i juryens begrunnelse.

Moderne
Moderne
Moderne
design
design
design

ta n

Forbundsleder: Trine Wettergreen
Strømman (gjenvalgt)
1. nestleder:
Bård Svendsen
(tidligere 2. nestleder)
2. nestleder:
Elisabet Bjørheim Salte
(tidligere styremedlem)  
Styremedlem: Thomas Bræck
(gjenvalgt)
Styremedlem: Anita Kolseth Olsen
(gjenvalgt)
Styremedlem: Gerd Gran
(tidligere varamedlem)
Ansattrepresentant:
Hogne Skogesal (ny)
1. varamedlem: Hanne Sagerud (ny)
2. varamedlem: Erik Borg Finnebraaten
(tidligere 1. vara)
3. varamedlem: Hege Sydnes (ny)
Ansattrepresentant med vara ble valgt
av ansatte i forkant av landsmøtet.
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Parfymefrie julenisser. Hilde Hansen og Eirin M. Wallervand fra
Harstad og omegn storlag har vært med og spredd glede og informasjon til barnehager i nord. Det kvalifiserte til NAAF-prisen 2016.

helse, og viktigst av alt gitt
deltakerne et sosialt samhold,

heter det i juryens begrunnelse. n

TT
RIMAKK
RIMAKK
TRIMAKK
AA
NS
A
NS
NS
Postboks
Postboks
Postboks
2219
2219
2219 46,
Skreppestadveien
3255
3255
Larvik
Larvik
3255
Larvik
3261
Larvik

Telefon:
Telefon:
Telefon:
331
331
331
35
3535
777
777
777
www.vorwerk.no
www.vorwerk.no
www.vorwerk.no
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2016

29

FORSKNING

FORSKNING

Har du erfaringer med
alternativ behandling?

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) oppfordrer pasienter med astma
eller allergi som har gode eller dårlige erfaringer med alternativ behandling til å
dele sin historie. Slik kan du bidra til et tryggere og bedre behandlingsvalg for alle.
Av Solveig Johansson og Anita Salamonsen, NAFKAM

Register for eksepsjonelle
sykdomsforløp (RESF) er et
statlig finansiert register som
samler personers erfaringer med bruk av alternativ
behandling fra Norge, Sverige, Danmark og England. Vi
driftes av NAFKAM, som er
det nasjonale forsknings- og
informasjonssenteret i Norge
innen alternativ behandling.
NAFKAM ligger under Institutt
for samfunnsmedisin ved
Universitetet i Tromsø og er finansiert av Helsedirektoratet.
Unike historier. Registeret
danner grunnlag for forskning.
Enhver persons sykdomshistorie er unik, men når man ser

Bidra til bedre behandlingsvalg. Du kan dele dine erfaringer
med alternativ behandling ved å
ta kontakt med RESF ved Universitetet i Tromsø. Kontaktinfo under
www.naafkam.no

flere sykdomshistorier under
ett, kan vi lete etter mønstre

som vi ellers ikke kunne ha
oppdaget. Noen ganger ser vi
fellestrekk i hvorfor personer
føler seg bedre etter bruk av
alternativ behandling.
Det hender også at personer melder om uheldige
erfaringer med alternativ behandling til NAFKAMs register.
Vi har rutiner for å melde til
Helsedirektoratet og Statens
helsetilsyn dersom flere har
uheldige erfaringer med en
alternativ behandlingsform,
eller om noen melder om
alvorlige bivirkninger etter
bruk av alternativ behandling.
Dette kan bidra til bedre pasientsikkerhet.
Forskning basert på

registeret kan også vise oss
andre sider ved det å være
pasient, som ikke blir tydelig
før vi ser historiene i sammenheng. Blant annet har
NAFKAM-forskere, basert
på forskningsintervjuer med
deltakere i registeret, skrevet
forskningsartikler og underviser helsepersonell om hvor
viktig det er at pasient og
lege kan snakke sammen om
alternativ behandling.
Hva er alternativt? Alternativ
behandling i Norge omfatter
helserelatert behandling som
i hovedsak utføres utenfor
det offentlige helsevesenet,
uavhengig av hvem som gir

FAKTA RESF (REGISTER FOR EKSEPSJONELLE SYKDOMSFORLØP)
l

l

l
l

l

Statlig, offentlig finansiert database som samler pasienters gode og dårlige erfaringer med bruk av alternativ
behandling.
Med alternativ behandling menes det å gå til alternativ
behandler, bruk av urter og kosttilskudd, dietter, selvhjelpsteknikker og alternative behandlingsprodukter.
Registeret er unikt i sitt slag, og samler historier fra
både inn og utland.
Det er per i dag skrevet en fagbok for pasienter og
helsepersonell, en doktorgradsavhandling, en mastergrad, en bacheloroppgave, et større antall kronikker og
artikler, samt gjort ulike eksterne forskningsprosjekter
basert på materiale innsamlet i RESF.
Informasjon fra RESF brukes som grunnlag for informa
sjonsartikler, foredrag og oppdrag fra Helsedirektoratet. RESF bidrar til nyttig informasjon om mulige
fordeler og risiko ved bruk av alternativ behandling.

I dag bruker forskere på NAFKAM innkomne data til RESF
som del av grunnlaget for sin undervisning av studenter i
medisin, sykepleie og folkehelse.
Kontakt RESF:
Epost: resf@helsefak.uit.no, telefon: 77 64 68 67,
hjemmeside: www.uit.no/resf

behandlingen. Derfor er for
eksempel akupunktur å regne
som alternativ behandling,
uavhengig av om du mottar
akupunktur av en akupunktør
eller lege.
Også egenbehandling og
selvhjelpsteknikker, endring
av kosthold eller inntak av
vitaminer og kosttilskudd kan
defineres som alternativ behandling dersom dette brukes
på en annen måte enn hva
helsemyndighetene tilråder.
Yoga brukes ofte som en
treningsform, men defineres
som alternativ behandling
hvis det brukes mot et helseproblem, som for eksempel
migrene, astma eller høyt
blodtrykk.
430 er registrert. Vi har
omkring 430 registrerte
sykdomsforløp i vårt register

og de fleste har diagnosen
CFS/ME, kreft eller multippel
sklerose (MS). Dette er sykdomsgrupper som ofte oppgir
å bruke alternativ behandling
ved siden av konvensjonell
behandling. Også personer
med astma og allergi har
registrert sine sykdomsforløp
hos oss, og oppgir for eksempel ernæringsterapi, vitaminer, urter og kosttilskudd som
behandlingsmetode. Vi vet at
sitronsyre og andre alternative behandlingsmetoder er
i bruk blant personer med
astma og allergi.
På bakgrunn av undersøkelser, vet vi også at over 40
prosent av nordmenn oppgir
å ha brukt en eller annen
form for alternativ behandling
i løpet av det siste året. Vi
ønsker gjerne din historie i
registeret.

De som kontakter RESF,
på telefon eller på annet vis,
skal føle seg trygge på at alt
blir behandlet konfidensielt.
All kontaktinformasjon er
taushetsbelagt. Forskere som
ønsker å gjøre studier på
bakgrunn av registeret, må
søke om dette og vil da kunne
få tilgang på avidentifiserte
data. Du eier din historie!
Hvordan deler jeg min historie? RESF har hjemmesider
under nafkam.no og kan nås
både på telefon, per brev og
gjennom kontaktskjemaet på
nettsiden.
I kontaktskjemaet trenger
du kun å skrive navn, adresse
og telefonnummer. Før du
mottar registreringsskjema og
samtykkeerklæring i posten,
foretas et lite intervju på telefon. RESF er også behjelpelig

med å fylle ut skjemaet via
veiledning over telefon eller
e-post om det er ønskelig. Andre, som for eksempel personer i din familie, din lege eller
din alternative behandler kan
hjelpe deg å få din historie registrert hos NAFKAM dersom
du gir dem samtykke til det.
Erfaring med dårlige
pasientforløp, spesielt blant
CFS/ME-syke, har gjort at
RESF har utviklet et forenklet
registreringsskjema i tillegg til
det ordinære. Det forenklede
skjemaet er tilpasset personer
med negative sykdomsforløp
som på grunn av sykdom
ikke greier å fylle ut et større
skjema.
For at vi skal få mere
kunnskap, må pasienter dele
historien sin. Velkommen til
å ta kontakt. n

Aeroneb Go
medikamentforstøver
som er:
Aeroneb Go

medikamentforstøver som er:
- Liten, lett og lydløs
-- Enkel
bruke
Liten, ålett
og lydløs
-- Rask
til
å
forstøve
Enkel å bruke
-- Batteri
nettdrevet
Rask tileller
å forstøve
-- Klar
foreller
munnstykke
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nettdreveteller maske
- Klar for munnstykke eller maske
Philips Norge AS
Home Healthcare Solutions
Innspurten 15, 0663 Oslo
Philips
Norge
AS0605 Oslo
Postboks
6422,
Home Healthcare Solutions
Innspurten
Telefon +4715,
22 0663
74 80Oslo
00
Postboks 6422, 0605 Oslo
Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions
Telefon +47 22 74 80 00
Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions
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Vil gi eksembarn
bedre livskvalitet
ADAPT-studien tar for seg en behandlingsmetode
som forhåpentligvis kan gi barn og unge som lider av
alvorlig eksem, langt bedre fremtidsutsikter.
Tekst: Camilla G. Laxton Foto: NAAF-arkiv

FAKTA ADAPT-STUDIEN
Ny britisk studie ved Kings College i London som
har som mål å utforske om anti-IgE-terapi i barn
og unge med alvorlig eksem kan spille en betydelig
rolle som behandlingsform.
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– Her på Kings College har
vi en veldig aktiv forskningsgruppe som alltid er på
utkikk etter nye måter vi
kan forbedre pasientenes
liv på. Gjennom forskningsprosjektene våre jobber vi
med å enten forebygge eller
forhindre allergiutbrudd eller
å forbedre situasjonen der
allergi allerede forekommer,
sier Susan Chan.
Med sin medisinske bakgrunn i pediatri og allergi, er
den engasjerte forskeren en
av inititativtakerne til ADAPTstudien, som står for Atopic
Dermatitis Anti-IgE Pediatric
Trial, eller «atopisk dermatitt
anti-IgE pedriatrisk studie» på
norsk. Med seg på laget har
hun professor Gideon Lack,
som blant annet har ledet
den banebrytende peanøttallergistudien LEAP. Den fikk
mye medieoppmerksomhet
tidligere i år på grunn av sine
oppsiktsvekkende studieresultater.
IgE og anti-IgE. IgE er et
molekyl som produseres av
kroppens immunsystem hos
allergikere, og det antas at
forekomsten av dette molekylet er sentral når det gjelder
utviklingen av eksem. Mens
mange allergiske barn oppnår
gode resultater ved hjelp av
topikale kortikosteroider og
antihistaminer, er det en liten
gruppe allergikere som har
såpass alvorlig eksem at vanlige behandlingsmetoder ikke
oppnår ønskede resultater.
I ADAPT-studien bruker man
et medisinsk stoff, anti-IgE,
som også går under navnet
Xolair eller omalizumab, for
å prøve å nøytralisere og re-

få rekruttert 62 barn og unge i
alderen 4 til 19 år som lider av
alvorlig eksem. I tillegg må de
også lide av astma, høysnue
eller matallergi. Barna og
deres familier binder seg til
et opplegg som strekker seg
over et helt år, med månedlige
behandlinger de første seks
månedene og deretter oppfølging i fire til seks måneder.
– Vi snakker her om barn
og unge som virkelig lider av
svært, svært alvorlige tilfeller
av eksem. Derfor trodde vi
at vår største utfordring ville
bli å få slike familier med på
laget. De har jo allerede en
Pilotstudier. Det har allerede svært problematisk hverdag.
vært utført en rekke mindre
Ville de være villige til å reise
pilotstudier og tilfellestudier
inn til sykehuset en eller to
som har påpekt muligheten
ganger i måneden i løpet av
for gode resultater innenfor
en såpass lang periode?
denne pasientgruppen.
Forskerteamet har nå kun– Pilotstudiene har tatt for
net konstatere det motsatte.
seg kanskje fire til åtte pasien- Det har vist seg å være en
ter, mens tilfellestudier dreier enorm interesse for prosjektet
seg om bare én. Det dreier seg fra allergibelastede familier.
i det hele tatt om for få pa– Den entusiasmen og
sienter til at man har kunnet
generøsiteten disse familiene
trekke en definitiv konklusjon, har vist, er bare helt utrolig.
poengterer Chan.
De har ikke bare blitt med på
Nå kan ADAPT-studien imid- grunn av sine egne allergiske
lertid ta steget videre og se
barn. Det er jo en placebokonnærmere på denne behandtrollert studie, så kun halvlingsformen i en klinisk studie parten av barna får det aktive
på en langt større skala.
stoffet. Nei, de vil tydeligvis
– Vi har en statistiker med
hjelpe andre allergikere også.
på laget som beregner om vi
Vi er rett og slett imponert
har satt lista høyt nok i forover deres engasjement, sier
hold til antall deltakere, slik at forskeren.
vi kan få et reelt bilde av om
anti-IgE kan ha en funksjon
Påvirker hele familien.
innen eksem eller ei, sier hun. Den engasjerte forskeren
understreker at eksem ofte
Rekruttere 62 barn. Adaptblir undervurdert. Mange
studien så dagens lys allerede allergikere lider av mild til
i november 2014 og har vært i moderat eksem, men det å
full gang med å rekruttere del- lide av ekstrem eksem er langt
takere i lengre tid. Målet er å
mer alvorlig:

dusere IgE-verdiene hos barn
og unge og dermed forbedre
eksemtilstanden.
– Vi vet at IgE-verdier hos
allergikere er høye. Vi vet for
eksempel at dersom du er
allergisk mot peanøtter, er de
spesifikke IgE-verdiene dine
mot peanøtt høye. Dersom du
har pollenallergi, er IgE-verdiene dine mot pollen høye.
Derfor er teorien at hvis vi kan
ta i bruk anti-IgE og dermed
redusere det overflødige IgEantistoffet, så kan vi kanskje
også forbedre eksemtilstanden, forklarer hun.

