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LEDER

Byggebransjen er en jungel
Føler du deg også ganske bortkommen når du forsøker å finne
frem mellom reolene i et av de gedigne byggevarehusene?
Synes du det er vanskelig å vite hva du skal velge – miljømerket,
Svane-merket eller anbefalt av NAAF? Eller skal du stole på det
byggmesteren sier?
I denne utgaven av AstmaAllergi skriver vi om Ellen Westrum
Hvammen, som er i gang med å totalrenovere et hus på
Nøtterøy i Vestfold. Når det står ferdig skal huset bli bolig for
tre generasjoner. Helt fra starten har Ellen vært klar på at det
er viktig for henne at boligen skal være helt trygg å bo i, også
for barnebarnet med astma og allergi.
Før byggeprosjektet startet tok hun det som en selvfølge
at de som bygger hus i dag, bruker de mest helsevennlige
produktene som er på markedet. Det viste seg fort at hun tok
feil.
For selv om byggematerialene er godkjent for bruk, og
i mange tilfeller også er Svane-merket, er det ingen selvfølge
at de er helsevennlige. I huset på Nøtterøy ble det for eksempel
brukt lim som viste seg å lukte svært sterkt. Familien ville
ikke flytte inn i en bolig som stinket lim – og dermed ble
byggeprosjektet forsinket i flere uker mens limet tørket og
avgasset.
Da hun tok kontakt med inneklimarådgiver Kai Gustavsen
i NAAF, fikk hun verdifulle råd på veien videre. Blant annet at
det finnes et annet lim som er anbefalt av NAAF.
Hans råd til de som skal bygge eller pusse opp en bolig, er
at du bruker mye tid på research på forhånd, før så mye som

Et tidsskrift for medlemmer
i Astma- og Allergiforbundet.
Opplag: 11.000

en spiker slått inn i veggen. Håndverkere velger nemlig ofte
produkter ut fra hvilke leverandører de har avtaler med – ikke
ut fra hva som er best for deg som skal bo i boligen.
Det er ikke alltid du har noe reelt valg, men for eksempel av
maling finnes det nå flere typer som er anbefalt av NAAF på
grunn av at de gir lite avgassing til inneklimaet.
Vi har nå gått inn i en årstid da vi tilbringer mye av døgnet
innendørs. Da er det ekstra viktig at boligen din er trygg å
oppholde seg i – også for de med astma, allergi eller andre
overfølsomhetssykdommer.
Når du nå snart skal pynte til jul, kan du med fordel styre
unna både duftlys og julestjerner. Et juleselskap blir nemlig ikke
særlig hyggelig hvis noen av gjestene blir syke på grunn
av «koselige» juledufter.

Bjørnhild Fjeld
Redaktør

Layout
Morten Rugtveit / www.mgt.no

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet
7. november 2017

Trykk
Ålgård Offset

Neste utgivelse
AstmaAllergi 1/18 kommer 7. februar 2017
Materialfrist for annonser er 19. januar

Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbundet
Postboks 6764 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadr.: St. Olavs gate 25

Annonser
Add Media AS
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud, tlf. 99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no

Telefon:
Faks:
Epost:
Nett:

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsprisen i forbundet.
Kun abonnement koster 450 kr i året

23 35 35 35
23 35 35 30
naaf@naaf.no
www.naaf.no

Ansvarlig redaktør
Bo Gleditsch
bo.alexander.gleditsch@naaf.no
Redaktør
Bjørnhild Fjeld - astmaallergi@naaf.no

Redaksjonen forbeholder seg retten
til å redigere og forkorte innlegg.
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet
i annonsene, med mindre de er merket
«Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund».
Stoff fra AstmaAllergi kan kun gjengis med
tillatelse fra redaktøren og med kildehenvisning.

Følg oss på sosiale medier

www.facebook.com/astmaogallergi
@astmaallergi
@astmaallergi

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2017

5

OPPUSSING OG INNEKLIMA

OPPUSSING OG INNEKLIMA

Anbefalt lim. CT1 lim og fugemasse er anbefalt av NAAF, blant annet fordi limet har ingen helsefarlige avgassinger lukter mindre enn andre typer
lim – uten at det går ut over kvaliteten. Kai Gustavsen i NAAF (til høyre) råder Ellen Westrum Hvammen og Halvor Hvammen til å bruke dette limet
videre i byggeprosjektet.

Gir gode råd. NAAFs Kai Gustavsen (til venstre) og Halvor Hvammen utveksler erfaringer
om byggeprosjektet.

UTFORDRENDE Å BYGGE HELSEVENNLIG
Ellen Westrum Hvammen ønsker å bygge en bolig der det er trygt for barnebarna
å vokse opp. Det har vist seg å være vanskeligere enn hun hadde forestilt seg på
forhånd.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

– Jeg tok det som en selvfølge
at de produktene som blir
brukt i boliger i dag, også er
de mest helsevennlige, sier
Ellen Westrum Hvammen.
Generasjonsbolig. Da Halvor
og Ellen Westrum Hvammen
sammen med datteren Hanne
og svigersønnen Andreas
kjøpte et hus på Nøtterøy for
å bygge om til generasjonsbolig, ønsket de at boligen skulle
være så god som mulig med
tanke på astma og allergi. Ett
6

av barnebarna har astma, så
det å få en helsevennlig bolig
sto i høysetet.
Men de oppdaget raskt at
det slett ikke var noen selvfølge at det var de anbefalte
produktene med tanke på
helse som ble valgt.
– Jeg har aldri følt meg så
kunnskapsløs noen gang.
Det er en jungel der ute av
ulike byggematerialer. For en
vanlig forbruker er det veldig
vanskelig å orientere seg, sier
hun.
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Lim som luktet. En av de
største utfordringene oppsto
da det ble brukt et lim på gulvet som det viste seg luktet
veldig sterkt. Det sto i bruksanvisningen til gulvplatene at
det skulle limes i fjær og not.
– Vi ønsket ikke liming, men
at platene ble skrudd fast for
å unngå bruk av lim. Byggmesteren innrømmer i ettertid at han valgte å hellime
gulvet for å unngå reklamasjon på knirk i gulvet. Han tok
det ikke opp med oss, og har

beklaget i ettertid, sier Ellen.
Limet som er brukt er godkjent for bruk, men det lukter
sterkt.
– Dette har gjort at byggeprosessen har tatt mye lenger
tid enn vi planla, fordi vi har
måtte brukt mange ekstra uker
på å lufte ut lukten, sier Ellen.
I ettertid har hun fått vite
om limet CT1, som er anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund nettopp fordi det ikke
lukter så mye som annet lim.
Ellen tok kontakt med fagsjef

inneklima Kai Gustavsen i
NAAF, for å få råd om hvordan
hun skulle gå frem videre i
byggeprosessen.
– Da jeg ringte til Kai følte
jeg at jeg sto helt fast. Men
han hadde gode råd å gi, og
fikk satt meg på rett spor
igjen, forteller Ellen.
– Det er lurt å stille noen
spørsmål til de som skal bygge
for deg, før de setter i gang.
For eksempel kan du spørre
byggmesteren hvilke produkter som er planlagt å bruke,
sier Kai Gustavsen.
Miljø eller helse? Gustavsen
forteller at det er mange
forskjellige merker på produktene, og at noen av dem er
miljømerker.

– Ofte er naturligvis det
som er bra for miljøet, også
bra for helsa, men at for eksempel et produkt har Svanemerket gir ingen garanti for
at det ikke kan gi reaksjoner
hos de som har overfølsomhetssykdommer, sier han.
– NAAFs produktmerkeordning omfatter produkter som
gir minst mulig helserisiko
for de som har astma, allergi
eller annen overfølsomhet.
30-talls firmaer med til
sammen rundt 150 produkter
har klart å få NAAFs anbefaling. NAAF har en løpende
vurdering av hvilke produkttyper som kan være aktuelle
for vår merkeordning, sier
Kent Hart, fagsjef biologi og
kjemi i NAAF.

Velg en trygg maling. For eksempel når det gjelder maling
er det store forskjeller. Den
første interiørmalingen som
kom gjennom nåløyet og ble
anbefalt av NAAF, var Jotun
Sens. Siden har flere andre
produsenter kommet på
banen med maling som skal
være trygge å bruke også for
de med astma og allergi.
Men det er likevel ikke slik
at all innendørsmaling er allergivennlig.
– Det er viktig hvilken maling du velger innendørs, fordi
dette er det ytterste laget på
overflatene som er i kontakt
med romlufta. Forskjellen på
de ulike typene maling ligger
først og fremst i kjemien i ingrediensene som gir opphavet

til lukt og avgassing som du
utsettes for, sier Kai Gustavsen.
Etter en viss tid vil det
meste av lukten være borte,
og avgassingen er ferdig,
men problemet er ofte at de
som bor i huset ikke har tid
til å vente med å ta rommet i
bruk. Dermed må de bo i malingslukt og potensielt farlige
gasser i lang tid.
Avtaler og rimelig maling.
Skal du få noen til å male
huset, er det smart å avtale
med dem hvilken type maling
de bruker. Håndverkere har
gjerne sin favorittmaling som
de mener er best å jobbe
med. Kanskje har de også en
gunstig innkjøpsavtale på
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INNEKLIMASJEKK
Er du i tvil om du har godt
inneklima i boligen din? Som
medlem i Norges Astma- og
Allergiforbund får du rabatt på
inneklimasjekk fra Humid AS.
Inneklimasjekk betyr at du
får hjemmebesøk av en fag-

person som befarer boligen,
måler fukt i konstruksjonen,
muggsopp, CO2, radon og
andre faktorer som påvirker
inneklima.
Du finner mer informasjon
på nettsidene Naaf.no.