– I samtaler med familier ser vi hvor mye de lider
i hverdagen. Foreldrene er
vitne til at barnet klør og lider
kontinuerlig. Barna sover ikke
og foreldrene får heller ikke
noe søvn.
Chan forteller om familier
hun har møtt der mor eller far
ikke kan ta del i arbeidslivet
fordi det er umulig å holde
på en fulltidsjobb og samtidig
ta seg av et barn som lider av
alvorlig eksem.
– Barn kan være ganske
brutale mot hverandre og det
viser seg at eksembelastede
barn kan ha problemer sosialt,
blant annet med å forme
vennskap.
Får antidepressiva. Eksemtilstanden kan til en stor grad
også påvirke skoledagen og
hverdagsaktiviteter.
– Noen av de litt eldre barna

vi har møtt, har for eksempel
fått forskrevet antidepressive
midler. Og selv om vi ikke kan
si at eksem er selve grunnen
til depresjonen, er eksem en
faktor som spiller inn, sier
hun.
Og dermed er vi tilbake til
begynnelsen; ønsket om å
kunne hjelpe pasienter til en
bedre hverdag som er selve
hovedtanken bak ADAPTstudien. Chan og kollegene er
forventningsfulle, men det vil
imidlertid ta sin tid før de kan
vise til konkrete resultater.
– Innen utgangen av neste
år vil vi antakelig ha rukket
å møte alle studiedeltakerne,
og vi håper å kunne ha noen
resultater å vise til innen
2018. Forskning som dette tar
lang tid, men det er veldig,
veldig spennende! sier den
engasjerte forskeren. n

FAKTA LEAP-STUDIEN
Omfattende britisk studie som tidligere i år påviste
at innføring av peanøtt i kostholdet hos spedbarn
fra tre måneders alder kan ha en gunstig innvirkning med tanke på utvikling av peanøttallergi.

FAKTA ALLERGI OG IMMUNFORSVAR
Immunglobulin, ofte forkortet Ig, er en bestemt
gruppe proteiner i blodet som virker som antistoffer. Produksjon av antistoffer er av livsviktig
betydning i kroppens forsvar mot infeksjoner.
Immunglobulinene blir produsert av spesielle celler
(plasmaceller) i lymfeknuter, milt og benmarg. Det
finnes flere typer Ig, blant annet IgE. Hos allergiske
personer vil nettopp disse antistoffene (IgE) gå til
angrep på harmløse stoffer som kalles allergener.
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INNEKLIMA

– Teppebransjen
feilinformerer bevisst
Nei, det finnes ikke tepper som kan rense luften. Overlege Jan Vilhelm Bakke
i Arbeidstilsynet mener teppebransjen bevisst fordreier forskningen når de
hevder at tepper gir et like godt inneklima som glatte gulv.

HELSEPLAGER
AV TEPPER
l

l

l

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox
l

– I 20-30 år nå har helsemyndighetene gitt klare anbefalinger om at teppegulv ikke er
anbefalt, verken på arbeidsplasser, skoler eller i boliger.
Likevel legges det stadig
teppegulv i kontorlandskaper,
fordi teppebransjen viser til
såkalt forskning om at teppene er «allergivennlige» og
til og med renser luften. Dette
stemmer på ingen måte, sier
Bakke i Arbeidstilsynet.
Han anklager teppebransjen
for uredelig markedsføring,
og at de viser til forskning
basert på tvilsomme kilder og
fordreier forskningsresultater
for å selge sine produkter.
Blir ikke like rent. Problemet
med å bruke tepper på gulvet
er for det første at du aldri får
et teppegulv like rent som et
glatt gulv.
– For å kunne få et teppegulv tilfredsstillende rent,
må det brukes tre-fire ganger
så mye penger på renholdet,
sammenlignet med et rom
med glatt gulv. Og det blir i
praksis ikke gjort, sier Bakke,
og viser til studier gjort av
seniorforsker Steinar Nilsen
ved Sintef Byggforsk.
Fra teppebransjen er det
blitt hevdet at moderne tepper kan rense luften, fordi et
teppe suger til seg forurensning fra luften. Men dette
gjør ikke inneklimaet bedre
– snarere tvert imot. For parti34

kler som ligger nede i teppet
brytes ned og kan virvles opp
i luften, noe som igjen kan gi
problemer med luftveiene. Et
teppegulv vil fungere som et
depot av støv og smuss, og er
derfor spesielt dårlig egnet på
skoler, barnehager og arbeidsplasser der det er mye trafikk
inn og ut.
Det kan også være stoffer
i selve teppet som kan forårsake helseproblemer.
– Litt avhengig av hva
slags teppe det er og tilført
forurensning, vil det kunne
avgi lukt, gasser, partikler og
allergener, påpeker Bakke.
Publisert forskning viser
at det er mer støv, bakterier
og allergener i tepper enn på
harde gulv. Fjernes teppene,
reduseres eksponeringen for
allergener, biologisk støv og
husstøvmidd. Ved gange på
gulv ga teppegulv 2-4 ganger
mer oppvirvling av partikler
enn harde gulv.
Akustikkproblemer. Argumentet for å bruke tepper
i kontorlandskap er ofte at
dette er en enkel måte å løse
problemer med akustikken.
I åpne kontorlandskap der
mange skal sitte og jobbe
sammen på et lite areal, er
støy en stor utfordring. Et
teppegulv vil dempe lyden
av skritt, og gjøre at det blir
mindre gjenklang i rommet.
Bakke mener det likevel
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Mange studier viser at teppegulv fører til en
rekke helseplager for både barn og voksne.
De som har astma og allergi er spesielt utsatt.
Allergener og forurensning i tepper kan utløse
og forverre allergi for de som eksponeres for
dette.
Flyktige organiske forbindelse i teppene kan
avgi lukt og irritere slimhinner hos følsomme
individer. Ved bruk av rengjøringsmidler på
teppene kan dette problemet forsterkes.
Dersom de blir fuktige, kan tepper gi grobunn
for soppsporer og mugg, som er bevist kan
føre til helseplager.
Kilde: Artikkelen «Teppegulv, inneklima og
helsepåvirkning», Allergi i Praksis 2/2016.

NAAF-ANBEFALT ALTERNATIV TIL TEPPEGULV

Kritisk til teppebransjen. Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet mener de som selger tepper driver uredelig markedsføring.
Foto: Helsedirektoratet

er flere ulemper enn fordeler med å ha teppegulv på
arbeidsplassene.
– Det finnes andre og
bedre måter å løse det med
akustikken på. For det første
finnes glatte gulv som demper
trinnlyd. For det andre er det
en myte at alle jobber bedre
i åpne kontorlandskap. For
mange arbeidstakere, spesielt
de som trenger å konsentrere
seg, går produktiviteten ned
når de sitter i åpent landskap
og stadig blir forstyrret.
Taper på å spare. Overlegen
i Arbeidstilsynet synes det er
rart at arbeidsgivere velger å
spare på kostnader til husleie,
på bekostning av de ansattes
effektivitet.

– Ved mange moderne arbeidsplasser utgjør lønns- og
personalkostnader 90 prosent.
Dersom en arbeidstaker blir
mindre effektiv fordi han sitter
i kontorlandskap, taper bedriften mer på det enn de sparer
på å redusere arealbruken til
kontorer, sier han.
Bakke oppfordrer til at
man kaster ut teppene fra
arbeidsplassen allerede i planleggingsfasen.
– Snakk med noen som har
greie på akustikk, og planlegg
rommene slik at man ikke
trenger å bruke tepper for å
dempe støy. Det er heller ikke
sikkert det koster mer å lage
cellekontorer enn åpne landskap, når du ser på totalkostnaden. n

Gjennom sin produktmerkeordning anbefaler
Norges Astma- og Allergiforbund produktet Bolon
vevet vinyl som et alternativ til heldekkende
teppegulv.
Bolon er et gulvbelegg sammensatt av tråder
med ftalatfri vinyl som er fiberforsterket og vevd
i et mønster. Denne veven er fiksert fast på en
vanntett underside og kan brukes på samme
måte som andre gulvbelegg eller tepper.
Fordelen med Bolon er at det er vanntett og
enkelt å holde rent, i tillegg til at det demper
trinnlyd. Det binder ikke fuktighet og magasinerer
ikke støv.
NAAF anbefaler Bolon som et substitutt for tepper, i rom der det ellers ville blitt brukt
heldekkende tepper eller teppefliser.
Kilde: NAAF.no

Dårlig idé.
Teppefliser eller heldekkende tepper er en
dårlig inneklimaløsning
for kontormiljøer.
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KRONPRINS HAAKONS FORSKNINGSPRIS

Leger hedret for
fremragende forskning
Legene Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke er tildelt Kronprins Haakons
forskningspris for sin innsats innen fagområdene astma og allergi. Kronprinsen
sto selv for overrekkelsen under Inneklimadagen 2016.
Tekst: Nina Brun/Lene Gunvaldsen Foto: Tore Fjeld

Dette var første gang Kronprins Haakons forskningspris
deles ut av Astma- og Allergiforbundets forskningsfond.
I løpet av 2016 var det
kommet inn 21 forslag til
priskandidater fra forskningsmiljøer over hele landet.
– Vi ønsket at prisen skulle
være fremadrettet og gå til
kandidater vi forventer kommer til å bidra med sitt arbeid
i mange år fremover, og
besluttet at prisen i år måtte
gå til to vinnere, sa styreleder
i forskningsfondet Anne
Ombye under prisutdelingen
i Helsedirektoratet 27. oktober.

ved Oslo universitetssykehus.
Studien har som mål å se
på tiltak som kan gjøre det
mulige å forebygge allergiske
sykdommer og er et samarbeid mellom sykehus og
forskere i flere land. Så langt
har mer enn 2500 gravide blitt
med i studien, og mer enn
1700 av deres babyer er født
og inkludert.

Banebrytende studier.Lege
og spesialist i pediatri Håvard
O. Skjerven mottok prisen

FAKTA FORSKNINGSFONDET
l

l

l

l
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Utrettelig ambassadør.
Overlege Jan Vilhelm Bakke i
Arbeidstilsynet mottok prisen
for sin innsats som kartlegger
blant annet for sitt doktorog formidler av kunnskap om
gradsarbeid og studier av
innemiljøets betydning for
akutt bronkiolitt hos små barn. utvikling av astma og allergi
Arbeidet har resultert i flere
og andre inneklimarelaterte
publikasjoner i internasjonale helseproblemer.
tidsskrift og bidratt til å endre
– Jan Vilhelm Bakke er en
behandlingsretningslinjene på utrettelig ambassadør for
verdensbasis. Behandling av
tverrfaglig samarbeid, og har
akutt bronkiolitt hos små barn i mange tiår bidratt med sin
er nå er blitt mindre ressursmedisinske innemiljøkompekrevende og mer skånsom.
tanse til alle landets sentrale
– Håvard Skjerven har
fagmiljøer, myndigheter og
utmerket seg som en dyktig
organisasjoner, sa Ombye.
forsker med stor arbeidskaBakke har også vært
pasitet. Han er ambisiøs og
spesielt opptatt av at forsflink til å få med seg samarkningsbasert kunnskap skal
beidspartnere. Vi har stor
komme brukerne til gode, og
tro på ham som fremtidig
har prioritert å gi informasjon
ut til voksne i arbeidssituasjotoneangivende forsker innen
astma-, allergi- og lungefeltet, nen, elever i skolene og barn i
barnehagene.
sa Ombye om begrunnelsen
for prisen.
Skjerven er nå daglig leder
Viktig stimulans. Kronprins
for PreventADALL-studien
Haakon sto for prisoverrekk-

Velkommen. Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud i Norges
Astma- og Allergiforbund ønsket Hans Kongelige Høyhet kronprins
Haakon velkommen til forskningsfondets prisutdeling.