et spesifikt merke og noen
ganger er prisen dessverre
avgjørende for hvilken maling
som blir valgt.
– Skal du bestille et maleroppdrag, er det viktig at du
spesifiserer skriftlig hvilke
produkter og maling som skal
brukes. Da har du anledning til
å klage dersom du ikke får det
som er avtalt, sier Gustavsen.
I generasjonsboligen på
Nøtterøy skal de bruke Jotun
Sens på alle vegger. De har
allerede erfart at denne
malingen lukter svært lite –
du kan i praksis ikke kjenne

malingslukt dagen etter at det
er malt.
Vil gjøre det riktige. Når de
først skal bygge et hus som
barn og barnebarn også skal
bo i, ønsker de å bygge slik at
det er trygt å oppholde seg i
boligen, uten farlige stoffer.
– Vi gjør det vi kan for at
boligen skal bli så bra som
mulig. Både for oss som bor
her, men også for arbeidsmiljøet til de som jobber med å
bygge huset for oss, sier Ellen
Westrum Hvammen.
Både Ellen og Halvor synes

Husk ventilasjon.
Når det ikke er
spalteventiler over
vinduene, må det være
ventilasjonsluker andre steder for å sørge
for at det tilført frisk
luft inn i huset. Det
bør være pollenfilter
i ventilene, råder Kai
Gustavsen.

det er betenkelig at det brukes så mye kjemikalier når det
bygges hus i dag.
– Vi bygde hus i 1981. Da
var det nesten bare spiker
og skruer som ble brukt. Nå
brukes det veldig mye lim,
sier Halvor, som undrer på om
dette egentlig er en forbedring med tanke på å skape
gode boliger for folk.
I sin del av huset har Ellen
og Halvor valgt å bruke mye
tre, for eksempel trepanel på
badet. De har tro på at de ved
å bruke naturlige materialer
skaper et bedre inneklima.

Tenk på ventilasjon. Siden
huset som bygges om er fra
1960-tallet, er det ikke installert noe ventilasjonsanlegg
der.
– Dere må tenke på hvordan
dere løser dette – husk at det
ikke er spalteventiler i vinduer
som produseres i dag. Det er
viktig å få luft både inn og ut,
råder Kai Gustavsen.
Han tipser om Flexit som for
eksempel har ventil-systemer
som kan erstatte gammeldagse klaffeventiler. Disse har
varmegjenvinning og pollenfilter, og du unngår kald trekk. n

BYGGEMATERIALER SOM ER ANBEFALT AV NAAF
Skal du pusse hjemme eller bygge nytt? NAAF har
gjennom sin produktmerkeordning godkjent noen
produkter som gir minst mulig helserisiko for de
som har astma, allergi eller annen overfølsomhet.

MALING:
Harmoni Uten
Jotun Sens Interiørmaling
Infra Frisk Pust innendørs maling
Scala Puls
Gjøco Bliss

GULV:
Ehrenborg Zero og Xpression gulvbelegg uten PVC.
Bolon gulvbelegg vevet av ftalatfri vinyl – kan
LIM OG FUG:
brukes som erstatning for tepper (teppesubstitutt). CT1 fugemasse og konstruksjonslim
Infra CT1 fugemasse.
TAK OG VEGG:
Huntonitt malte veggplanter (ulike varianter).
OBS: Det er ikke mulig å gi en 100
Huntonitt takplater (ulike varianter)
prosent garanti for at ingen vil reagere
Energy + byggeblokk for konstruksjon av
på enkelte innholdsstoffer i produkter.
husvegger.
Dette skyldes blant annet at det stadig
dukker opp nye allergier for stoffer som
blir tatt i bruk. Ordningen er altså ingen
garanti mot potensielle reaksjoner,
Anbefalt maling. Jotun Sens er et
men en anbefaling basert på helsehentrygt valg når du skal male innendørs,
syn etter gitte kriterier.
og er anbefalt av NAAF.
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BEST I*
TEST

!

Dream Collection er også Svanemerket og følger
Svanemerkets strenge miljøkrav. Når du kjøper et
Svanemerket produkt kan du være helt trygg på at
produktet er trygt for både deg og miljøet.

b
er

un

Vår norskproduserte dundyne og -puteserie
Dream Collection er grundige vurdert etter strenge
helsekriterier, og er anbefalt av Norges Astmaog Allergiforbund. Dette gir deg som forbruker en
viktig og god trygghet.

princessbutikken.no

Vi

TRYGT FOR DEG,
TRYGT FOR MILJØET!

Dream Collection dunserie har blitt
kåret til Best i Test i år igjen!

Venter på tørking. I dette rommet skal det legges parkett over vannbåren varme. Men siden det er brukt et sterkt luktende lim, er byggeprosjektet blitt utsatt mens limet tørker og gassen forsvinner.

Det er godt dokumentert at dårlig
inneklima kan forverre plagene hos
personer med astma, allergi eller
annen overfølsomhet. Når du pusser opp boligen din, er det derfor
viktig at du velger løsninger som
gir et best mulig inneklima.

l

l
l

l

N
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E

NORSKPRODUSERT ANBEFALT AV

T

Mangler kunnskap. Ellen Westrum Hvammen sier hun
aldri tidligere har følt seg så kunnskapsløs som under
dette byggeprosjektet.

Her er noen tips:
l Velg produkter som er anbefalt
av NAAF, dersom dette finnes.
Dersom det ikke er NAAFanbefalte produkter, velg
Svanemerket.
l Sørg for god ventilasjon.
Hensikten med ventilasjon
er å fjerne forurensning, gasser
og fuktighet, og tilføre frisk og
ren luft. Dette er veldig viktig
for helsa. Derfor skal du for
eksempel aldri tette igjen en
ventilasjonsluke fordi det

l

«passer» å sette et skap der.
Ventilasjonsanlegg bør også ha
pollenfilter, som skiftes ut jevnlig.
Ikke legg opp til støvfeller. Skap
som går helt opp til taket er best,
lukkede skap er bedre enn åpne
hyller. Unngå spesielt løsninger
som samler støv på soverommet.
Har du fukt og mugg i boligen,
for eksempel på grunn av et utett
tak eller grunnmur, er dette det
aller viktigste du skal prioritere
å fikse.
Velg heller harde, slette og renholdsvennlige gulv enn tepper.
Velg møbler og inventar i materialer med liten avgassing og
som er lette å rengjøre.
Unngå å bruke kjemikalier
dersom det finnes alternativer
som gir et mer helsevennlig
resultat.

S

IKKE GÅ I OPPUSSINGSFELLA

2039 0037

10

ASTMA ALLERGI 5 2017 n WWW.NAAF.NO

* Det er testet sammenliknbare dunprodukter fra 4 av Norges største interiørkjeder. Testene ble utført av Textil og Läderlaboratoriet. Les mer på princessbutikken.no.
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EFFEKTIV KREM
ALLERGITRYGG
ADVENTSKALENDER

Frisk vinter

Vi går inn i en tid som kan være problematisk for mange med astma, allergi og
overfølsomhet. Julekaker på alle fat, duftlys på bordet og julestjerner og svibler
som gir reaksjoner. Og utelufta er full av svevestøv og eksos. Her er noen tips til
hvordan du kan holde deg så frisk som mulig gjennom vintermånedene.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld og Colourbox

Det er stas for barna å stå
opp for å åpne adventskalenderen hver morgen i
desember – men har barna
allergi bør du sjekke godt
på forhånd hva som skjuler
seg bak lukene. Hvis de for
eksempel ikke tåler nøtter,
kan det by på problemer
med sjokoladekalendere
Hjemmelaget. Ved å lage adventssom inneholder marsipan kalenderen selv, er du sikker på at den
er trygg også for barn med allergi.
eller nøtte-sjokolade.
Les derfor varedeklarasjonen nøye før du sier ja til barnets drømmekalender. Det er
også et godt alternativ å lage kalenderen selv – da kan du fylle
med sunnere saker enn godteri – eller sette inn aktiviteter i
kalenderlukene.

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

Norsk bioteknologi for hudbehandling
fremstilt uten parabener, fargestoff og parfyme

TIPS OG RÅD

ALLERGIVENNLIGE
JULEBLOMSTER

Koser seg med lys. Blomsterdekoratør Finn Schjøll tenner gjerne batteridrevne kubbelys når han skal kose seg i hagen eller inne i huset
på Nøtterøy.

BRUK BATTERIDREVNE LYS
For noen er levende lys = kos, men visste du at et stearinlys
oser både kjemikalier og belaster miljøet? De fleste stearinlys
er nemlig laget av parafin, som under brenning frigjør giftige
kjemikalier som toluen og benzen. Lysene
kan dessuten irritere luftveiene og
allergiske reaksjoner eller astmaanfall.

12
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I Sverige har man regnet ut at bruk av parafinlys tilsvarer utslipp fra 15.000 biler.
De siste årene har det kommet mange fine batteridrevne lys
på markedet, som fint kan erstatte bruk av stearinlys. Julehøytiden er dessuten høysesong for boligbranner – og batteridrevne
lys er langt mer brannsikre enn levende lys. Mange av dem har
timer som gjør at de slår seg av selv, i tillegg til at LED-lys ikke
utvikler så mye varme.

Det er i skrivende stund lenge til jul, men julestjernene begynner allerede å dukke opp både her og der. Dette er dessverre
ikke så hyggelig for de mange som er allergiske mot julestjerner.
Julestjerne inneholder nemlig en sterkt irriterende plantesaft
som siver ut gjennom blader og blomster. Det holder derfor
ikke å knipe av de små gule blomstene, som noen tror.
Julestjernene er naturligvis veldig vakre med sin flotte,
julerøde farge, men det hjelper ikke stort for de som ikke
tåler dem. Hvis du likevel vi ha en julestjerne til pynt, finnes
det mange fine i plast.
Også svibler er det mange som reagerer på. De lukter sterkt,
og hvis du skal ha dem, bør de i hvert fall ikke stå i et oppholdsrom. Juleglede, som tidligere var Norges mest populære
juleblomst, kan også gi allergiske reaksjoner.
Skal du gi en blomst i julegave, bør du forsikre deg om at
denne er allergivennlig. For eksempel asalea, orkideer, alpefiol
eller julekaktus er flotte blomster som mottakeren garantert
blir glad for.
Ja- og nei-blomster. Asalea
(til venstre) er allergivennlig,
mens julestjernen (til høyre)
kan gi store plager for
allergikere.