Forskningsfondet for astma og Allergi ble stiftet
av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)
i 1963. Formålet er å fremme forskning innen
astma- og allergisektoren.
Fondet består av andel av medlemskontingenten
og legater og bidrag fra enkeltpersoner. I tillegg
forvalter Forskningsfondet Gerd og Lars Volders
legat fra 1986 på 550 000 kroner.
Kronprins Haakons forskningspris for særlig
innsats innen fagformrådene astma og allergi ble
opprettet i 2016. Kronprinsen er Astma- og
Allergiforbundets høye beskytter.
Forskningsprisen ble delt ut under Inneklimadagen 2016, et samarbeid mellom NAAF, NFBIB,
Direktoratet for byggkvalitet, Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Folkehelseinstituttet og
Helsedirektoratet.
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Prisutdeling. Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet og lege
og spesialist i pediatri Håvard O. Skjerven ved Oslo Universitetssykehus
fikk sin velfortjente applaus av kronprins Haakon og Linda Granlund,
divisjonsdirektør Folkehelse i Helsedirektoratet.

elsen og gratulasjoner til de to
forskerne som mottok 50.000
kroner hver for sin innsats.
Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud kunne fortelle
at å støtte forskning har vært
en viktig oppgave for Astmaog Allergiforbundet helt siden
stiftelsen av forbundet i 1960.
Etter at Forskningsfondet ble

stiftet få år senere, har en fast
andel av medlemskontingenten vært overført til fondet.
– Det er en stimulans for
forbundet og for forskningen at kronprins Haakon er
tilstede under prisutdelingen.
Vi er svært stolte av de første
prisvinnerne og gleder oss
til å følge deres forskning og

arbeid videre, sa Eriksrud.
Kronprins Haakon, som også
tok seg god tid til å besøke
informasjonsstandene under
inneklimadagen, forteller til
AstmaAllergi at han ønsker å
takke både Astma- og Allergiforbundet og prisvinnerne for
viktig samfunnsnyttig innsats.
– Forskning baner vei for

bedre behandling og også
mulige kostnadseffektive løsninger. Forebyggende helsearbeid, som innsats for et
bedre innemiljø, er dessuten
bra for alle. Forskningsfondets første pris har gått til to
flotte prismottakere, understreker kronprins Haakon. n
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Sov trygt og godt med
dunprodukter fra Princess!
Dunputer og dundyner i Dream Collectionserien er norskproduserte og anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund.
Svanemerkede dunprodukter selges kun
hos Princess! Når du kjøper et svanemerket
produkt kan du være helt trygg på at
produktene er trygge for både
deg og miljøet.

NORSKPRODUSERT
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Til minne om Kjell Aas
Pasientens beste venn, professor Kjell Aas gikk bort 21.
oktober, 91 år gammel. En tydelig og viktig røst for alle
pasienter med astma, allergi og overfølsomhetssykdommer har stilnet.
Kjell Aas var en foregangsmann og bauta innen fagområdet astma og allergi i Norge, og internasjonalt kjent for
sin banebrytende forskning. Han ble den første til å lykkes
med å renfremstille et allergen, torskeallergenet.
De fleste pasienter og deres familier kjente Kjell Aas
best som selve «overlegen» på Voksentoppen. Den
myndige barnelegen med det varme hjertet for kronisk
syke barn. Han stilte som regel med bamse på stetoskopet. Kjell Aas grunnla og ledet Voksentoppen Institutt for
barn med allergi, astma og andre lungesykdommer, fra
1971–90, en pionerinstitusjon som vant internasjonalt
ry for sin tverrfaglige tilnærming og helhetssyn. «Tenk
ikke bare på lungen, men på hele ungen!» var ett av Aas’
mange behandlingsmotto. Også barnas psykiske helse
skulle ivaretas, og slik ble Voksentoppen en av de første
barneavdelingene som åpnet for at mødrene ble lagt inn
sammen med barnet. Det sørget overlegen for.
Den faglige meritt- og publikasjonslisten til Kjell Aas er
lang, og æresbevisningene mange, blant annet æresdoktor ved Göteborg Universitet, ridder av 1. klasse St. Olavs
Orden og mottaker av Norges Røde Kors hederstegn. Han
var redaktør av tidsskriftene Allergy og Allergologen og
publiserte til sammen over 300 vitenskapelige artikler og
30 vitenskapelige og populærmedisinske bøker.
Men Kjell Aas var alltid like opptatt av at kunnskap om
medisinske spørsmål skulle nå ut til flest mulig, og slik
komme pasientene til gode. Han gjorde vanskelige temaer
tilgjengelig, og mente god kommunikasjon mellom lege
og pasient var en forutsetning for riktig diagnose og
behandling. Et sentralt tema i flere av hans bøker.
For Norges Astma- og Allergiforbund ble Kjell Aas
tidlig en viktig støttespiller og kunnskapsformidler helt
fram til sine senere år. Han ble medlem av forbundets
første legeråd på 60-tallet, som pensjonist initiativtaker

og første redaktør for fagbladet Allergi i Praksis, senere
for kunnskapsbankene inneklima.com og allergiviten.no.
Disse hadde han tilrettelagt for publikum og fagfolk etter
utallige spørsmål, og like mange svar, fra den åpne rådgivningstjenesten han etablerte ved Voksentoppen. Denne
tjenesten fortsatte han å betjene helt fram til 2007.
I senere år utga Kjell Aas boken Miljøhemming, om
tilstander der overfølsomhet for noe i miljøet fører til
sykdom og plager, enten på grunn av allergi, astma eller
kjemisk miljøintoleranse. Utgangspunktet var hans utallige møter med fortvilede pasienter som fortalte om sin
vanskelige livssituasjon, men følte seg avvist av skolemedisinen. Kjell Aas ble etter hvert et viktig talerør for
at denne pasientgruppen skulle ha sin rettmessige plass
i behandlingssystemet, selv om ikke kjemisk miljøintoleranse var en anerkjent medisinsk diagnose.
Kjell Aas så tidlig hvordan økningen i forekomsten av
astma- og allergisykdommer var påvirket av barns fysiske
oppvekstmiljø, og at et dårlig inneklima kunne forverre
og utløse sykdom. Han startet og ledet Norsk Forum for
Bedre Inneklima for Barn (NFBIB) i 1996, og brant for at
forebygging av allergiske sykdommer skulle bli viktig for
helsepolitiske prioriteringer. Han ga også innspill til flere
stortingsmeldinger om astma, allergi og inneklimasykdommer. Indignasjonen var stor hver gang han opplevde
at folkevalgte ikke holdt hva de hadde lovet.
I 2008 mottok Kjell Aas Astma- og Allergiforbundets
ærespris for sin enestående innsats for astma- og allergiomsorgen og for sitt pionerarbeid innen kunnskapsformidling om innemiljø og helse.
Den kloke legen med sitt glødende engasjement vil bli
dypt savnet, men hans kunnskap lever med oss videre.
Anne Elisabeth Eriksrud
Kai Gustavsen
Nina Brun
Norges Astma- og Allergiforbund

ANBEFALT AV

ASTMA ALLERGI 5 2016 n WWW.NAAF.NO

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2016

39

BRUKERMEDVIRKNING

Gir unge pasienter en stemme
Hanne Sofie Bonnevie Hamre (24) har hatt astma og allergier hele livet. Som
NAAFs brukerrepresentant i Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus er hun
med på å gi unge pasienter og pårørende en viktig stemme.

Tekst: Sissel Fantoft Foto: Privat

Hanne Sofie Bonnevie Hamre
har vokst opp med astma
og allergier, og har gjort seg
mange erfaringer om møter
med helsevesenet på godt og
vondt. Som brukerrepresentant i Ungdomsrådet ved Oslo
universitetssykehus (OUS)
bruker hun sine personlige
erfaringer for å kjempe for at
unge pasienter skal få bedre
forhold når de er innlagt på
sykehus.
Astma i familien. – Både
mamma og begge brødrene
mine har astma og allergier,
så hele familien har hatt mye
kontakt med helsevesenet.
En av brødrene mine vokste
av seg astmaen, mens jeg har
blitt verre etter puberteten,
forteller hun.
Å øke helsepersonells kunnskap om hvordan ungdom
tenker er en av Ungdomsrådets hjertesaker.
– Det er stor forskjell på å
være ung pasient og å være
voksen og etablert. For ungdommer er det viktig å kunne
være integrert i skolen selv
om man er syk, og å holde
kontakten med venner. Selv
om jeg var mye syk i oppveksten, passet min mor alltid på
at jeg holdt kontakten med
vennene mine slik at jeg ikke
skulle føle meg så ensom. Det
er det dessverre mange unge
40

NAAF-representant. Hanne Sofie Bonnevie Hamre er brukerrepresentant i Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus (OUS).

pasienter som gjør, sier hun.
Respekt for pasientene.
Hanne Sofie Bonnevie Hamre
har ett år igjen av jusstudiet,
og målet er å jobbe med
helserett når hun er ferdig.
– Det har alltid vært
ønsket og målet mitt. Jeg
er opptatt av barn og unges
rettigheter i møte med
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helsevesenet. Jeg har et nært
forhold til min mor, så for meg
var det aldri noe problem at
hun var med i samtaler med
leger, men sånn er det ikke
for alle. Derfor er det viktig at
helsepersonell er klar over at
man er helserettslig myndig
når man fyller 16 år, sier hun.
Det innebærer blant annet
at helsepersonell ikke uten

videre skal videreformidle all
informasjon om pasienter som
har fylt 16 år til foreldrene.
– Det handler om respekt
for pasientene. På mange
sykehus går skillet mellom
barne- og voksenavdelingene
ved 18 års alder. Jeg har selv
opplevd at helsepersonell har
snakket til meg som om jeg
var et barn da jeg var 16-17
år gammel. Språket de brukte
gjorde at jeg følte meg veldig
liten, og noen ganger ble jeg
ganske lei meg. Derfor er det
viktig at helsepersonell tilpasser kommunikasjonen etter
ungdommenes alder slik at de
føler seg sett og hørt, sier hun.
Hanne Sofie Bonnevie
Hamre har også opplevd at
leger og sykepleiere henvender seg til hennes mor
istedenfor til henne selv.
– Det er viktig å ikke snakke
over hodet på ungdommene.
Det er de som er pasientene,
og ikke foreldrene, understreker hun.
Sårbar posisjon. Ungdomsrådet ved OUS har også jobbet
mye med å legge til rette for
at overgangen fra barneavdelingen til voksenavdelingen
skal bli så smidig som mulig.
– Tidligere gikk skillet på
OUS’ barneavdeling ved 16
år, men nå er det hevet til
18 år, og det er positivt. De

fleste 17-18-åringer er ikke
modne nok til å føle seg som
voksne. Jeg opplevde selv
som 18-åring å bli innlagt på
Diakonhjemmet med magesmerter. Der har de ingen
barneavdeling, og de fleste
andre pasientene på avdelingen jeg lå på var godt voksne.
Da hadde jeg hatt det mye
bedre på en barneavdeling,
sier Hamre.
Ungdomsrådet ved OUS var
det første i sitt slag i Norge
da det ble opprettet i 2012.
Siden har Helse Sør-Øst pålagt
alle sine sykehus å opprette
ungdomsråd.
– Alle representantene er
oppnevnt av en brukerorganisasjon, og selv om de har
mange personlige erfaringer
i møte med helsevesenet, er
det viktig at de samlet taler
barn og unges sak uavhengig
av egne erfaringer eller diagnose. Men jeg har alltid NAAFs
perspektiv med uansett, sier
Hamre.
– Det er viktig at noen som
har kapasitet og overskudd
kan tale unge pasienters sak.
Hvis man er syk, er man i
en sårbar posisjon, og orker
kanskje ikke å klage, sende
forespørsler eller andre ting,
og da kan vi gjøre det på deres
vegne. Vi kan formilde deres
ønsker og behov til sykehusledelsen, slik at sykehusoppholdet blir lettere for ungdommer, legger hun til.