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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TIPS OG RÅD

VELG SKOGEN FREMFOR VEIEN

SJEKK LUFTKVALITETEN

På dager med kald, stillestående luft, kan forurensning fra biler og vedfyring skape problemer for blant andre personer med luftveissykdommer, hjerte- og lungesyke. Har du lyst til
å gå tur, bør du derfor ikke velge turstien som
går langs den mest trafikkerte veien.
Et godt tips er å bruke vintersko med pigger,
og finne en vei eller sti i skogen eller et annet
område uten trafikk når du skal gå tur. Med
piggsko holder du deg på beina selv om det
er glatt – og har mange flere muligheter enn
om du bare skal gå der det er brøytet og
strødd. Du kan også bruke brodder,
men piggsko er bedre.
For ekstra trening og stabilitet kan du også
med fordel bruke gåstaver.
Men hold deg unna skiløypene når du går
tur – det er veldig upopulært å gå på beina
der det er oppkjørte skispor.

NILU – Norsk Institutt for
luftforskning har plassert
ut målestasjoner for luftkvalitet i 22 norske byer og
tettsteder. Hvis du går inn på
nettsiden Luftkvalitet.info
kan du se hvordan det står til
på ditt hjemsted. Hvis det er
høy luftforurensning vil det
markeres med rødt på den
aktuelle målestasjonen. Bor
du i nærheten av en målestasjon er det derfor greit å
sjekke hvis du skal ut.
OBS: Mange tror at de er
trygge for luftforurensning
Målestasjon. Det er plassert ut
hvis de sitter inne i en bil. Det målestasjoner for luftkvalitet i 22
stemmer ikke. Selv om biler
norske byer og tettsteder, blant
annet denne som står i Sarpsborg.
har kupéfilter/pollenfilter i
friskluftanlegget, vil helsefarlige komponenter som NOx komme inn i bilen og du vil puste
det inn. Dette gjelder også de minste svevestøvpartiklene.
Sitter du og stamper i en bilkø, bidrar du selv til dårligere luftkvalitet – i tillegg til å puste inne helseskadelig luft. Kanskje
du heller kan gå eller sykle et stykke unna den verste luftforurensningen? Det er ofte langt bedre luft bare noen kvartaler
unna hovedveiene.

Ut på tur. Skogen er på ingen måte utilgjengelig
selv om det er snø og is på bakken. Ta på piggsko
og kom deg ut!

KULDEALLERGI
ER ELVEBLEST

TREN MED
JONAS-MASKE

DETTE SKJER MED
LUFTVEIENE I KULDE

Kuldeallergi er elveblest som oppstår
ved eksponering, særlig for kaldt vann.
Elveblest som følge av kulde eller kaldt
vann kan føre til alvorlige reksjoner som
opphovning på store deler av kroppen.
Kuldeallergi kan være en årsak til allergisk
sjokk. Kuldeallergi utløses oftest
ved bading i svært kaldt vann.

Har du astma eller kols, er det veldig smart
å gå til anskaffelse av en Jonas varmemaske som du bruker under trening og
fysisk aktivitet i kaldt og tørt vær. Denne
masken består av et filter som du puster
gjennom, som varmer opp luften slik at
du unngår å trekke kald luft ned i
lungene. For å holde filteret på plass
bruker du en buff/hals eller lue som dekker munnen og nesen.
Jonasmasken finnes for både voksne
og barn og kan bestilles
i NAAFs nettbutikk –
nettbutikk.naaf.no.

Kaldt vær byr på ekstra utfordringer for folk med astma og
luftveisplager. Årsaken til at mange med astma blir verre når de
puster inn kald luft, skyldes som regel overfølsomme luftveier
og ikke kuldeallergi. Den kalde luften fører indirekte til uttørring
av luftveiene og dermed forsnevring.
I svært kaldt vær blir det dessuten vanskeligere å puste gjennom nesen. Hos personer med astma fører pusting gjennom
munnen til enda mer innsnevring i luftveiene fordi luften ikke
rekker å bli varm før den når luftveiene.
Det er viktig å være oppmerksom på at trening i sterk kulde
kan føre til forverring av astma dersom man ikke beskytter seg
godt nok. Såkalt anstrengelsesutløst astma kan indirekte være
forårsaket av hard trening i kaldt vær fordi det blir for stor
direkte tilførsel av kjølig luft i luftveiene. Anstrengelsesutløst
astma oppstår gjerne ved hard trening eller konkurranse i mer
enn 15 kuldegrader.

NYHET!
Unik Sensitiv Color flytende tøyvask

•

Dokumentert effektiv fra 20⁰C

•

Helt uten parfyme

Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.
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FYSISK AKTIVITET

Fart og spenning

Gjennom prosjektet «Dette er jeg sikkert
god til» ønsker NAAF Region Østfold å
introdusere barn med astma og allergi til
ulike former for fysisk aktivitet.

for barn i Østfold

– Mange barn med astma og
allergi synes det er vanskelig å være med på tradisjonell idrett. Gjennom dette
prosjektet ønsker vi å vise at
fysisk aktivitet absolutt ikke
er skummelt, men tvert imot
både spennende og morsomt,
sier regionssekretær Mona L.
Marthinussen.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

komm
en. Aurora Larsen
Tester sykkelform
lløypa.
fint igjennom sykke

På skitur. Caroline
Elisabeth Ringen og
Janna Puzicha får
prøve seg på tandemski, og det går
riktig bra, til tross
for dårlig skiføre.
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med veldig store hju
sykle på!

20 barn mellom 8 og 14 år
har fått være med på prosjektet, og da AstmaAllergi-bladet
møtte dem var de i full gang
med ulike aktiviteter utenfor Inspiria science center i
Sarpsborg. Her fikk de prøve
seg i en sykkelløype, de gikk
på noen kjempelange ski
og fikk bruke noen spesielle
«svimmelbriller». Etterpå var
det tid for å utforske de ulike
aktivitetene inne på Inspiria.
6 aktivitetsdager. «Dette er
jeg sikkert god til» består av
6 aktivitetsdager nå i høst, og
et tilsvarende tilbud til 20 nye
barn våren 2018.
Hittil har deltakerne fått
prøve seg på bowling og
klatring, samt en «Anno-dag»
i Gamlebyen i Fredrikstad. I
november og desember blir
det bading på Superland og
bueskyting i Moss. Med andre
ord stor variasjon i aktivitetene – som forhåpentligvis
kan være en introduksjon til
at barna blir enda mer fysisk
aktive i hverdagen.
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– Vi har alltid med lungesykepleier, så her kan både
barn og foreldre føle seg helt
trygge på at de godt ivaretatt,
sier Mona L. Marthinussen.
NAAF Region Østfold gjennomførte i 2013 et lignende
prosjekt, og fikk da tilbakemeldinger fra foreldre om at
barna ble mer fysisk aktive
etterpå, og dermed fikk bedre
kontroll på plager og bedre
livskvalitet.
Aktivitetene er lagt opp slik
at barna får mestringsfølelse.

var fint å se at barna koste seg
skikkelig på aktivitetsdagen ved
Inspiria.
– Det er viktig at barn med
astma og allergi får utfolde seg i
et trygt miljø. Dette er utvilsomt
viktig for å fremme folkehelse og
aktivitet i denne gruppen, sier
Braaten.
Ønsker du å være med på
neste runde av «Dette er jeg sikkert god til», ta kontakt NAAF Region Østfold ved regionssekretær
Mona L. Marthinussen – region.
ostfold@naaf.no n

Folkehelse. Kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten
i Extra-stiftelsen synes det
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Svimmelbriller. M , Leon Bråthen og Marie Hovland.
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BEHANDLER TØRR HUD
AV ULIKE ÅRSAKER

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Statsbudsjettet 2018 – gleder og utfordringer
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ningen som statsbudsjettet gir, til å redusere prisforskjellen
mellom diesel og bensin? Diesel er utrolig nok fortsatt
billigere enn bensin.
Vi vet – og Regjeringen vet – at ut fra et helsemessig
perspektiv burde situasjonen være motsatt. Her viser
Regjeringen dessverre handlingslammelse.
El-bilene har også «fått sitt» i forslaget til neste års
statsbudsjett. Skjønt «fått» er som dere sikkert skjønner,
ironisk ment.
Skattefritak for firma el-biler foreslås fjernet. Forslaget
om innføring av engangsavgift på de tyngste el-bilene,
snedig kalt Tesla-avgift av Regjeringen, rammer de tyngste
el-bilene som nettopp mange familier vil måtte skaffe seg
for å klare seg i hverdagen. Det handler IKKE om luksusbiler, men om at batteriene er tunge i familiebiler. Derfor
vil familiebiler rammes av dette budsjettforslaget.
Regjeringen har lansert en solid bremsekloss i arbeidet
for utvikling og salg av kjøretøy som bidrar til å bedre
luftkvaliteten. Denne bremseklossen trenger ingen – aller
minst folkehelsen.  
Kanskje noen av dere tenker at dette er da depressive
saker?
Til det vil jeg svare at, nei, dette er ikke nedslående, men
politisk hverdag med gode og levende politiske debatter.
Jeg kunne selvfølgelig også føye til gleden over videreføring av behandlingsreiser til utlandet, men også skuffelsen
over at potten ikke økes i takt med prisutviklingen, skuffelse over at voksne med atopisk eksem ennå ikke inkluderes
i psoriasisprogrammet, manglende satsing på kompetanseheving knyttet til inneklima i skoler og barnehager og ingen
øremerkede kroner til de regionale kompetansesentrene
for astma, allergi og annen overfølsomhet (RAAO).
Jeg velger allikevel å avslutte min lille epistel med å
fokusere på gleden over det vi har oppnådd – nemlig 3,7
millioner kroner øremerket Norges Astma- og Allergiforbunds arbeid – og inspirasjonen alle uløste oppgaver gir
oss til fortsatt iherdig innsats.