Dårlig internett. Ved OUS
har det for eksempel kommet mange klager fra unge
pasienter på dårlig internettforbindelse.
– Det er viktig for ungdommene, både for å kunne følge
med på skolearbeidet, og
ikke minst i forhold til sosial
kontakt, sier Hamre.
Hun er medlem i NAAF og
også vara i regionstyret i Oslo
og Akershus. I tillegg sitter
hun som brukerrepresentant i
rådet for barn som pårørende
ved OUS.
– Min mor har vært mye syk
med både alvorlig astma og
kreft, så jeg har vært pårørende for henne hele livet. For
meg som datter, med begrenset livserfaring, er det veldig
vanskelig å være støttende
når man selv er engstelig. Jeg
ønsker at helsepersonell blir
flinkere til nettopp å ivareta
unge som pårørende. Det er
nemlig utfordrende å skulle ta
imot informasjon og følge til
undersøkelser og behandling
når helsepersonellet egentlig
ikke har forstått at jeg også
trenger hjelp. Det å leve med
kronisk syke foreldre er en
stor påkjenning, noe helsevesenet må vektlegge i større
grad. Brukermedvirkning er
viktig for å tale pasienters og
pårørendes sak i møte med
sykehusene, fastslår Hanne
Sofie Bonnevie Hamre. n

KAKER SOM ALLE
KAN SPISE, OGSÅ
ALLERGIKERE

FAKTA UNGDOMSRÅDET OSLO
UNIVERSITETSSYKEHUS
l
l
l
l
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Opprettet i juni 2012.
Brukerrepresentantene (ungdommene) deltar på 
alle møter.
Helsepersonell deltar på to møter i året.
Godt forankret i sykehusledelsen: Ungdomsrådet
ligger til sentralt brukerutvalg i OUS, seksjon for
pasient- og pårørendeopplæring, stab samhandling og internasjonalt samarbeid.
Ungdomsrådet skal bruke sitt mandat til å påvirke til økt fokus på ungdomshelse i sykehuset.
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sensitiv side

Gode nyheter
for sensitiv hud

Et trygt valg!
Alvøy-serien er blant våre beste
dunprodukter med 90% andel dun
og trekk i tettvevet bomullscambric.
Dunen er vasket og renset etter
strenge europeiske krav.
Alvøy er spesielt godt egnet
for husstøvallergikere.

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

ENESTE MALINGSSERIE
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MiteBlock middtrekk finnes
til pute, dyne og madrass.
MiteBlock middtrekk reduserer
kontakten med midd og allergener.

Ingen løsemidler
Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping
Besøk gjerne vår hjemmeside for
skadelig avdamping
T
å se ytterligere produkterH EIngen
R

FR

Midd er en av de hyppigste
årsakene til allergi.
Ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma.

R F TA L A

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

Uten parfyme - parabener
og fargestoffer

Ingen løsemidler
Ingen malingslukt
Ingen skadelig avdamping

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

Handle når du vil
i nettbutikken:

YH

KID INTERIØR har mer enn 130 butikker
over hele landet, og nettbutikk på kid.no

Sens er utviklet i samarbeid med:

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.
Vareutvalget kan variere fra butikk til butikk.

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no
Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

Rent og pent
innemiljø

ET

I

TE

R

FR

FO

R F TA L A

TA GREP OM
INNEKLIMA

Ferdigmalte panelog takplater anbefalt
av Astma- og
allergiforbundet
www.byggma.no

HudENS NATuRLIGE VALG

• Renholdssoner® stopper
opptil 90% smuss og fuktighet
• Installeres hurtig og gir umiddelSannsynligvis
verdens
reneste
bar effekt
Sens er utviklet
i samarbeid
med:
Sens er utviklet i samarbeid med:
• Bidrar til økt livskvalitet for alle
med luftveisplagerverdens reneste
• Reduserer støy med opptil 33 dB

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

Sannsynligvis

Se MiteBlock.no for mer
informasjon og fraktfri nettbutikk!

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

* Konkurrenttester utført av eksterne
institutter
basert på NAAFs strenge
* Konkurrenttester utført
av eksterne
kriterier
for innendørsmaling.
institutter basert på NAAFs
strenge
kriterier for innendørsmaling.

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

member of

ANBEFALT AV

Kontakt og mer info på
www.renholdssoner.no
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Hudpleieserien Dermica Sensitiv
gir en komplett følelse av velvære og
er spesielt utviklet for å beskytte huden
din med trygge, gode ingredienser

* Konkurrenttester utført av eksterne
institutter basert på NAAFs strenge
kriterier for innendørsmaling.

N

Barn under 16 år med dokumentert
middallergi får MiteBlock madrass
og putetrekk refundert av HELFO,
ref. Folketrygdloven §5-22.

– trygg fra første strøk

ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND

TE

HAR DU
MIDDALLERGI?

3 TRINNS MATTESYSTEMER

HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
ANBEFALER ALVØY DUNDYNER OG
DUNPUTER TIL BABY OG BARN.
Alvøy dundyne:
Baby 65 x 80 cm 449,90
Barn 80 x 100 cm 599,90
Junior 100 x 140 cm 999,90
Alvøy dunpute:
Baby/barn 35 x 40 cm 189,90
Junior 40 x 60 cm 299,90

CUTRIN
SENSITIVE

ASTMA ALLERGI 5 2016 n WWW.NAAF.NO

member of

Hudvask på kroppens egne vilkår

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

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2016
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›› Helsevennlige
EKSEMHANSKER.
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.

SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Utredning for matallergier

Barn med
hesteallergi

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.

Anna Bistrup

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

Helsefaglig rådgiver

Jeg har en sønn på 7 år som er
allergisk mot hester, men han
elsker hester over alt på jord.
Han steller en hest en gang i uka.
Før vi går til stallen, får han en
måleskje med Zyrtec. Likevel blir
han veldig dårlig og klør i øyne og
hals og nyser. Er det forsvarlig å
la han fortsette med stell av hest?
Vil tilstanden kunne forverres
over tid?
A.N.B
Svar:
Så leit at din sønn er allergisk
mot hest som han er så glad i.
For å svare deg kort: Ja, dette kan
forverres. Den eneste måten å
forhindre allergiske symptomer er
å holde seg unna det man reagerer på. Det er ingen god løsning
å gi medisiner for så å fortsette
med aktiviteten på fast basis.
Vedvarende eksponering for slike
allergener kan på sikt føre til at
han utvikler astma.
Støv med allergener fra hesten
flytter seg lett over på klær og
vil bli dratt inn i boligen også. Vi
anbefaler ikke å fortsette med
hestestellet når han har så kraftig
reaksjon selv etter at han har tatt
antihistaminer.
Man må selv gjøre en risikovurdering, men jeg vil foreslå at dere
konsulterer lege hvis dere velger å
la han fortsette med hestehold.

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

www.dungo.no
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Dungo babypose
- en nattpose med dun,
er godkjent og anbefalt
av Norges Astma- og
Allergiforbund

Anna

Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Jeg tror jeg har matallergi, men synes ikke jeg får tilstrekkelig hjelp av min fastlege for å få utredet dette. Hvilke allergitester vil dere anbefale at man tar utgangspunkt i ved
matvareallergi? Jeg ønsker å få testet meg for flest mulige
«vanlige» matvarer.
N.N.
Svar:
Vi anbefaler at man ber om henvising til spesialist som kan
rekvirere tester basert på dine symptomer. Hvis du opplever
at din fastlege ikke har nok kunnskap innen feltet matvareallergi, så bør du be om henvisning til spesialist eller lege
med allergologisk kompetanse. Alternativt kan du be om
henvising til en klinisk ernæringsfysiolog som kan hjelpe deg
med å teste ut en eliminasjonsdiett. Som oftest er det lureste å teste for de matvarene man mistenker gir reaksjoner,
for så å se om man blir bedre av å fjerne dette fra kosten.
Det er viktig å huske at blodprøver kun viser om man er
sensibilisert, ikke om man er allergisk. Det vil symptomene
dine, sammen med allergitester, gi svar på.
Inger

Amming mot allergi
Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Jeg har en datter på 8 måneder som har positive allergiprøver mot egg, melk og peanøtter. Jeg er i ferd med å
trappe ned på ammingen. Jeg har fått høre at man bør
amme barnet så lenge som mulig når de har allergier, og at
det vil gjøre de mindre allergiske. Er det riktig?
Gunn-Britt
Svar:
Dette med amming og allergi er noe som debatteres,
studeres og tolkes hele tiden. Morsmelk er god næring for
barnet, men sett fra et forebyggende perspektiv, så tilsier
nyere forskning at barnet bør introduseres for vanlige matvarer gradvis mellom 4-6 måneders alder for å forebygge
utvikling av allergi. Men ettersom din datter har fått påvist
sensibilisering mot visse matvarer, bør hun unngå disse
produktene frem til legen mener man skal introdusere dem
igjen. Når det gjelder dette å trappe ned på ammingen, bør
man gjøre det man som mor og barn er mest komfortable
med. Ønsker du å trappe ned ammingen for å avslutte, så
finnes det mange gode og fullverdige alternativer din datter
kan få i stedet. Spesielt hvis du er på diett på grunn av din
datters allergi, kan det ofte være en påkjenning for mor å
amme videre. Har du bekymringer rundt ernæring og ønsker
råd, så kan du også kontakte ditt sykehus for å få henvising
til klinisk ernæringsfysiolog.
Anna
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2016
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SPØRSMÅL OG SVAR

Allergisk mot midd
Hvordan bør jeg vaske og lufte
dyner og puter for å unngå
midd?
Frank
Svar:
Forekomsten av midd vil variere både med årstid og klima.
Det er mer vanlig med middallergi i kyststrøk enn i et tørrere innlandsstrøk. Det er middens avføring som forårsaker
allergiske reaksjoner, som tett
og rennende nese, særlig om
natten. Har du atopisk eksem
eller allergiske øyereaksjoner
fra før, kan det bli verre i kontakt med husstøvmidd.
Midd tåler ikke høy temperatur, så jevnlig vask av dyner og
puter på 60 grader kan bidra
til å holde midden på avstand.
Etter vasken er det viktig at
dyner og puter tørker godt,
helt til fukten er ute. Har du
en dyne som ikke tåler så høy
temperatur, er løsningen å fryse den ned hvis du vil kvitte deg
med midden. La være å re opp
dyna, i hvert fall om morgenen. Brett dyna godt bakover
slik at innsiden vender opp.
Da får dyna luftet seg i løpet
av dagen. Du begrenser også
middforekomsten i sengetøyet
ved å ha en lav romtemperatur
og ved å lufte på rommet ditt.
Hvis soverommet ikke har god
ventilasjon, bør du vurdere å
sove med døra på gløtt.
Kai

NAAF-NYTT

utarbeidet en kravspesifikasjon (noen spørsmål du kan
stille i butikken) før du kjøper
støvsuger.
Sjekkliste til støvsugerhandelen:
- Har støvsugeren Hepa-filter?
- Rulleevne på blant annet
parkett, tepper og løse
matter.
- Sugeevne på både parkett,
tepper og løse matter.
- Hvordan du bytter støvsugerpose – det bør være enkelt, 		
for det skal gjøres ofte.
- Hvilke munnstykker følger 		
med?
- Hva koster det å bytte filter?
- Hva koster støvsugerposene,
og er det enkelt å få tak
i dem?
- Er munnstykkene enkle å 		
rengjøre?
- Hvordan er støynivået – 		
måles i dBa?
- Rekkevidde – 9 til 15 meter.
- Energibruk – rangeres fra A
til G.
Uansett hvilken støvsuger
du velger er det viktig for inneklima å skifte støvsugerposen
og filteret regelmessig.
Kai

KONTAKT

Kronprinsen besøkte
NAAF-stand
Kronprins Haakon tok seg tid til å gå
rundt og titte på standene da han
besøkte Inneklimadagen 2016 i Helsedirektoratet – blant annet Astma- og
Allergiforbundets stand.

Jeg har både pollenallergi og
støvallergi, i tillegg til kronisk
rhinitt. Jeg blir ofte dårlig når
jeg tørker støv og støvsuger
hjemme. Er det noen spesiell type støvsuger dere kan
anbefale?
O.J
Svar:
På grunnlag av erfaringer
med bruk av støvsuger har jeg

Der fikk han prate med representantene fra NAAF Kai
Gustavsen, fagsjef inneklima,
Anna Bistrup, helsefaglig
rådgiver og Gunn Rauken,
regionssekretær i Hedmark.
– Det var moro å orientere om inneklima i praksis.
Kronprinsen virket interessert
når han fikk høre og se hvilke

inneklima-aktiviteter NAAF
har. Besøket er også en viktig
anerkjennelse av forbundets
arbeid, sier Gustavsen.
Den offisielle anledningen
for Kronprinsens besøk på
Inneklimadagen 27. oktober
var premiere for utdeling av
Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. n
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raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Mandag, tirsdag og torsdag
betjenes telefonen av
sykepleier.
Fredag av eksperter på
inneklima/uteluft.