FOREBYGGER TILBAKEFALL AV ATOPISK EKSEM

VIRKER
KLØSTILLENDE
PÅ TØRR HUD

NORMALISERER TØRR HUD, STYRKER HUDBARRIEREN OG HAR I STUDIER VIST Å GI
NESTEN 50 % FLERE EKSEMFRIE DAGER SAMMENLIGNET MED REFERANSEKREM*
Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær

CANO170214O3

Det nye Stortinget er for lengst i fullt arbeid. Valget i
september ga en spennende sammensetning av Norges
nasjonalforsamling med mange helt nye og svært unge
representanter fra det ganske land.
Måtte Stortinget som skal ta mange og viktige avgjørelser
for Norges befolkning helt frem til høsten 2021, være lydhøre overfor Norges Astma- og Allergiforbunds samfunnsoppdrag og våre forslag til løsninger i det vi mener
er en høyt prioritert folkehelseutfordring!
For det haster med innsats og tiltak.
Landets helsedirektorat har beregnet de årlige samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til astma og allergi til
hele 10 milliarder kroner. Ja, dere leste riktig – 10 milliarder
kroner – et svimlende høyt beløp i min verden.
Misforstå imidlertid ikke: Regjeringen Solberg er absolutt
på ballen, hvis vi skal bruke en mer sportslig terminologi.
Vi er selvsagt meget takknemlige for at regjeringen
Solberg i hele sin regjeringstid har sørget for fullfinansiering
av landets pollenvarsling som i sin helhet driftes av Norges
Astma- og Allergiforbund. Gjennombruddet i denne saken
som betyr så mye for landets pollenallergikere, kom nettopp
med regjeringen Solberg.
Forslaget til statsbudsjett for 2018 følger opp denne
viktige folkehelselinjen og foreslår 3,7 millioner øremerkede
kroner til Norges Astma- og Allergiforbunds arbeid med
fokus på pollenvarslingen og rådgivningstjenesten.
Hjertelig takk til Regjeringen ved helse- og omsorgsminister Bent Høie! Nå gjenstår «bare» at stortingspresidenten
klubber vedtak i saken i pakt med budsjettforslaget.  
Så langt alt vel.
Men andre viktige saker folkehelsesaker for vår organisasjon står fremdeles uløste – til tross for iherdig påvirkningsarbeid fra Norges Astma- og Allergiforbunds medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte.
Arbeidet med å skaffe landet en tiårig handlingsplan for
astma og allergi pågår med uforminsket styrke.
Jeg hadde virkelig ikke trodd det skulle være så vanskelig
å få et slikt program på plass, når vi vet hvilken fantastisk
samfunnsøkonomisk gevinst tilsvarende program i Finland
kan vise til.
Men politisk påvirkningsarbeid er en tålmodighetsprøve,
særlig for oss utålmodige. Vi er ikke utålmodige på egne
vegne, men på vegne av helsen til Norges befolkning.  
Det kommer nye korsveier og nye statsbudsjett, så innføring av tiårig astma- og allergiprogram kommer til å bli fremmet som krav til statsbudsjettet for 2019. Dette arbeidet
begynner allerede om få uker.
Og så er det drivstoffavgiftene – en gjenganger i folkehelsedebatten.
Som dere vet, har Norges Astma- og Allergiforbund fått
mange og gode gjennomslag de siste årene i arbeidet med
å bedre luftkvaliteten i landet. Men hvorfor fortsetter
Regjeringen favoriseringen av diesel og ikke benytter anled-

Canoderm er et registrert legemiddel som kan forskrives av leger på blå resept
til forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem eller kjøpes reseptfritt på apotek

* Behandling med Canoderm gav 22 eksemfrie dager sammenlignet med 15 dager (46,7 % forskjell i mediantid til eksemtilbakefall sammenlignet med en referansekrem med nøytral effekt
på hudbarrieren, uten karbamid). Åkerström U et al Acta Derm Venereol. 2015 May;95(5):587-92.
Canoderm® 5 % krem (karbamid). Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem. Les pakningsWWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2017 19
vedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. Anbefales ikke til personer med overfølsomhet mot karbamid eller andre hjelpestoffer.
Refusjon: Til forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem. ACO Hud Nordic AB. www.omega-pharma.no
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Ligger svaret i tarmen?
I det siste er ubalanse i tarmfloraen blitt knyttet til en rekke sykdommer
som diabetes, tykktarmskreft og irritabel tarm. Kan årsaken til at
noen utvikler allergi og atopisk eksem også ligge i tarmen?
Tekst: Bjørnhild Fjeld Illustrasjon: Colourbox

Hippokrates, legekunstens far,
sa allerede for 2400 år siden
at «all sykdom starter i tarmen». Betydningen av disse
ordene viser seg trolig å være
større enn vi før har antatt.
Tarmhelse er i vinden
som aldri før og blir nå satt
i sammenheng med flere
inflammatoriske sykdommer,
også utviklingen av allergi og
atopisk eksem.
– En gunstig tarmhelse er
viktig for å opprettholde en
frisk kropp. Ubalanse i tarmfloraen er knyttet til en rekke
utbredte sykdommer som for
eksempel diabetes, allergi,
tarmkreft og irritabel tarm,
forteller Guro Waage, som er
utdannet ernæringsfysiolog
og ansatt som helsefaglig
rådgiver i Norges Astma- og
Allergiforbund.
Hun sier at det de siste
årene er kommet en rekke
studier som viser at vi har et
enormt potensiale for å påvirke egen helse, både fysisk
og psykisk, ved å spille på lag
med bakteriesamfunnet
i tarmen.
Hva skjer i tarmen? For å
forstå sammenhengen mellom tarmen, maten vi spiser
og dens rolle i utvikling av
allergi og eksem, må vi ta en
nærmere titt på tarmen.
– Tarmsystemet vårt er
cirka 8 meter langt, men hvis
vi bretter det ut dekker den et
20

Gir ernæringsråd. Guro Waage
er ansatt som helsefaglig rådgiver
i NAAF og har spesialkompetanse
på ernæring. Foto: NAAF

areal på 30-40 kvadratmeter!
Inne i denne enorme tarmen
fins det et eget økosystem
bestående av blant annet
flere hundre gode og dårlige
bakteriestammer. I antall er
disse bakteriene minst ti ganger flere enn våre egne celler.
Det dreier seg om opptil to
kilo bakterier i et voksent
menneske, forklarer Waage.
Og nettopp bakteriene i
mage-tarmkanalen er helt
avgjørende for utvikling av
immunforsvaret vårt, særlig
tidlig i livet. Faktisk sitter den
største delen av immunfor-

ASTMA ALLERGI 5 2017 n WWW.NAAF.NO

svaret i tarmen.
– Vi vet blant
annet at mors
kosthold og
mikrobielle omgivelser under
graviditeten kan
spille en viktig
rolle i programmeringen av barnets
immunforsvar, sier
Guro Waage.
Den naturlige bakteriefloraen i magen påvirkes av
flere faktorer, blant annet
maten vi spiser, bakteriene
rundt oss, samt psykiske
faktorer som stress. Antibiotika og infeksjoner i magetarmkanalen kan også skape
forstyrrelser.
Probiotika som forebygging.
Det er også sett sammenhenger mellom tarmfloraen hos
barn de første levemånedene,
og senere utvikling av allergi.
Derfor kan det å gjenopprette
balansen i tarmfloraen være
av betydning for å forebygge
allergiske sykdommer.
– Som et ledd i denne utviklingen jobber mange forskere
i dag med å kartlegge om inntak av probiotiske bakterier
under graviditet og amming
kan påvirke barns tarmflora
og dermed ha en beskyttende
effekt mot utvikling av allergisk sykdom, forteller Waage.
Det er gjennomført flere
store, nye oversiktsstudier på

dette området.
Forskerne mener det
er grunn til å tro at det at mor
får probiotika i svangerskapet
og tidlig i ammeperioden,
kan gi redusert risiko for å
utvikle atopisk eksem under
de to første leveårene. Den
samme effekten ble ikke funnet i studier hvor kun barnet
får probiotika eller hvor mor
kun inntok probiotika under
graviditeten.
Tilførsel av probiotika både

FAKTA PROBIOTIKA
l Probiotika er levende mikroorganismer, for

eksempel melkesyrebakterier, som kan tilsettes
i mat og drikke.
l I gitte mengder kan bakteriene ha positive
helseeffekter, fordi de i motsetning til vanlige
melkesyrebakterier har evne til å overleve i den
lave pHen i magesyren og bosette seg midlertidig i tykktarmen.
l I tarmen ser de blant annet ut til å kunne
stimulere immunforsvaret og hemme vekst av
sykdomsfremkallende bakterier, forbedre
tarmens barrierefunksjon og påvirke ulike
biokjemiske tarmfunksjoner.
l Selve mekanismene bak helseeffektene er
ennå ikke fullstendig kartlagt, men det ser ut
som ulike bakteriestammer kan ha ulike helseeffekter.