Åpent: 09.00–11.00
og 12.00–14.00

ASTMA ALLERGI 5 2016 n WWW.NAAF.NO

Det var stor begeistring blant barna
ved Geilomo barnesykehus da den
kinoaktuelle barnefilmen «Gilberts
grusomme hevn» hadde førpremiere på
Geilo kino 6. september.

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

Fikk informasjon. Kronprins Haakon lyttet interessert til rådgivernes
informasjon om inneklima på standen til Astma- og Allergiforbundet.
Til venstre, NAAFs generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Hvilken støvsuger
skal jeg velge?

Hollywood-takter
på Geilo

OptiChamber
Diamond

Hyggelig møte. Helsefaglig rådgiver Anna Bistrup fikk et godt
håndtrykk av kronprinsen da hun sammen med fagsjef inneklima
Kai Gustavsen orienterte om inneklima i skoler og barnehager.

Stor stas. Hedda Sandberg (i midten) og hennes to søsken fikk møte
hovedrolleinnehaverne Simon Hobbel Rosendahl og Hannah Dybvand i
filmen om Gilbert under førpremieren på Geilo kino. Foto: Anna Bistrup

Geilomo-barna var spesielt
invitert til visning av barnefilmen som handler om eggallergiske Gilbert og hans ikke
helt snille tante. Men Gilbert
tar en utspekulert hevn.
Hedda Sandberg (8) og
hennes søsken var blant barna
som fikk møte de to unge
hovedrolleinnehaverne Simon
Hobbel Rosendahl og Hannah
Dybvand. De tok seg god tid å
prate med barna og til å skrive
autografer på filmplakaten
som barna fikk med seg hjem.
– Jeg synes filmen var veldig
morsom, men den var litt
skummel innimellom. Særlig

den slemme tanten, forteller
Hedda.
Hun har vært på Geilomo
barnesykehus før og trives
kjempegodt. Denne gang er
hun her sammen med sin tvillingsøster og yngre bror. Det
er trygt og godt at også mor
er med.
I tillegget til representanter
fra Maipo Film As og NAAF
hadde også ordføreren i Hol
kommune, Petter Rukke tatt
seg tid til å overvære førpremieren på Gilbert-filmen. Han
lo like høyt som barna under
deler av filmen. n

... liten og lett

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

Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2016
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ANNONSE

ANNONSE

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

E. V.
Tak & Bygg AS

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473

1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

Brødr.

Gomnæs ANS

Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

Husebybadet
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Dalen Hotel

3886 DALEN
Tlf. 35 07 90 00
www.dalenhotel.no

Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

Steinvik Fiskefarm AS

Lars Andre Espegard AS
Leveldvegen 244, 3570 ÅL
Tlf. 900 42 173

Steinhovden, 6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

9811 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

Unicon AS

avd Drammen
3013 DRAMMEN
Tlf. 03 880

Neglspretten
Fotterapi
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Renholds Ekspressen AS
Bakkeveien 2, 9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 75 55
www.renholdsekspressen.no

0181 OSLO - Tlf. 02 390 - industrienergi.no

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

Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562
hogstogrydding.no

8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00 - www.hadsel.vgs.no

Varanger Auto AS

Advokatfirmaet

Jon Reidar Aae AS

3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Norengros

3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

Måkeveien 43, 8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 75 00 - www.norengros.no

Furene Industriområde
6100 VOLDA
Tlf. 70 07 48 50
www.furene.no

8088 BODØ - Tlf. 75 56 64 66 - www.btbo.no

0401 OSLO - Tlf. 22 02 40 00 - www.rockwool.no

Husvognimport.no

Christiania
Øre-Nese-Halsklinikk

Bratthammarvegen 26, 5541 KOLNES
Tlf. 957 58 698

Arborv 10, 8690
HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Skipsholmvegen 22
9110 SOMMARØY
Tlf. 77 66 40 00
www.sommaroy.no

Høibakk
Konditori AS

3678 NOTODDEN
Tlf. 418 84 000

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 54

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Stensrud
Musikk

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Boligpartner
Jessheim

Tinn Energi AS
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28
www.valervekst.no

Kartverksveien 5
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 00
hvervenrevisjon.no

Tlf. 32 82 23 34

Flaskebekk

Tlf. 06 485

Saltdal
kommune

andoy.kommune.no

saltdal.kommune.no

vefsn.kommune.no

Bryne Rør AS

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 64 44

Marnardal
kommune

Psykisk Helsevern
loten.kommune.no

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Vefsn
kommune

1450NESODDTANGEN
Tlf. 66 91 16 02

marnardal.kommune.no

Sel
kommune
sel.kommune.no

Lavangen
kommune
lavangen.kommune.no

6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

4340 BRYNE
Tlf. 51 77 82 00

Vik
Transport AS
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Brits
Hjemmebakst
8615 SKONSENG
Tlf. 75 14 82 10

Tinn Byggevare AS
Montèr Rjukan

Høyanger Bil A/S

3660 RJUKAN
Tlf. 951 73 576

gaular.kommune.no

stange.kommune.no

time.kommune.no
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9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

3019 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Anton Amundsen AS
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 00

Mirawa
Restaurant

Ørvik
Plantemarked AS

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 13 94

Bulandet

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Skammelsrud
Sag og Utsalg
1892 DEGERNES
Tlf. 69 22 77 36

Simonsen
Andreas Bottolfs
Verksted AS
Begravelsesbyrå as
8370 LEKNES
Tlf. 401 02 828

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Voksentoppen
skole

Radonteknikk

0791 OSLO
Tlf. 23 22 20 70

2743 HARESTUA
Tlf. 917 62 682
radonteknikk.no

JaFs Askim

Evy Frantzen

1830 ASKIM
Tlf. 69 88 93 11

Salong

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

0614 OSLO
Tlf. 23 12 62 00

ANONYM
STØTTE

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 28 88

Friis Arkitekter AS

Johnny Vollan

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94
www.friisarkitekter.no

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 901 22 437

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Bogøy Dagligvare

Byggmester

Knut Bjørge

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Strauman
Miljø AS

3850 KVITESEID
Tlf. 970 37 729

GK Inneklima AS

Vr Maskin AS

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

Høyset ANS

3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 58 50

9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Brødrene

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

3652 HOVIN I TELEMARK
Tlf. 992 98 805

Tore Buer
Transport

Numedal
Betong AS

Gilstedt jakt Fiske
friluftsliv AS

Hallingdal Renhold

3629 NORE
Tlf. 32 74 52 70

1776 HALDEN
Tlf. 69 18 11 65

Rue
Transport AS

Risum
service AS

Geir Gaaserud

1769 HALDEN
Tlf. 930 50 140

Lidalen
Grustak AS

3677 NOTODDEN
Tlf. 35 02 55 60

Tele-Tur AS

Meny Lietorvet

Mjøsgrønt AS

Elstad
Oljesenter as

Røros E-verk

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Lundvoll
Maskinstasjon AS
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

2020SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 95 50 44

Tømrer

Sarpsborg Snekker
Service AS

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

2056 ALGARHEIM
Tlf. 975 71 044

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 40

2335 STANGE
Tlf. 916 46 900

Apotek 1 Stord

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

Haarcompagniet AS Ole M. Almeli AS

Morten Rognstad AS

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 18 18

avd Notodden

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

2382 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 00 06 61

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 36 00

1708 SARPSBORG
Tlf. 970 71 990

3550 GOL
Tlf. 932 02 200

3717 SKIEN
Tlf. 35 91 56 60

2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

Plantax AS

2000 LILLESTRØM
Tlf. 905 91 132

KLH Farge AS
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 34 34

ByggTakst
Kragerø AS

BT Fysioterapi

Gaular
kommune

ADL Elektro AS

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

0106 OSLO
Tlf. 63 92 94 20

Dahl

6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 52 65

1640 RÅDE
Tlf. 476 86 963

1642 SALTNES
Tlf. 458 38 235

7263 HAMARVIK
Tlf. 97042239

Brødrene

Lungemedisinsk avdeling

www.follotaxi.no

3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77

1406 SKI
Tlf. 08 555

Jonsten AS

Thon
E. Grytvik
Snekkerservice AS Gardermoen AS

Ing.

9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 10 50

Øvre Torggate 12, 3017 DRAMMEN

Andøy
kommune

NAAF 5-2016 jul.pmd

Sokna Sand
og Pukk A/S

H. Asmyhr A.S

2050 JESSHEIM
Tlf. 417 43 700

... for et bedre inneklima
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Tlf. 959 77 960

Ssam Bistro AS

Industriverktøy
IDG Tools AS
Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00
www.idg-tools.as

Holmeg. 14, 6150 ØRSTA
Tlf. 70 04 74 00 - www.orsta.vgs.no

3160 STOKKE
Tlf. 991 04 800

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 908 60 667

3330 SKOTSELV
Tlf. 950 53 500

Follo

Elcom AS

Mur &
AMFI Orkanger
Pipeservice AS 7300 ORKANGER

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

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

Svelvikveien 81
3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00
oppbevaringservice.no

3623 LAMPELAND
Tlf. 902 09 822

Murstad
Entreprenør Service

Pedersen
Brøyting AS

Arbor-Hattfjelldal AS

Transport

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Terje Rustand AS

Bjørn Jensvoll

Helseservice Engros AS

Vålaugsvegen 138, 2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90 - www.anbygg.no

7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

3534 SOKNA
Tlf. 911 92 966

Øvre Telemark Trafikkskule

Orkedalsv 53, 7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Røros Aut.
Trafikkskole

7713 STEINKJER
Tlf. 74 10 01 30

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 80 12

3948 PORSGRUNN
Tlf. 900 58 989

3330 SKOTSELV
Tlf. 992 07 421

2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Mjøndalen

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 75 04

Mr & Ms
Hair Salon

8516 NARVIK
Tlf. 909 26 380

1642 SALTNES
Tlf. 69 28 24 12
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Reagerer på mat uten å ha antistoffer
For første gang i Norge forskes det nå på å finne ut hva som kan være grunnen til at personer som ikke har spesifikke IgE-antistoffer i serum kan få alvorlige reaksjoner mot mat.
Tekst og foto: Ingrid Stephensen

Samler blodprøver. Ellen Namork viser et utvalg av blodprøvene som
er frosset ned.

– Allergi mot mat kan føre til
svært alvorlige reaksjoner,
og det kan være vanskelig å
stille en diagnose. Diagnose
av matallergi avgrenses til
reaksjoner som kan påvises
ved å analysere IgE-antistoffer
i blodet mot en eller flere
matvarer. Men for alle de
som reagerer mot en matvare
og som ikke har spesifikke
IgE-antistoffer i blodet, er
diagnosen svært vanskelig
å stille, sier Ellen Namork,
seniorforsker ved avdeling
for toksikologi og risiko ved
Folkehelseinstituttet.

reagerer kraftig på mat selv
om de ikke har antistoffer
i blodet, forklarer Namork,
som drifter det nasjonale
Matallergiregisteret.
– Alle pasienter som meldes
til registeret, har alvorlige
reaksjoner mot en eller flere
matvarer, men rundt halvparten av pasientene har
ikke allergen-spesifikke IgEantistoffer i serum. Vi ønsker
derfor å finne ut hva som kan
være årsak til dette. Allergiske
reaksjoner mot mat er økende
og rammer alle aldersgrupper
i hele befolkningen. Det utgjør et alvorlig helseproblem
Ikke antistoffer i blodet.
som fører til usikkerhet og
– Målet er å lete etter forskjel- engstelse samt store kostnaler i cellepopulasjoner i bloder for samfunnet. Å stille en
det, såkalte biomarkører, som presis diagnose er viktig, slik
kan bidra til å forklare forskjel- at pasientene ikke engster
seg for å få en allergisk reakler mellom pasienter med og
uten spesifikke IgE-antistoffer sjon og unødig utelater mat
fra kostholdet, understreker
mot matallergener i serum,
men som begge har allergiske Namork og fortsetter:
– Vi vet lite om gruppen
reaksjoner mot mat. Håpet er
å finne en cellemarkør som
som får kraftige reaksjoner
gir oss svar på hvorfor noen
mot mat og som ikke har IgE
50
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antistoffer i blodet og forskning er derfor svært viktig.
Målet er å skaffe mer informasjon som kan gi bedre diagnose og forståelse for hvilke
mekanismer som kan ligge til
grunn for den IgE-negative
pasientgruppen.
Avanserte analyser viktig.
– Hvordan vil dere avdekke
forskjellen mellom gruppene?
– Ved å sammenligne
pasientenes cellepopulasjoner
og deres funksjoner i et nylig
utviklet massespektrometer.
Cellepopulasjoner hos pasienter med og uten spesifikke
IgE-antistoffer vil bli sammenlignet med cellepopulasjoner
hos friske personer. Denne
metoden gir helt nye mulighe-

ter til å samle store mengder
detaljert informasjon om
cellene. Antistoffer mot 4050 ulike markører per celle
måles i en og samme prøve.
Antistoffene som velges ut i
dette pilotprosjektet, vil være
rettet mot markører som er
viktige for allergi og utvikling av toleranse. Avanserte
analyser kan deretter identifisere et stort antall immuncelletyper og ulike funksjonelle
celle-subpopulasjoner som
vil kunne forutsi sykdom og
utvikling av sykdom, sier Ellen
Namork. Hun synes prosjektet er spennende og håper på
et gjennombrudd når det gjelder kunnskap om matallergi
hos pasienter uten påviselig
spesifikt IgE i serum. n

KUN

EFFEKT FRI

Vaskepulver 1,15 kg

Vaskepulver!