før og etter fødsel kan derfor
tenkes å være en viktig strategi for å utvikle en beskyttende
effekt mot atopisk eksem.
Man fant ikke den samme
sammenhengen mellom
inntak av probiotika og
utvikling av matallergi
eller astma.
Resultatet bør uansett
tolkes med forsiktighet,
da studiene ble gjort på
veldig forskjellig måte
med ulike probiotiske
bakterier og doser.
– I Norge i dag selges
det ikke mat egnet til barn
under ett år som inneholder
probiotika. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har fattet et forbud mot dette fordi
vi per nå vet for lite om hvilke
effekter store mengder av en
spesiell bakteriestamme over
lengre tid, kan ha på små
barn. Det skyldes at bakteriefloraen i tarmen ikke er
fullt ut etablert og immunsystemet ikke er
ferdig utviklet, sier
NAAFs helsefaglige
rådgiver.
Sunn tarm er
viktig. Waage

sier at det ikke går an å si
med sikkerhet at det er en
sammenheng mellom en tarm
i ubalanse og utvikling av
allergisk sykdom.
– Vi kan ikke med sikkerhet
anbefale inntak av probiotika
som et forebyggende ledd
per i dag. Men, det vi vet er
at tarmhelsen vår er av mye
større betydning for helsa vår
generelt, enn det vi før har
trodd, sier hun.
Hun mener at forebygging
av allergi starter i svangerskapet. At mor har et gunstig
kosthold, en god tarmhelse
og et godt immunforsvar kan
trolig ha en positiv effekt på
barnets risiko for utvikling av
allergiske sykdommer.
– Tarmen vår trives best når
den får regelmessig god, sunn
og variert mat. Noen konkrete
råd for å bedre tarmhelsen er
å spise mer fiber, innta nok
væske, regelmessig bevegelse
og håndtering av stress, sier
Waage. n

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2017

21

NAAF-KOKKEN

TAPAS PÅ
JULEBORDET
De fleste kjenner tapas som ulike spanske
småretter – men du kan også lage en julematinspirert tapas. Det beste er at tapas er enkelt
å lage, rettene kan forberedes i god tid, og
alle finner noe de liker på julebordet.
Tekst og foto: Morten Øverbye

RØDLØKSKOMPOTT
2 rødløk i halve skiver
4 ss sukker
3 ss smør
1 dl balsamicoeddik
Salt og pepper
l Smelt sukkeret i en stekepanne.

Tilsett smør og balsamicoeddik.
l Ha i løken, og la det hele surre
helt til løken blir mør (ca. 5-10
minutter).
l Smak til med salt og pepper.

FYLTE LEFSER
Du kan fylle lefsene med mye forskjellig, her er noen forslag:

RØDBETESALAT

200 g syltede rødbeter, hakkede
1/2 rødløk, finhakket
Olivenolje
Timian
Salt og pepper

ERTESAUS
350 g grønne erter
1 dl kyllingkraft
1 dl fløte, gjerne laktosefri
1 hvitløksfedd, finhakket
1 ss sitronsaft
Salt og pepper
l Kok opp ertene i kyllingkraft.
l Tilsett fløte og hvitløk.

Kjør sausen sammen med
en stavmikser.
l Ha i litt sitron og smak til med
salt og pepper.
22
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1/2 kg medisterdeig
1 ts salt
2 ss potetmel
3⁄4 ts pepper
1⁄4 ts malt muskat
1⁄4 ts malt ingefær
2-3 dl melk
Smør til steking
l Bland sammen medisterdeig og 		

salt. Rør sammen til en seig deig.

l Ha i krydder.
l Rør inn potetmel og melk

vekselvis.
l Smelt smør i en stekepanne.
Form små kjøttboller med to
teskjeer og stek på medium varme
til de er gjennomstekte.

Multesaus
250 g multer
75 g sukker
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 Bland sammen rødbeter og rødløk. Ha på god olivenolje,

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

l Legg rødbetesalaten på lefser, rull sammen og del opp.

l Pisk krem av en boks fløte (3 dl) med 1 ss sukker.
l Vend krem og multesaus sammen. Du kan gjerne toppe

salt, pepper og frisk timian.

MEDISTERBOLLER

MULTEKREM

RØYKELAKS

saus i den andre enden.

med krokan, knuste krumkaker eller pepperkaker.

Lefser
Røykelaks
Philadelphia-ost, gjerne laktosefri
Gressløk
l Smør et tykt lag med Philadelphia-ost på ei lefse.

Legg på skiver av røykelaks og finhakket gressløk.

l Del opp i biter.

SYLTERULLER

Lefser
Sylte
Sennep

l Legg sylteskiver og sennep på lefser. Rull sammen og

del opp.

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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›› Helsevennlige
E››KSHudvennlig
EMHAhanske
NSKlaget
ERav.

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

BAMBUS-VISKOSE

Mange sliter med eksem, tilhørende
kløe og ubehag på hendene sine.
De myke hanskene fra Granberg vil hindr
e en i å klø direk te på eksem/sår, og
bidra til at krem i området som behandle
s blir værende lengre.

Hei igjen, alle sammen!
Vi skriver nå november måned, og vinteren står for døren.
I forrige måned var jeg tilstede ved Geilomo barnesykehus
sin 80 års-markering, noe som ble svært minnerikt! Dette
barnesykehuset har gjennom årtier hatt stor betydning for
mange av dere der ute, med sine tilbud til astmabarn som
kunne være der på opphold, slik at de kunne puste i en luft
man knapt finner maken til andre steder i landet.
Siden NAAF sin økonomi har bedret seg de senere år, har
vi fra forbundsstyrets side også vært i stand til å bevilge
midler til Geilomo til nødvendig oppgradering av sykehuset
og tilliggende fasiliteter. Det er også mottatt gaver og donasjoner som er av stor betydning for å kunne opprettholde
det investeringsbehov som tross alt følger med et slikt sted.
En varm takk til alle som har bidratt til dette!
Med vinter kommer som kjent problemet med svevestøv i
luften. Undertegnede deltok i forrige uke på Inneklimadagen 2017 i regi av blant andre Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og hvor også NAAF er medarrangør.
Her fikk vi mye informasjon om betydningen av å kunne
puste i best mulig uteluft, særlig for de av dere som bor
i og rundt våre største byer. For mange av våre medlemmer

Mange sliter med eksem, tilhørende kløe og ubehag på hendene sine.

De et
myke
hanskene
vil hindre en i å klø direkte på eksem/sår, og
Vi har jobb
spes
ielt medfraåGranberg
utvikle hansker som skal ha god pass
form for
til
at
krem
i
området
som
behandles
barn , og bidra
tilbyr derfor hanskene i fem barnestø blir værende lengre.
rrelser. Dette for at barnet skal
oppleve så få ulemper som mulig ved
å bruk
e hans
vedgod
lekpassform
og andre
har jobbet spesielt med å utvikle
hansker
somkene
skal ha
for
aktiviteteVir, eller
i løpet av natten.

er det utfordrende å kunne oppholde seg utendørs
på dager med stor ansamling av svevestøv i luften.
Denne problematikken er NAAF svært opptatt av. Et
stort problem er at politikerne ikke helt ser ut til å kunne
samles om hvilke tiltak de mener kan motvirke svevestøv
i størst mulig grad. Det er å håpe at dette er forhold som
kan forandre seg over tid, slik at alle kan ta sitt ansvar
for å skape en best mulig uteluft for oss alle!
Jeg ønsker dere alle en fin førjulstid!

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
Hanskene er laget av helse- og miljø
aktiviteter, eller i løpet av natten. vennlig, biologisk nedbrytbar bambus.

De kan vaskes på 60 °C og vil beholde

.

110.0160 (XS-X L)

Art. 110.0155 (barn)
Art. 110.0160 (XS-XL)
Ek semhan
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Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

granberg.no

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og
eksklusivt tilbud for 2018! Nå er det superbillig å reise til Valle Marina! Bare se her:

IS
!
PR
LV

HA

sine gode egenskaper vask etter vask

Hanskene er laget av helse- og miljøvennlig, biologisk nedbrytbar bambus.
Art. 110.0155 (barn)
De kan vaskes på 60 °C og vil beholde sine gode egenskaper vask etter vask.

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!
Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 3080!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 1750!

ANBEFALT

AV

ANBEFAL
T AV

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.

Gjelder opphold i perioden 1.5 – 23.9 2018

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

www.dungo.no

L
L
I
T
S
E
B
NÅ!
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PS:

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

-

Vi snakke
r
norsk!

S E P R I S L I S T E PÅ VA L L E M A R I N A .N O

Dungo babypose
- en nattpose med dun,
er godkjent og anbefalt
av Norges Astma- og
Allergiforbund
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DIAGNOSTISERING

SERIE

TESTER SPIROMETRI

For å diagnostisere
astma, allergi, eksem og kols,
brukes en rekke ulike tester.
I de neste utgavene av AstmaAllergi
vil du få et nærmere innblikk i
noen av disse testene. Neste utgave:
Diagnostisering av matallergi.

Spirometri brukes for å undersøke
lungekapasiteten, og er særlig nyttig
for pasienter med astma eller kols.
Pasienten puster gjennom en slange
med et munnstykke, og så registreres
det hvor mye luft som blåses ut og
i hvilken hastighet.
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Tore Fjeld

– sjekk lungekapasiteten
– Pust helt normalt, og så trekker du inn alt du kan. Kom igjen
– litt til! Flott, og så puster du hardt ut, sier Østerhaug.
Hun følger med på dataskjermen foran se for å se om testen
utføres korrekt.
– De tre forsøkene markeres med ulik farge i grafene på
skjermen, og dermed kan jeg se om verdiene blir tilnærmet
like, noe som indikerer at Rønningen blåser riktig. Det ser
veldig fint ut her, sier hun.
Etter at alle de tre forsøkene er gjennomført, venter Rønningen i fem minutter. Så inhalerer hun medisinen Ventoline
gjennom et pusteapparat. Ventoline har en umiddelbar effekt
for obstruktive lunger.