Vaskemiddel til
ull og silke!

FAKTA MATALLERGI
l

l

29

90

Matallergi rapporteres i Europa å ramme 3–4 %
voksne og 6–8 % barn, med en økende
forekomst hos barn. Mange flere oppfatter selv
at de har allergi eller intoleranse mot matvarer.
Mange er mangelfullt utredet.
Matallergi er en immunologisk betinget reaksjon
der diagnosen har vært avgrenset til reaksjoner
på mat som kan påvises ved spesifikke IgEantistoffer i blodet (serum). Alvorlige reaksjoner
er også registret hos pasienter uten påviselig
spesifikt IgE i serum.
Kilde: Folkehelseinstituttet, www.fhi.no

Oppvasksåpe
med pumpe!

Tøymykner!

14

KUN

EFFEKT FRI

Oppvasksåpe 500 ml
Tøymykner 750 ml

FAKTA MATALLERGIREGISTERET
l

l
l

Matallergiregisteret ved Folkehelseinstituttet
et nasjonalt meldesystem og register for
alvorlige allergiske reaksjoner på mat.
Leger i Norge oppfordres til å melde inn alvorlige
matallergireaksjoner til Matallergiregisteret.
Siden registeret ble etablert i 200 har antall
meldinger om alvorlige reaksjoner økt.

90

KUN
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90

EFFEKT FRI

Vaskemiddel til ull/silke
750 ml
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Plask Tur og Trivsel
Lokallaget på Voss har vært
så heldige og fått støtte fra
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom støttet til
prosjektet «Plask Tur og Trivsel På Voss». Prosjektet skal få
flere i fysisk aktivitet, og ved å
få tildelt disse midlene fikk de
frivillige en ekstra inspirasjon
til å sette i gang nye tiltak,
samt å fortsette det gode
arbeidet de gjør til vanlig.
Hele våren har de hatt forskjellig type trening. Trening
i både sal og i basseng har
vært populært. De har også
arrangert temakvelder slik at
deltakerne skal få faglig påfyll
i tillegg til treningen.
Siste temakveld var i september. Her foreleste farmasøyt Frank Jørgensen om
temaet medisinering ved
astma og kols. Han gav en
grundig gjennomgang av kort
og langtidsvirkende medisi-

Allergitroll
Første helga i sommerferien
møttes store og små allergitroll
fra Oppland på Hunderfossen.
Der kappåt vi allergimat, jaktet
gull, snek oss rundt i høyden
og lusket rundt etter farlige
allergener. Fornøyde etter en
aktiv dag dro vi trøtte og slitne
hver til vår «hule». Takk til alle
deltagere for en vellykket helg.
Tove K. Løkken,
regionssekretær

VOSS LOKALLAG

REGION OPPLAND
Faglig påfyll. Servering og likepersonsprat under temakveld
om medisinering ved astma og kols.

ner, og om de forskjellige typene som er på
markedet. Likepersoner
var tilstede, og her ble
det formidlet gode tips
og forklaringer om blant
annet medisineringstek-

nikker. Konklusjonen fra
de fremmøtte var at dette
var en svært lærerik og
interessant kveld.

Problemer i kulden?

Vinnere av Aksjon Burot 2016
Aksjon Burot 2016 er over for
i år. 60 skoler og barnehager,
samt en speidergruppe har luket burot i Buskerud, Telemark
og Vestfold. Alle disse var med
i trekningen av flotte premier
fra Norges Astma- og Allergiforbund region Østafjells.
Skolene og barnehagene
har luket i juni og
dermed unngått
burotpollenspredning
i juli og
august.
Burotpollen gjør
at enkelte
blir borte fra
jobb og skole
på grunn av store
allergiplager. Andre orker
ikke delta på idrettsbanen
fordi det er så mye burotplanter rundt. Vi vil fremheve alle

deltakerne i Aksjon Burot som
flinke, samfunnsbevisste folkehelsearbeidere.
Her er de som fikk premier:
1. premie: Hyggen Oppvekstsenter i Røyken i Buskerud som
luket burot i midten av juni.
De fikk naturfagutstyr og penger for en verdi av tilsammen
4000 kronen. Premien ble overrakt av leder i Norges Astma- og
Allergiforbund region Østafjells
Anita Kolseth Olsen og Cecilie
Köksal fra Drammen lokallag.
2. premie 2000 kroner gikk
til Oserød skole på Nøtterøy i
Vestfold. Premien skal de bruke
på en aktivitetsdag. De flinke
elevene luket rundt skolen sin
og i tillegg i barnehagen rett i
nærheten.
3. premie gikk til Stigeråsen
skole i Skien i Telemark. De fikk
brettspill for 1000 kroner.
4. premie gikk til SPT Svanen

REGION ØSTAFJELLS

Jublende glade. Hyggen Oppvekstsenter fra Buskerud vant 1. premie
i Aksjon Burot 2016.

skole, Skien i Telemark. De
ønsket seg bålpanne og fikk et
gavekort på 1000 kroner.
5. premie gikk til Huldraheimen Steinerbarnehage, Skol-

Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

«På hjul med astma» på besøk i Østfold

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

Lørdag 3. september besøkte «På
Hjul med astma» Allaktivitetsdagen
i Nesparken i Moss. Det var folk
rundt standen jevnt hele dagen.
Tilstede denne dagen var Cathrine
Hild Hansen, Erik Finnebråten,
Katrine Guttulsrød, Elisabeth Kjelaas
og Tone Sandem fra Norges Astma
og Allergiforbund Moss og Omegn
Lokallag. I tillegg var regionssekretær Mona L. Marthinussen fra
Norges Astma og Allergiforbund
region Østfold tilstede. 9 år gamle
Sofie Guttulsrød var også med og
hjalp til.
En av de som stakk innom i det
flotte været var Moss-ordfører Tage
Pettersen. Han stilte sporty opp og
laget bobler med den fine boblesykkelen. Rundt 400 barn var innom aktivitetsdagen og samtlige med sine
familier kom innom NAAFs stand.

Finnes til barn og voksne, i flere modeller
og farger, og med to typer filter.
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Du finner all informasjon om
Jonasmasken i vår nettbutikk:
www.naaf.no/nettbutikk.
Du kan også ringe oss på
tlf: 23 35 35 35.

MOSS

Syklende ordfører. Tage Pettersen
prøver boblesykkelen på aktivitetsdagen
i Nesparken.

Mange fikk god informasjon om
astma og allergi. Det ble også delt
ut lodd og premier. NAAF fikk også
vervet noen nye medlemmer, det er
alltid hyggelig.

lenborg i Buskerud. De ivrige
lukerne vant 1000 kroner som
de kjøpte en stor tromme for.

Til minne om
Magne Bråten
Et viktig styremedlem
har forlatt oss. Magne
Bråten var i en årrekke
økonomiansvarlig i lokallaget på Lillehammer og
i Region Oppland. Hans kjennetegn var nøyaktighet, han leverte alltid i riktig tid. Magne
var løsningsorientert, blid og omgjengelig
overfor alle.
Magnes siste år var strevsomme, og han
måtte si fra seg alt arbeid for NAAF.
Vi takker Magne for hans store innsats,
og lyser fred over hans minne.
NAAF Region Oppland,
Lillehammer og omegn AAF
og Vest Oppland AAF
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Morsom dag i fritidsparken i Skien
28 små og store fra
Norges Astma- og Allergiforbund region Østafjells
koste seg en hel dag
i Skien Fritidspark 17.
september, med klatring
og forsering av skumle
hengebroer. De hadde
med seg grillmat og
opplevde en morsom
dag sammen.

Vinn!

Slik svarer du:

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter:
 SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2025. Kr 3,-pr melding.
 Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.

Andungen
dundyne til barn!

REGION OPPLAND

(Str 100*140 cm)

REGION ØSTAFJELLS

Svarfrist: 8. februar 2017

Aktivitetsdag på og ved Mjøsa
Region Oppland bød på en
spennende og aktiv dag på
Mjøsa 8. oktober. Deltakerne tok båt eller RIB fra

VEKTTUTLE BÆR BYRDE ENHET
AREAL

SKJEV

SJØ
BLADER

BLI
MØRK VENTE

GRENSEROMMET
STASJON

JENTE

INTER-

KVARTE

KRAFTIG

HET

FLIS

GLATT
ELEGANT

MELIG

FUL
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FORHEN-

ARD

HUNDERASE

OVERSKYET

FLATSIDE

KVAPSET

KULT-

HANDLING

VEGG

BLOD- PREPORENTE SISJON
FOR
TIDEN

RETTIG-

MATE- HÅNDLAG
ILDRIALE STEDET

TOPP

BELEGG

GIFTER
SEG MED

MÅNED
FUGLER

ETTER
REDSKAP

MATROS

HILSEN

GLØTTE

TRUT
DYR

FUGL

UNDERMÅLER

KLØFT

SÅR

FLERTALL

PARTI
LÆRREIM

BY I
JAPAN

SKJÆR

PRESTE-

ASIAT

ØGLEN

LYSKILDE

BAS

DRAKT

HJELPER

PIGG

FJERNE

SPALTE

AVTAKENDE

PREVENSJON

HET
TITTEL KURSFALL

TALL
KOFTE

STØT

SJØHELT

IVRIG

STAT I
USA

HØYTIDELIG

VÆRENDE

HUNNDYR

BØNNFALLE
ALVORLIG

ELV

BYDEL I
OSLO

TRE

KJÆR- ARBEIESTE DET

KORKA

EIENDOM-

TROPISK

Mens mange benyttet det
flotte badelandet på søndag,
fikk andre orientering om
organisasjonen NAAF og
lokallagene, og orientering
om likepersonarbeid og brukermedvirkning. Flere ønsket
mer informasjon, for dette
kunne de tenke seg å delta i.
Brukermedvirkere har mye å
bidra med og blir hørt i råd og
utvalg rundt i samfunnet vårt.
NAAFs samarbeidspartner
Enjo ga informasjon om rengjøringsmetoder. Som avslutning var det diplomutdeling til
alle barn og unge, en takk til
de 19 frivillige, og et gratislotteri med flotte gevinster.

TØRKE
LUKT

BRÅHAST

SNOR

SJØDYR

NØLE

RØYKSTUE

FORSØMME

FANATIKER

MORSOM-

BIBELSK
PERSON

hoppet bukk eller var med ut
på brygga og fisket. Norges
Astma- og Allergiforbund
region Østafjells har kjøpt inn
fiskestenger slik at alle som
ville, fikk mulighet til å fiske.
Lykken var ekstra stor da de
dro opp to makreller og en
torsk!
Fredagskvelden ble det arrangert bordtennisturnering
og her dukket det opp store
talenter. Lørdagskvelden var
det knøttedisco, før alle som
ville, ble med på quiz. Lagene
besto av barn/ungdom mot
voksne. Ungdommene vant
gaver og de voksne vant ballonger som til slutt sprakk til
stor fryd.

FREMSA
GRESK
GUD

BEINFISK

DORSK

PLANET

Huseby Olaussen om astma,
allergi, eksem, kols, inneklima
og riktig bruk av medisiner.
Sosionom Elin Hoftun
Lindbo fra Drammen sykehus
snakket om rettigheter, og
tilhørerne hadde engasjerte
og gode spørsmål å komme
med. Fysioterapeut Monika Brandvoll fra Hokksund
rehabiliteringssenter ledet
herlig vanntrim tidlig lørdag
morgen.
De minste barna ble passet
av frivillige på lekerommet og
hadde det moro der. De større barna og ungdommene var
i Skjærgårdshallen og klatret
i en 18 meter høy klatrevegg,
spilte fotball og innebandy,

VARSLE

TREENIGHET

HOBBY

Diplomer til alle barna. God stemning på Quality Skjærgården hotell i Langesund da alle barna som hadde deltatt under familiesamlingen
skulle avfotograferes. Foto: Ellen Sørbye

ENHET

LITE
GRANN

FIRMA

Norges Astma- og Allergiforbund region Østafjells
arrangerte familiesamling på
Quality Skjærgården hotell og
badepark i Langesund.
141 glade og forventningsfulle deltakere fra 2 måneder
til 75 år var med fra fredag
14. til søndag 16. oktober. På
forhånd var hotellet kontaktet angående inneklima, tepper, dufter, blomster, røyking
og ikke minst mat. Kokkene
hadde mange allergilister å
forholde seg til, men dette
klarte de. Alle fikk god, rikelig
og delikat mat servert hver
dag.
Deltakerne fikk også gode
foredrag av doktor Mari

SPRÅKGRUPPE
ALLE
TIDERS

SLIT

HULL BYGE JEKSJON
LIVS-

ANTYDNING

BYDEL

ANTYDER

BORTE
GRANNE

BESTEMMELSE

PYNT

FYRE

SVIK

REGION ØSTAFJELLS

SISIK

MANØVRERE

FLEIPET

FJELLTOPP

Stor oppslutning om familiesamling i Langesund

BY I
TYSKLAND

DØRHELLE

FORSKJELLIG

Gjøvik for å besøke klatreparken på Helgøya. Det ble
lærerik dag for alle.