– Nå venter vi i 15 minutter, og så gjennomfører vi tre nye
spirometritester for å se om medisinen har hatt noen effekt på
din lungekapasitet, sier Østerhaug.
Like verdier. Brit-Kari Rønningen har kjørt fra hjemstedet
Sander ved Kongsvinger til Ullevål sykehus for å ta spirometritesten.
– Dette har jeg gjort mange ganger før, så jeg vet at det ikke
er noe å grue seg til. Jeg er så glad for at jeg får komme hit på
kontroll, det gir meg en stor trygghet, sier hun.
Hun bruker ikke Ventoline til vanlig, kun når hun skal utføre
anstrengende oppgaver.

Spirometri er en av de mest effektive metodene for å undersøke lungefunksjonen, og brukes mye for blant annet astmaog kols-pasienter som ofte har trange luftveier.
– Når vi gjennomfører en spirometri-test blåser pasienten
inn i slangen tre ganger, slik at vi får reproduserbare resultater. Pasienten starter med å puste helt normalt inn og ut,
deretter skal de puste inn alt de kan slik at lungene fylles helt
opp, og til slutt puster de ut alt de kan og tømmer lungene
helt, forklarer sykepleier Mia Østerhaug ved Poliklinikk for
lungesykdommer og allergi, Lungemedisinsk avdeling på Oslo
Universitetssykehus.
Nyttig undersøkelse. Denne dagen er det Brit-Kari Rønningen som skal få utført testen. Etter en bilulykke i 2011 fikk hun
påvist lungekreft i den ene lungen. I 2015 ble det oppdaget
kreft i den andre lungen også.
– Siden sykdommen ble oppdaget svært tidlig begge
gangene ble jeg kun operert og slapp stråling og cellegift.
Etter den første operasjonen gikk jeg til regelmessige
kontroller her, og det var derfor kreften ble oppdaget
så tidlig den andre gangen også, forteller hun.
Spirometri er en enkel og svært nyttig undersøkelse ved de fleste lungesykdommer.
– De fleste pasienter som er henvist til lungespesialist utfører denne testen. Legen får her et
godt mål på hvordan luftveiene fungerer. Ved astma
blir bronkiene trangere, og det gir med én gang
utslag på spirometri. Andre sykdommer kan påvirke
lungenes elastisitet, og dette vil man også kunne se
ved spirometri. Det er svært nyttig å følge sykdommen
med gjentatte spirometriundersøkelser, da man får godt
innblikk i hvor god effekt behandlingen gir, sier overlege
og seksjonsleder for Poliklinikk for lungesykdommer og
allergi, Fredrik Borchsenius.

Ingen luftlekkasje. Når testen gjennomføres er det viktig
med neseklype og at leppene omslutter munnstykket.
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Blåser riktig. Mia Østerhaug ber Brit-Kari Rønningen om
å passe på at leppene omslutter munnstykket godt, for å
unngå luftlekkasje mens testen pågår.

Trygghet. Brit-Kari Rønningen får jevnlig utført spirometri-tester på lungemedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, og er i de beste hender
hos sykepleier Mia Østerhaug.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2017
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– Da merker jeg at jeg lett blir andpusten, og at medisinen
gjør en forskjell. Til vanlig merker jeg ikke noe til redusert
lungekapasitet, sier hun.
Spirometri utføres på alle typer pasienter med lungelidelser, blant annet astma, kols, allergier og cystisk fibrose.
Testen måler blant annet forsert vitalkapasitet (FVC), som er
det største volumet pasienten klarer å puste ut når lungene
er helt fylt med luft, og forsert ekspiratorisk volum første
sekund (FEV1), som er den mengden luft som kommer ut
det første sekundet pasienten blåser kraftig ut etter å ha fylt
lungene helt.
Ett kvarter senere gjennomfører Mia Østerhaug tre nye
spirometri-tester på Britt-Kari Rønningen.
– Verdiene er ganske like fra i stad, fastslår hun.
– Jeg merker ingen effekt av medisinen nå, fordi jeg har
sittet helt rolig, sier Rønningen. Hun får med seg utskrifter av
testene som hun skal ta med seg inn til legen.
– Det er godt å vite at her er jeg i de beste hender, og at
det blir fulgt godt med på lungene. Det betyr enormt mye,
sier hun. n

Trinn

1

Brit-Kari Rønningen puster dypt inn og
hardt ut tre ganger, mens sykepleier
Mia Østerhaug følger med på resultatene på skjermen.

Prøv
Nycopro Laktase
hvis du ikke tåler laktose

Trinn

2

Brit-Kari Rønningen puster i medisinen
Ventoline, som åpner opp lungene.

3

Overvåker. På dataskjermen kan Mia Østerhaug se om
spirometri-testen utføres korrekt.
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Spirometri-testen gjentas tre ganger for
å se hvilken effekt Ventonline har hatt.

Nycopro Laktase er et kosttilskudd for deg
som har problemer med nedbrytningen av
laktose fra melk og meieriprodukter.
Ta 1 tablett sammen med alle måltider, som
inneholder laktose. Kan brukes fra 3 års alder
og kan svelges hele eller knuses og blandes i
maten.

ASTMA ALLERGI 5 2017 n WWW.NAAF.NO
Tlf. 800 800 30 • infonorge@takeda.com • www.nycomed.no • www.facebook.com/nycomed

NO/NYO/0217/0002/12401

Trinn

Kjøpes på
apotek

AKTUELT

Endelig RAAO i Nord-Norge
9. oktober åpnet Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)
ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Liten og
lett å bruke!
Utåndningsventil.
Åpner på utpust,
lett å telle åndedrag.

Pasienter med astma, allergi
og andre overfølsomhetsreaksjoner kan ofte ha komplekse
sykdomsbilder og krever
utredning som involverer
flere fagområder. For disse er
tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse viktig for
å sikre en helhetlig utredning
og behandling.
Det var derfor med stor
glede at frivillige fra NAAF
Tromsø Storlag sammen med
regionssekretær Anna Cecilie
Jentoft i Region Nordland og
Anne-Kari Isaksen i Region
Nord deltok på den offisielle
åpningen av RAAO ved UNN.
Senteret ligger under arbeidsog miljømedisinsk avdeling.
En stor dag. Regionalt senter
for astma, allergi og overføl30

somhet skal bli et regionalt klinisk behandlingssenter og en
regional kompetansetjeneste
innenfor fagområdene astma,
allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner.
– Dette er en stor dag. Her
får vi mulighet til å teste pasientene og spre kompetanse
om allergi og overfølsomhet.
Dette er sykdommer som
rammer mange. Lokalene
er pusset opp og vi er veldig
fornøyde, barnelege Martin Sørensen, som skal lede
senteret.
Totalt består senteret av
sju ansatte fordelt på leger,
sykepleiere, ernæringsfysiolog
og administrasjon. Roald Bolle
vil fungere som rådgiver for
senteret.
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Fire sentre i Norge. RAAO
skal sikre nasjonal og lokal
kompetanseflyt og informasjonsspredning både blant
brukere og helsepersonell.
RAAO-senteret i nord er med
i nettverk mellom de fire
sentrene i Norge og privatpraktiserende spesialister og
andre aktører i primærhelsetjenesten.
Roald Bolle som tidligere
har fungert som «RAAO» for
Nord-Norge fortalte under
åpningen om utviklingen med
allergidiagnostikk og revolusjonen da IgE ble oppdaget.
Han rettet også en stor takk
til tidligere regionssekretær
Marianne Bjerke i NAAF, som
har vært sentral for å få opprettet RAAO-ene.
– Etter at allergiplager ble

identifisert som en stor nasjonal
helseutfordring, har vi jobbet
med å utvikle lokale tilbud,
forteller Roald Bolle, som satte i
gang i Troms og Finnmark.
De tilstedeværende var enige
om at senteret er et etterlengtet tilbud som kan bidra til en
bedre hverdag for alle med
allergi.
Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen sto for den offisielle
åpningen med snorklipping og
representanter fra NAAF, LHL
Astma Allergi, UNN og Helsedirektoratet holdt taler og overrakte gaver.
Blant gavene til senteret
var ulike elektroniske spill,
brettspill, bøker og leker til
barna. Helsedirektoratet åpnet
også lommeboka og ga kroner
100.000 til opplæring. n

Munnstykke som gjør det lettere for barn
å tilpasse fra maske til munnstykke.

Kan også benyttes med maske.
Tilgjengelig i tre forskjellige størrelser.

Inhalasjonskammer
for alle som benytter spray
OptiChamber Diamond er liten, antistatisk
og inneholder ikke lateks.

A subsidiary of Zambon Spa
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Gaveoverrekking. Det var reneste julaften med gavedryss da Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ble åpnet ved UNN Tromsø.
Her overrekkes gaver til senterleder Martin Sørensen fra Norges Astma- og Allergiforbund. Foto: Per-Christian Johansen

Egnet for
generell pMDI.

UNGDOM OG IDRETT

UNGDOM OG IDRETT

– TIDLIG TOPPING GJØR   MANGE SLUTTER
Veldig få barn og unge synes det er gøy å trene kun for
treningens skyld. Derfor er det å skape et godt sosialt miljø
det aller viktigste dersom flest mulig skal drive med idrett,
lengst mulig, mener to profilerte norske idrettsledere.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld og privat

Ung ildsjel. Sajandan Rutthira
(21) har sammen med Sahra Jaber
(24) vært engasjert i Furuset
Idrettsforening, som blant annet
har et svært populært allidrettstilbud for barn.