STRAFF

BILDE
FAKKE

KOMPOSISJON

RUSTNING

UTDØDD
FUGL

CANADA

FORTALTE

OPPDRETTET

VISESANGER

BILE

FUGE

Løsningen på kryssordet i AA nr 4 2016 finner du på side 58.
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KONTAKT DITT REGIONSKONTOR
▪ REGION AGDER

Telefon: 94 87 21 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 9-15
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: region.agder@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/agder

▪ REGION HEDMARK

Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad, 2405, Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3,
Borgheim 2, 2405 Elverum
Epost: 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
Epost: 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
Epost: gina.strom@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/midt

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

▪ REGION VEST

Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø.
Epost: region.vest@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/vest

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK

Telefon: 35 52 15 00 / 90 81 83 95
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien.
Epost: region.ostafjells@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD

Telefon: 33 06 39 50 / 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: 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.
Epost: 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
Epost: naaf_gc@hotmail.com
Nettside: www.naaf.no/vallemarina

▪ REGION NORDLAND

NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

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

▪ REGION OPPLAND

Telefon: 95 84 51 43
Kontortid: De fleste ukedager, kl. 9–15
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
Adresse: Sørskogbygdveien 930, 2412
Sørskogbygda
Epost: 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: Aase M. Kolstø Sætrang
Epost: aase@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

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
Epost: naaf@naaf.no
Nettside: www.naaf.no
Oversikt over forbundsstyret og ansatte
finner du på www.naaf.no/om_naaf.
Ønsker du info fra din region? Send en
mail til kontoret du tilhører, så legger
de deg inn i mailinglisten.
Husk at du kan følge med på nyheter og det som skjer i din region på
Facebook, alle regionene og enkelte
lokalforeninger har egen side.
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Bli med til
Valle Marina!
Se mer under
kategorien «Region
Østafjells».

Telefon: 32 83 69 10 / 48 15 12 94
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker,
mandag og onsdag i oddetallsuker.
Regionssekretær: Mona H. Larsen,
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen,
3005 Drammen
Epost: mona.larsen@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ REGION NORD:

Telefon: 91 91 64 10.
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
Adresse: Markveien 14, PB 1165, 9504 Alta
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen.
Epost: region.nord@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/nord
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Region Midt

facebook.com/naafmidt
FRITIDSAKTIVITETER:
Ørsta/Volda: Tai Chi-gruppen er åpen
for alle interesserte. For mer info eller
påmelding, kontakt Lisbeth Svendsen
Søvik på soevikl@hotmail.com eller
93 04 19 64. Se www.naaf.no/taichi
Ålesund: Det blir arrangert klatrekveld på Sparebanken Møre Arena i
løpet av høsten. Følg med på www.
naaf.no/klatrekvelder for info.
Møre og Romsdal: Barn og ungdom
(4)5-7 klasse inviteres til to skisamlinger (langrenn) i Engesetdalen 4.-5.
februar og 4.-5. mars 2017. For mer
info eller påmelding, kontakt regionssekretær Monica Dalseth på epost
monica.dalseth@naaf.no Les mer på
www.naaf.no/godglidpaski
SVØMMING:
Trondheim: Badedag i Pirbadet,
Trondheim, lørdag 28. januar 2017.
Påmelding per epost til gina.strom@
naaf.no. Egenandel kr 150 per familie
betales til konto 4358 15 13888.
TRIM/GÅTURER:
Møre og Romsdal: Mosjonsgrupper
finnes i Volda, Surnadal og på Skodje.
Åpent for alle som vil være med å
gå. Kontakt mosjonsleder om du er
interessert. Volda: Asbjørn Vollset,
41 31 14 58. Surnadal: Inger Merethe
Mogstad, ingermerethem@gmail.com
eller 95 84 83 70. Skodje: Jarle Ekroll,
jarleekroll@gmail.com eller 97 72 56
78. Se www.naaf.no/mosjonsgrupper.

Region Nord
facebook.com/naafnord
FRITIDSAKTIVITETER:
Alta: Medlemmer får 25% rabatt
på medlemskontingent hos Alta
Golfklubb. For å oppnå rabatten må
kvittering på kontingenten sendes
Alta Astma- og Allergiforening, PB
1165, 9504 Alta. Oppgi kontonummer
for refusjon.
Alta: Sarves Alta Alpinsenter,
medlemmer får 10% rabatt på dagskort og 25% rabatt på sesongkort.
Harstad: Gjennomfører faste aktiviteter som klatring, bowling samt bading
i Grottebadet, følg på Facebook:
facebook.com/HarstadOgOmengStorlagAvNaaf
Lakselv: Matlagingskurs/trim med
veiledning for ungdom planlegges i
november, eventuelt januar/februar
2017. Dato og info annonsert lokalt,
og på Facebook til Norges Astma- og
Allergiforbund Midt-Finnmark Storlag.
Sør-Varanger: Sandnesbakken, kort til
disposisjon til medlemmer (gratis).
SVØMMING:
Alta: Medlemmer får 50% rabatt på
timer i Alta Helsebad. Medlemskort
med kvittering må fremvises. Kontakt
Nelly Halvorsen, tlf: 91 72 66 28.
Bardufoss: Familiesvømming i Polarbadet første søndag i hver måned.
Kontakt Maja Utmo, tlf. 99 41 31 58,
e-post: maja_k89@hotmail.com
eller Svein Myrlund, tlf.: 991 09 090,
e-post: smyrl@online.no

Hammerfest: Medlemmer får 50%
rabatt på klippekort som kan benyttes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen og
Breidablikkhallen. Kortene kjøptes i
Sanitetsbadet.
Kåfjord i Troms: Svømmetrening
i Birtavarre Røde Kors-bassenget
offentliggjøres på Facebook: NordTroms Storlag av NAAF.
Sør-Varanger: Medlemmer kan benytte kort i Barentsbadet (gratis). Info:
Toril S. Millehaugen, tlf: 40 87 94 17,
e-post: naafsv@hotmail.com.
Tromsø: Medlemmer får 50% rabatt
på timer i bassenget ved St. Elisabeth
Hotell og Helsehus (gjelder ut 2016).
TRIM:
Vinteråpne løyper: Porsvannshøyden
og Langporsvannshøyden.
ÅRSMØTER:
Lokalforeninger og storlag i Troms og
Finnmark innkaller til årsmøter på
naaf.no/nord. Årsmøtene gjennomføres i løpet av januar/februar 2017.
Les mer på www.naaf.no/nord om tid
og sted for årsmøtene samt frister for
å melde inn saker.
Midt-Finnmark Storlag: Årsmøte
26. januar 17. Vanlige årsmøtesaker.
Innkomne saker må sendes styret
innen 12. januar til epost:
greuts@gmail.com

Region Oppland
facebook.com/naafoppland
FRITIDSAKTIVITETER:
Lillehammer: Klatrekveld på Tyrili som
har en av landets beste innendørs
klatreanlegg, følg med informasjon
kommer på epost/posten til medlemmene våre.
Vinstra: «På hjul med astma». Vi har
stand på Vinstra lørdag 26. november
klokken 10 – 14. Besøk oss du også,
vi byr på nyttige råd, gratis lotteri og
morsomme aktiviteter.
Informasjon/Stand
Gausdal: Informasjonsmøte og
stand: Granheim Lungesykehus, kl.
16.30¬–17.30 den første mandagen
hver måned: 5. desember, (2. januar
juleferie) og 6. februar.
Lillehammer: Du treffer oss på Brukerkontoret på Lillehammer Sykehus

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.
(vis a vis Narvesen) den første mandagen hver måned: 5. desember,
(2. januar juleferie) og 6. februar.
Stikk innom for gode råd og en hyggelig prat!
KURS
Lillehammer: «Ta ansvaret sjøl»! Vi
har gleden av å invitere til kurs og
opplæring for ungdom på Lillehammer, lørdag 10. desember. Invitasjoner
sendes ut til medlemmer og vil bli annonsert i lokalpresse og på Facebook.
For mer info, kontakt regionskontoret
på tlf. 95 84 51 43. Arrangementet er
åpent for alle.
INFORMASJON
Vi mangler epost til mange av våre
medlemmer. Har du epost og fortsatt
får brev i posten, er det fint om du
deler din adresse med oss. Det gjør det
enklere og billigere å holde kontakt.

Region Oslo og
Akerhus

facebook.com/naafosloogakershus
MEDLEMSMØTER
Groruddalen: Formiddagstreffen
kl. 13.00–15.30 mandag 21. november, 12. desember, 16. januar og 13.
februar i Martin Strandlisvei 9. Les
mer: www.gaaf.no/aktiviteter/arrangementer. Kontakt Bjørg Simonsen
22 64 35 05/98 84 08 74 eller epost:
bjorg.simonsen@live.no. Kontakt
Magnhild Oppegård tlf: 22 16 08 85 /
92 83 47 77.
Groruddalen: Førjulshygge/avslutning
lørdag 26.11.16 på Bristol Grill kl.
17.00-20.00. Les mer: www.gaaf.no.
Kontakt Trond Paulsen, tlf: 90 84 02 40,
epost: trond.paulsen@gaaf.no eller
Merete Wisth, tlf: 90 57 63 33, epost:
mpwisth@online.no
SVØMMING
Nedre Romerike: Svømmetilbud for
medlemmer i terapibassenget på
Sørvald Sykehjem mandag og fredag
kl 16-20. Spørsmål og ønsker sendes
til stale.hansen@getmail.no
Øvre Romerike: Svømming hver
lørdag kl. 12-13 i svømmehallen på
Gjestad for barn og barnefamilier
(ikke i skolens jule- påske- og sommerferie). Påmelding via SMS på 41

69 14 90 før lørdag kl 10.00. Medlemspris: voksne kr 40, barn kr 20. Husk
badehette.
TRIM
Øvre Romerike: Trening for personer
med astma eller kols i Råholt Bad
tirsdag kl. 11-12 og torsdag kl. 09-10
under ledelse av instruktør og
fysioterapeut. Ring Solveig på tlf:
41 69 14 90.
ÅRSMØTE
Øvre Romerike: Årsmøte tirsdag
7. februar kl. 19.00 på Gladbakk
Aktivitetssenter, Råholt. Vanlige årsmøtesaker. Enkel bevertning.

Region Vest
facebook.com/naafvest
MEDLEMSMØTER
Rogaland: Onsdag 18. januar holder
Ingvild Brun Mikalsen foredrag om
"Hvordan behandle eksemhud".
Nordfjord, Sogn og Sunnfjord:
Medlemsmøte og julelunsj søndag
27. november kl. 12.00–16.00 på
Alexandra Hotell i Loen. Møtet blir
avsluttet med bading. Kontakt Kari
Rygg Fjørstad på epost:
kariryggfjrstad@gmail.com.
MEDLEMSTUR
Vest: Valle Marina, 30. august til 13.
september 2017. Åpent for medlemmer fra hele landet.
SVØMMING
Bergen: Gratis svømming for medlemmer to ganger per måned (gjelder
for alle svømmehallene samlet) i
følgende svømmehaller: Askøy terapibasseng, Askøyhallen, Stemnemyren,
Åstveithallen, Slåtthaughallen.
Dalane: Gratis bading/trening
for medlemmer. Onsdager fra kl.
17.00–18.00 i varmtvannsbassenget
på Slettebø.
Norheimsund: Trening i varmtvannsbasseng på mandager fra oktober til
april. Fysioterapeut tilpasser programmet til deltakerne. Mer info og påmelding: Marit Heidi Seim, tlf: 91 59 85
82 eller maritheidi@gmail.com
Stord: Onsdager kl. 20.30–21. Kontaktperson: Laila Stensletten,
tlf:
99 23 01 01 eller epost:

laila.stensletten@sklbb.no
Voss: Extraprosjektet «Plask, tur og
trivsel», Hagahaugen, onsdager fra kl.
18–19. Oppstart 5. oktober. Begrenset
antall plasser.
TRIM
Vest: Trim/turgrupper Stord, Kvinnherad, Voss, Stavanger og Sandnes.
Kontakt regionssekretær på epost:
region.vest@naaf.no
Bergen: Extraprosjektet - Den glade
vandrer. Tur annen hver uke, turene
starter kl. 18.00. Turene vil bli annonsert på Facebook under Bergen og
omegn Astma- og Allergiforening.