32

Det har aldri vært flere barn
og unge som driver med organisert idrett i Norge enn det er
i dag – men alderen da mange
faller fra og slutter med idrett
blir stadig lavere. Tall fra 2015
viser at 85 prosent av alle norske barn er innom organisert
idrett, men bare omlag 20-25
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prosent blir igjen til voksen
alder. De fleste slutter i 13-16
årsalderen.
Med tanke på at barn og
unge også driver mindre med
uorganisert fysisk aktivitet
enn før «data-alderen», gir
frafallet i idretten grunn til
bekymring. Det å være fysisk

aktiv gir verdifull mestringsfølelse og deltakelse i sosiale
arenaer.
Særlig for barn og unge med
astma og allergi, er det viktig å
være fysisk aktive for å oppgå
god mestring av sykdommen.
Mange opplever å bli bedre av
astmaen fordi de trener. Også

derfor er det å unngå frafall
fra breddeidretten et viktig
folkehelsetiltak.
Ikke rom for lek. – Hovedårsaken til at ungdom slutter
med idrett, er fordi det blir for
seriøst. Mange blir drittlei av
å trene og trene uten at det
er gøy, og det er ikke rom for
å tulle og tøyse litt på trening.
Det var i hvert fall årsaken
til at jeg sluttet med fotball
som 13-åring, sier Sajandan
Rutthira (21), som ble kåret til
«Årets ildsjel» på Idrettsgallaen i 2016.
Heldigvis for både ham og
mange barn og unge i Groruddalen i Oslo, fant Rutthira
veien tilbake til idretten etter
noen år. Selv om han etter
eget utsagn var en kjempedårlig fotballspiller, ble han
fotballtrener, friidrettstrener og tillitsvalgt i Furuset
Idrettsforening – og har brukt
utallige timer på å skape
idrettsglede for andre. Og
nettopp idrettsgleden mener
han er løsningen for å beholde
barn og unge i idretten.
– Mange er opptatt av de
skal satse, at idretten ikke skal
være lek, men at de skal trene
hardt for å nå toppen. Men
det er ekstremt få barn som
elsker å trene bare for treningens skyld. De aller fleste er
med for å treffe kompiser og
gjøre noe morsomt sammen,
sier han.
På Furuset har de i større
grad enn mange andre klubber klart å redusere frafallet
fra idretten. Sajandan Rutthira
mener årsaken er at de konsekvent driver med lavterskel.
– Idrett skal være enkelt og
koste lite. Jeg er veldig opptatt

av at ingen skal kjøpe dyrt
utstyr til ungene sine, det er
ingen vits å bruke 1000 kroner
på fotballsko som de likevel
vokser ut av innen kort tid,
sier han.
I Furuset IF er allidretten suverent mest populær – dette
er et tilbud om fysisk aktivitet
uten at du trenger å velge
en spesiell idrett. Her kan du
være med for 100 kroner året.
Sosialt miljø er viktigst.
Tidligere trener for det norske
kvinnelandslaget i langrenn,
Dag Kaas (70), er også klar på
at det er det sosiale miljøet
som er det aller viktigste for å
beholde barn og unge i idretten.
– I Oslo skikrets var det for
noen år siden veldig få ungdommer som fortsatte med
langrenn når de kom over i
junioralder. Det var kanskje
30 aktive juniorløpere i
hele kretsen. Da startet vi
et prosjekt som heter Team
Kollen, der vi har samarbeid
mellom de ulike klubbene slik
at utøvere får møtes og trene
sammen. Nå er det rundt 130
utøvere med i Team Kollen,
forteller Kaas.
Han understreker at Team
Kollen er et breddetiltak, ikke
et prosjekt for å skape toppløpere. Det eneste kravet er
at utøverne fortsatt ønsker å
konkurrere på ski.
– Det er viktig å beholde
også de som ligger litt lenger
ned på resultatlista så lenge
som mulig, både for folkehelsa
og for å skape et godt sosialt
miljø innad i idretten. De beste
ble ekstra motivert av bredden
i miljøet og fikk selvsagt også
muligheten til å trene best.

For de som ikke lenger ønsker å delta i konkurranser, har
Kaas sin hjemklubb Heming IF
tilbud om en egen turgruppe.
Dette gjør at flere fortsetter
å gå på ski og trene sammen,
i stedet for å slutte med all
idrett. For målet med idrett er
ikke først og fremst å skape
toppløpere, men å sørge for
at barn, ungdom og voksne
holder seg i fysisk aktivitet – og
dermed får en bedre helse.
Norges Skiforbund har også
en utviklingsmodell der det uttalte målet er å beholde skiutøverne gjennom hele barne- og
ungdomsperioden. I det ligger
det at skiidretten ønsker å bidra til livslang bevegelsesglede
– ikke bare toppidrettsutøvere.
Skisporten skal være for alle,
uavhengig av ferdighetsnivå.
– I min tid i langrennssporten har aldri sykdom som for
eksempel astma vært noe hinder for å drive med langrenn.
De som har hatt problemer
med sykdom har heller fått
hjelp slik at de kunne fortsette,
sier Dag Kaas.
Topping er unødvendig. Kaas
mener topping av lag og elitesatsing i tidlig alder er unødvendig, også for de beste.
– Det er naturligvis ikke noe
i veien for at de som ønsker
å trene mer, får et tilbud om
ekstra treninger. Men jeg har
aldri opplevd at de beste på
laget blir dårligere av å spille
sammen med de som er på et
litt lavere sportslig nivå – heller tvert i mot, sier Kaas.
Rutthira mener også at
mange såkalte talenter, og
foreldrene deres, tenker litt
feil når de i en viss alder søker
seg bort fra nabolagsklubben

Engasjert i idrett. Dag Kaas har
vært langrennstrener for blant
annet landslaget, og er bekymret
for at mange barn slutter med
idrett i ung alder.

og over i en større klubb.
– Fra å være en av de beste
på laget, og spille sammen
med folk du kjenner, kommer du til en større klubb der
du får lite spilletid. Ingen blir
bedre av å sitte på benken, og
mange slutter med idrett av
den grunn, sier han.
Både Dag Kaas og Sajandan
Rutthira er opptatt av at det
heller ikke er opplagt hvilke
utøvere som kommer til å nå
toppen i voksen alder. Ingen
kan se på en 12-åring og si at
denne kommer til å bli best i
verken fotball eller langrenn.
– Ved å toppe for tidlig
mister idretten mange av de
som kanskje kunne blitt gode.
Dette mener jeg for eksempel
er hovedårsaken til at det
norske landslaget i fotball er
så dårlig. Det blir for få som er
igjen i idretten i 18-19 årsalderen, og det er først da man
kan se hvem som faktisk har
det i seg til å bli toppidrettsutøvere, sier Rutthira. n
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Deilig babypose i dun
Når babyen stadig våkner av at den
har sparket av seg dyna, får både
foreldre og barn en urolig natt. Astmaog Allergiforbundet anbefaler derfor
Dungo nattpose for barn helt fra
nyfødt til 2-3 årsalderen.
Nattposen er fylt med superlett
gåsedun, med inner- og ytterfôr i 100
prosent Øko-Teks sertifisert bomull.

Dungo har også en spesiell knappeløsning rundt armene som gjør at babypose slutter seg om barnet uten at det
er fare for at den glir opp over hodet.
Babyposen vaskes skånsomt i vaskemaskin og tørkes i tørketrommel.
Produktet finnes i en helårs- og en
lettere utgave, og kan bestilles i nettbutikken Dungo.no.

Få medisiner hjem på døra
De fleste med kroniske sykdommer har jevnlige besøk på
apoteket for å hente de medisinene de trenger, men det er
ikke alltid så lett å huske hva
man trenger når, og kanskje
har ikke apoteket varene dine
på lager når du stikker innom.
Derfor har Apotek 1 lansert
en abonnementservice. Ved
å opprette et tilpasset
abonnement basert på den
medisinen og den mengden
du bruker, blir det enklere for
deg som fast medisinbruker.

Ny tøyvaskserie anbefalt av NAAF

– Å bruke nettapotek og
en abonnementservice har
mange gode fordeler som
gjør livet enklere for personer
med kronisk sykdom. Du bli
varslet om resepten trenger
påfyll, slik at du slipper å plutselig gå tom for medisin du er
avhengig av i hverdagen, sier
NAAFs helsefaglige rådgiver
Anna Bistrup.
Du finner mer informasjon
om Apotek 1s abonnementsservice på apotek1.no.

Vaskemiddel for silke og ull er tilbake
Tøyvaskemiddelet Neutral Silk
& Wool er tilbake i handelen og
kan kjøpes i alle Meny-butikker
i 750 ml flasker som holder til
15 vask.
Vaskemiddelet er beregnet for
vask av klær i ull og silke, og er
i likhet med de andre produktene i Neutral-serien anbefalt
av NAAF. Neutral vaskemidler
er uten parfyme og fargestoffer
og reduserer risikoen for allergi
og overfølsomhet for de med
sensitiv hud.
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Den nye vaskemiddel-serien
Klar fra Orkla er blitt vurdert
av produktutvalget og fått
«Anbefalt av NAAF»-stempel. Klar vaskemidler til tøyvask er parfymefri og passer
til vask av farget og hvitt tøy.
Produktet er skånsomt mot
både tøyet og huden, samtidig som det er effektivt mot
smuss og flekker.
Klar vaskemiddel er også
bedre for miljøet enn mange

andre produkter. Alle flaskene er laget av 100 prosent
resirkulert plast. Vaskemiddelet inneholder heller ikke
mikroplast eller unødvendige kjemikalier.
Klar-serien består av flere
produkter for rengjøring
av hus og hjem, men kun
tøyvaskemidlene er foreløpig anbefalt av NAAF.
Serien kan kjøpes i Meny,
Spar og Eurospar.

3 TRINNS MATTESYSTEMER

ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND
Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no
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MATALLERGIREGISTERET LEGGES NED

MATALLERGIREGISTERET LEGGES NED

Analyserer prøver.
Matallergiregisteret
mottar meldinger om
alvorlige allergiske
reaksjoner på mat, og
analyserer serumprøver
mot et stort antall
allergener.

ner hos personer med peanøttallergi. Dette ble avdekket
etter meldinger fra primærhelsetjenesten og analyser utført
i Matallergiregisteret.
Produktene kom inn på det
norske markedet via utlandet
og ble en tid hyppig brukt
i mel- og krydderblandinger. Takket være registerets
informasjonskampanjer ble en
dramatisk økning i alvorlige
reaksjoner mot nyoppdagete
allergener stoppet. Lupin kom
inn som et merkepliktig allergen i Europa, og industrien har
siden begrenset bruken.