Region Østafjells
facebook.com/naafostafjells
TRIM:
Drammen: Det er inngått firmaavtale med Akropolis treningssenter
om trening for medlemmer. Må vise
medlemskort fra NAAF. Pris kr. 399
per måned. (Egentrening.)
Drammen: Trening med egen
instruktør for NAAF-medlemmer med
astma og kols fortsetter på Akropolis
mandag og torsdag kl. 12.00–14.00.
Egenandel kr 499 per måned (Drammen og Omegn AAF sponser hvert
medlem med kr 50 per måned).
Drammen: Ny gruppe for trening med
kols og astma. Denne gruppen vil gå
parallelt, men vi begynner på et svært
lavt nivå etter nyttår. Gruppen får
egen instruktør på spinningsykkel, og
styrketrening i gymsal. Pris som over.
Kontakt Wenche Stustad på tlf:
90 53 64 68. Velkommen!
Horten: Treningsgruppe for voksne
med astma eller kols ved Borre
Treningssenter fra januar. Har man
rekvisisjon fra lege, koster tilbudet kr
130 per måned. Mer info: Anna M.
Lysvoll, Borre, tlf: 95 89 97 55.
Sandefjord: Treningsgrupper for lungesyke på Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. Torsdager kl.
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NAAFS LOKALKALENDER
10.00–11.00 og kl. 11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00–13.00. Henvendelser
til Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis hvis du
har rekvisisjon fra lege.
Sandefjord: Medlemmer av SAAF får
rabatt på trening i Helseparken.
Sandefjord: Vi tilbyr medlemmer i
barnegruppen å delta på turlagets turer. Tilbud for barn i alle aldersgrupper. Å være ute i naturen og bevege
seg er bra for lungesyke. Mot kr. 100,pr. år i medlemskontingent, kan man
delta på arrangementene.
Tønsberg: Treningsgruppe for voksne
med lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70.
KURS:
Østafjells: Kurshelg om astma, allergi,
eksem, kols og rettigheter, på Quality
Grand hotell Kongsberg 10. – 12.
mars 2017. Mens foredrag pågår
for voksne, blir barna aktivisert i
tilrettelagt lekerom og ungdommene
er i slalåmbakkene. Medlemstilbud:
Alt gratis for barn, voksne betaler kr
1250,-. Påmelding til regionskontorene snarest, og innen 31. januar.
Østafjells: Kurs om kols på sykehuset
i Tønsberg. Kurset går over 6 uker
2 dager i uka 12.00 – 15.00. Det er
løpende påmelding, og sykehuset
ønsker at du skal få starte opp på
rehabilitering så kort tid som mulig
etter at henvisning er sendt fra fastlegen. Tlf: 33 34 27 00 for info.

MEDLEMSMØTER:
Drammen: Julebord på Comfort Hotell, union Brygge, Drammen torsdag
15. desember kl. 18.00. Påmelding tlf:
90 53 64 68. Velkommen!
Drammen: Første lørdag i måneden
er det kafétreff kl. 12.00 på East Lake
restaurant i Drammen. Representant
fra styret er med. Henvendelse til
Wenche Stustad, tlf: 90 53 64 68.
Drammen: Foreldre og barn-treff for
foreldre med barn som har astma/
allergi/eksem. Møtes på Ytterkollen
Grendehus siste lørdag i måneden
kl. 12.00. For nærmere informasjon
og påmelding, kontakt Cathrine Finnebraaten, tlf: 48 12 95 00 eller epost
catyn85@hotmail.com
Drammen: Juletrefest på Ytterkollen
grendehus. Tlf: 48 12 95 00.
Ringerike og Jevnaker: 6. desember
kl. 18.00, juleverksted på Haugvang
i Haug v/Hønefoss. Likeperson til
stede. Henvendelse til Lars Velsand
tlf: 90 79 89 99.
Ringerike og Jevnaker: 11. desember
kl. 14.00. «Et Juleønske» på Byscenen i Hønefoss. Likeperson møter
dere. Henvendelse til Lars Velsand tlf:
90 79 89 99.
Telemark: Sponset førjulsteater i
Ælvespeilet for våre medlemmer.
"Jul I Blåfjell", søndag 11. desember,
kl.13.00. 100 kr. per billett. Påmelding
til charlotte@hack-godtfredsen.no

Vil du delta i studie ved
Universitetet i Nord-Norge?
Holder du deg unna melk pga.
allergi eller laktoseintoleranse?
Her er en mulighet å få en grundig helsesjekk samtidig som du
deltar i et forskningsprosjekt.
Forskere i studien TARMFLORA, KOST OG URINSYRE ønsker å
komme i kontakt med personer
i Tromsø-området som unngår
melkeprodukter/spiser laktosefrie produkter.
Dersom du deltar i studien,
vil du få gjennomført en grundig
medisinsk undersøkelse som kan
avdekke om man har sykdom
som diabetes, høyt blodtrykk eller dårlig nyrefunksjon. Samtidig
bidrar du til å skaffe ny kunn58

skap om mekanismer bak høyt
urinsyrenivå og forhåpentligvis
til forbedring av diagnostikk og
behandling.
De som deltar, vil få en
kompensasjon for reiseutgifter
i form av et gavekort à kr 200,ved oppstart av studien. Blant
ulempene er ubehag som følge
av stikking ved blodprøvetaking.
Det er ingen økt risiko for din
helse ved å delta i prosjektet.
Studien foregår ved Forskningsposten på UNN. Kontakt
Kristin Jenssen, tlf. 776 26909,
epost: kristin.jenssen@unn.no
om du ønsker å delta.

ANNONSE

eller sms til 97 76 88 12.
Telemark: Kinoforestilling vil sponses
i løpet av november for medlemmer.
Mail/SMS vil bli sendt ut.
Tønsberg: Hyggemøte med julemiddag på Midtløkken 30. november kl.
18.00. Bindende påmelding til Noomi
Kvifte tlf: 92 83 02 24.
Tønsberg: Juletrefest onsdag 30.
desember kl. 17.00 på Midtløkken.
Voksne kr. 75, barn gratis. Den duftfrie nissen har sagt han skal komme!
ÅRSMØTE:
Drammen: Årsmøte 16. feburar2017
kl. 18.30 i kantina på Vardar. Saker
til årsmøtet må sendes inn før 30.
januar 2017.
SVØMMING:
Drammen: Trening i basseng i
Drammensbadet for medlemmer på
tirsdag, onsdag og fredag i samarbeid
med Drammen og omegn revmatikerforening. Kontakt Wenche Stustad,
tlf: 905 36 468.
Larvik: Svømming i varmtvannsbassenget på Kysthospitalet i Stavern
hver onsdag kl. 19–20. Bare å møte
opp, medlemmer betaler halv pris.
Gratis for barn. Følger skolens ferier.
Tlf: Eileen Halvorsen 33 18 42 08.

Sandefjord: Gratis bading for alle
medlemmer i varmtvannsbasseng, og
anledning til bruk av vanlig basseng i
Svømmehallen i Bugården hver tirsdag kl. 14.30 til 16.00. Påmelding til
Eldbjørg Steensma tlf: 33 47 29 29.
Østafjells: Bading på Quality Resort
Skjærgården, Langesund for alle
NAAF-medlemmer i Norge. 3,5 time
for barn, 3–15 år kr. 85. Voksne kr
105. Ta med medlemskort. Det holder
at én i familien er medlem.
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Hvordan unngår man best allergi og følsom hud?
Ved å forebygge så tidlig som mulig. På den
måten kan du motvirke og i beste fall forhindre
utvikling av allergi og overfølsomhet senere i
livet. Ikke bruk produkter tilsatt parfyme og
fargestoffer. Velg i stedet produkter som mini-

Region Østfold
facebook.com/naafostfold
AKTIVITETER:
Region Østfold legger ut alle invitasjoner til aktiviteter som vi arrangerer på
NAAF region Østfold @naafostfold.
VI TRENGER DEG:
Region Østfold trenger deg som har
lyst til å være aktiv for NAAF, enten
som brukerrepresentant eller som frivillig på stand eller andre aktiviteter.
Ta kontakt med regionskontoret. Vi
er å treffe på telefon: 92 27 82 20 /
region.ostfold@naaf.no.

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA4
Her finner du de riktige
ordene fra kryssordet i
forrige AstmaAllergi.

dårligt generelt. Det gjelder ikke minst for barn,
som særlig i toårsalderen er tilbøyelige til å
utvikle eksem, rødme og irritasjon.

O
S T A
T E L
E
L S T
U P
S Y R
A
E
K H I
A U R
S
M J A
E
Z
L F
R E
T E
I N G
D I
R E D
I
D
L E
Ø Y
S S A
E K S
R E

M
Y S
N
A U
V R
E
T A
K
S K
N E
U
L
D E
I V
S
I
A S
S
R E
A
S L
A
K
J E

Vinner av kryssord AA3 2016:
Anne Bergljot Falck-Ytter, Brumunddal
Gratulerer, premien kommer i posten!
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“Allergi kan
ramme alle
– forebygg
så tidlig som
mulig”
Anna Bistrup,
rådgiver hos Norges Astmaog Allergiforbund (NAAF)

Hva er allergi, og hvor utbredt er det?
Allergi oppstår når immunforsvaret reagerer
unormalt på stoffer, som normalt ikke ville føre til
problemer. For det meste dreier det seg om
pollen, dyrehår, matvarer og mange av de
allergifremkallende stoffer, som finnes i hjemmet:
Hudpleieprodukter tilsatt parfyme og fargestoffer
i tøy og vaskemidler. Økt eksponering overfor

den slags har medført at stadig flere nordmenn
utvikler allergi. Man anslår at ca. 20 % av
befolkningen i dag lider av en form for allergi
eller overfølsomhet.

merer risikoen for allergi og overfølsomhet –
f.eks. produkter fra Neutral. Sørg alltid for å
pleie din hud og holde den fuktig. Og husk, at
din hud også reagerer på faktorer som stress,
klima og dehydrering. Alle valgene du tar for å
beskytte og pleie huden din, gjør deg bedre i
det lange løp.

Kan allergi og følsom hud ramme alle?
Ja, hvem som helst kan bli rammet av allergi
og følsom hud, men små barn er mer utsatte.
Det samme gjelder for voksne, som blir eksponert for allergifremkallende stoffer i forbindelse
med deres arbeid. Her spiller mengden og
antall av allergener en rolle. Det samme gjør
arvelighet. Om foreldrene har allergi, er det noe
større risiko for at barnet også vil utvikle allergi.
Hvordan føles vanligvis hudallergi?
Som en ubehagelig og i verste fall brennende
kløe på huden. Reaksjonen kan forekomme
overalt på kroppen og vise seg i form av tørre
og skjellende flekker. Den hyppige kløen gjør at
man ofte våkner i løpet av natten og sover

Neutral er en serie av produkter til kroppspleie og husholdning,
som inneholder 0 % parfyme, 0 % fargestoffer og 0 % tilsetningsstoffer.
Vi har en klar holdning til følsom hud, og vår misjon er å skape en
fremtid uten allergi.
Har du også en holdning til følsom hud?
Følg oss på facebook.com/NeutralNorge
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“Velg produkter,
som minimerer
risikoen for allergi
og overfølsomhet”

KJENNER DU TIL ALLERGI-GLASSET?
Forestill deg at din kropp
er et glass. Ditt glass kan
være stort eller lite, og hver
gang du utsetter deg selv
for et allergifremkallende
stoff, drypper det en dråpe
i glasset. På et tidspunkt
flyter glasset over. Det er
da du har risiko for å
utvikle allergi.

Ren og frisk luft
for et sunt
inneklima

Flexit balansert ventilasjon

Med Flexit balansert ventilasjon i boligen din 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. I tillegg sparer du energi ved at opptil
85% av varmen i inneluften gjenvinnes.

Flexit sentralstøvsuger

Flexit sentralstøvsuger er en rimelig engangsinvestering med
en langvarig helsegevinst. Alt støv suges opp, og det skadelige
finstøvet blåses ut av huset.

w w w.flexit.no

Nå får du tilskudd til ettermontering
av balansert ventilasjon!
Enova gir opptil 20.000 kr i tilskudd
til ettermontering av balansert
ventilasjon. Besøk www.flexit.no eller
www.enova.no for mer informasjon.