– Alvorlig for
matsikkerheten
Siden 2000 har Matallergiregisteret bidratt med verdifull kunnskap om alvorlige
reaksjoner på mat. Nå trues registeret med nedleggelse.
gen. Men på grunn av store
kutt i Folkehelseinstituttets
budsjett, skal dette registeret
trolig avvikles i løpet av 2017.
– Matallergi utgjør et

FAKTA MATALLERGI
l Matallergi i Europa rammer 3-4 prosent av

voksne og 6-8 prosent av barn.

l Fra Europa er det rapportert om en økende

forekomst særlig blant barn.

l Mange allergiske matreaksjoner skyldes kryss-

reaksjoner på pollenallergi.
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Fagdirektør Toril Attramadal ved Folkehelseinstituttets Avdeling for smittevern, miljø og
helse, sier at de av flere årsaker ikke ser det hensiktsmessig å fortsette å drifte Matallergiregisteret akkurat slik det gjøres i dag.
– Vi er for tiden i dialog med blant annet Mattilsynet om hvordan et nasjonalt register
på dette området bør driftes videre. Hvordan vi skal løse dette best mulig på nasjonalt
nivå er ikke avklart, sier Attramadal.

bevilgninger over statsbudsjettet – og gjennomgår for
tiden en storstilt nedbemanning. I løpet av 2016 ble
instituttet nedbemannet med
60 årsverk, og innen utgangen
av 2018 må ytterligere 120 til
150 årsverk bort.
Den sittende regjering har
hatt som mål å effektivisere
og avbyråkratisere helseforvaltningen, og har signalisert
at nedbemanningen innen
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal fortsette
også de neste årene – tross
gjentatte advarsler fra fagmiljøene.
Det er mange som i disse
dager spør seg hvordan det
forebyggende helsearbeid er

FAKTA FOLKEHELSEINSTITUTTET

Tekst: Nina Brun og Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Matallergiregisteret har siden
opprettelsen mottatt over
1500 meldinger fra helsetjenesten om alvorlige matallergiske reaksjoner i befolknin-

Folkehelsa nedbemannes.
Folkehelseinstituttet har de
siste årene fått kuttet sine

VIDERE DRIFT IKKE AVKLART

betydelig folkehelseproblem,
og fra Europa og USA meldes
det om en økende forekomst
av alvorlige reaksjoner, særlig
blant barn og unge. Sett på
denne bakgrunnen er det
svært beklagelig at man har
besluttet å legge ned et solid
og operativt beredskaps- og
kompetansemiljø på matsikkerhet, sier generalsekretær
Anne Elisabeth Eriksrud i Norges Astma- og Allergiforbund.
Truer matsikkerheten. Hun
ser på nedleggelsen som et
svært alvorlig tilbakeskritt for

matsikkerhetsberedskapen
i Norge.
– Analyser utført i registeret har blant annet bidratt
til å avdekke reaksjoner mot
nye allergener, feil i matproduksjon og forurensning
av matprodukter. Det har
også gitt fagmiljøene en unik
mulighet til å få analysert nye
og ukjente allergene komponenter i matprodukter, sier
Eriksrud.
For eksempel er det de siste
årene blitt avdekket at lupin
og bukkehornkløver kan gi
svært alvorlige kryssreaksjo-

l Folkehelseinstituttet (FHI) har 950 ansatte og

et samlet årlig budsjett på 1,5 milliarder kroner.
l Visjonen til FHI er at Norge skal være blant
de tre landene i verden med høyest levealder.
Befolkningen skal oppleve flere gode leveår med
god helse og trivsel, og FHI skal bidra til å skape
et samfunn som reduserer sosiale helseforskjeller.
l FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon på
følgende fagområder:
l Smittevern
l Psykisk og fysisk helse
l Miljøfaktorer, rusmidler, tobakk, ernæring,
fysisk aktivitet og andre forhold som påvirker
helsetilstanden og ulikhet i helse
l Helsefremmende og forebyggende tiltak
i befolkningen
l Internasjonal helse

tenkt ivaretatt når Folkehelseinstituttet nå mister viktige
funksjoner og kompetanse.
– Både helsevesenet og
de nasjonale matsikkerhetsorganene har behov for et
overvåkingssystem som kan
fange opp nye allergier som
følge av at nye matvarer og
mattrender introduseres på
det norske markedet. Matallergiregisteret har vist seg
svært verdifullt i denne sammenheng, sier Eriksrud.
NAAF er ikke kjent med
at matallergiregisteret skal
videreføres eller oppstå i noen
annen form, og frykter derfor
at verdifulle data om alvorlige
reaksjoner nå går tapt og at
man heretter må basere seg

på gjetninger omkring årsaker
til potensielt livstruende allergiske reaksjoner på mat.
Ingen bloggtrend. – Vi har
stilt spørsmål til de bevilgende
myndigheter: Hvordan ser
man for seg at matsikkerhetsberedskapen heretter skal
ivaretas?
NAAFs generalsekretær
påpeker at reell, kritisk matallergi ikke er en bloggtrend –
eller bare å ikke like maten.
– Det er en ekte klinisk sykdom som tar liv, og forekomsttallene bare øker. Da er nedleggelse av det eneste organ
som kan gi fakta og reelle tall
på området, en svært uklok
vei å gå, sier Eriksrud. n

FAKTA MATALLERGIREGISTERET
l Matallergiregisteret ved Nasjonalt folkehelse-

institutt ble startet våren 2000 i samarbeid med
Mattilsynet, deres distriktskontorer og Veterinærinstituttet.
l Leger i allmennpraksis og ved sykehus har
anledning til å rapportere alvorlige tilfeller av
allergiske reaksjoner på mat. Alvorlige tilfeller
defineres som reaksjoner som har ført til at
pasienten har oppsøkt lege innen 24 timer. Ved
melding er det en fordel at det også sendes inn
serumprøver som vil bli undersøkt mot et stort
antall matallergener.
l Leger i Norge oppfordres til å melde inn alvorlige
matallergireaksjoner til Matallergiregisteret.
Dette blant annet for å bidra til matvareovervåkning og til å sikre trygge matvarer for allergikere.
Kilde: FHI.no
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SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Astma og trening

Kvalitet på uteluft og astma

Min datter har astma og blir ofte sliten når hun trener, men hun ønsker
å være aktiv med idrett. Har dere
noen råd til hvordan hun kan unngå
å miste pust og bli tett?
MCG

Jeg skal om kort tid flytte til Oslo på grunn av jobb. Jeg er
sterkt plaget med astma, og lurer på om dere har noen råd
til hvor i Oslo jeg bør bosette meg for å unngå høy luftforurensing og forverring av astma? Er det områder de med
astma burde unngå i bo i med tanke på luftkvalitet?
Jon

Svar:
Så fint at din datter er aktiv innen
idrett. Trening er viktig for å holde en
god kontroll på astmaen, i kombinasjon med behandling med medisiner,
som du sikkert vet. Kontrollen på
astmaen kan variere etter hvordan
været er, årstid og kroppens form for
øvrig. Når det gjelder trening generelt er det viktig med rolig og lang
oppvarming. Dette øker treningsevnen og reduserer astmatendensen,
og er derfor spesielt viktig for personer med astma. Pass også på når du
spiser i forhold til treningen.
Hvis det er en stund siden oppfølging hos lege, kan det være en idé
å få justert medisiner. Kanskje er
det også andre medisiner som kan
hjelpe henne bedre. Dere kan be
legen om et egenbehandlingsskjema
som beskriver hvilke medisiner som
skal tas, hvor ofte og hvordan endre
medisineringen når astmaen endrer
seg. Det er mulig å be fastlegen om
henvisning til en lungelege som sitter
på spisskompetanse innenfor astma
og idrett.
Anna

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Svar:
Først litt generelt om uteluft. Det ser ut som at der uteluften
har dårligst kvalitet, er der mennesketettheten er størst
(byer, tettsteder) og hvor det er industri. Dette skyldes eksos,
svevestøv (strøsand, asfalt), vedfyring og utslipp.
Hvordan stedet geografisk er utformet har også noe å si.
Et sted som ligger på en slette eller dalbunn, omkranset av
fjell, har større sjanse for at det dannes lokk med forurensning som vedvarer om vinteren (for eksempel Bergen).
Luftkvaliteten vil ha variabler i forhold til hvor man er bosatt,
i utkant av by eller midt i.
Det er i utgangspunktet vanskelig å gi konkrete råd om
hvor man bør bosette seg i forhold til uteluft og astma. Det
er ikke gitt hvordan den enkelte vil bli påvirket av uteluften.
Det er jo kjent at det til tider er dårlig luftkvalitet i de tettest
befolkede steder i Oslo.
Dette er noe du kan ta opp med legen din som kjenner
sykehistorien din og kanskje dere sammen kan komme
frem til hvordan valg av bosted vil kunne påvirke din helse.
Du kan også få daglige oppdateringer på nett,
se www.luftkvalitet.info
Anna

Inger M. Rudnes

Er mandelessens farlig?
En i familien min er allergisk mot mandler. Jeg lurer på om mandelessens inneholder noen allergener som dere er kjent med, eller er
det kun er aroma, uten allergener, slik deklarasjonen tilsier?

Svar:
Aroma kan ekstraheres fra mange ting, så her gjelder ikke ett svar for
alle. Hva en aroma er fremstilt av holdes ofte hemmelig, fordi det er
nøkkelen til hva et produkt faktisk smaker, en hemmelighet bedriftene
ikke ønsker å dele med konkurrenter.
Både Idun og Orkla opplyser at de fremstiller sin aroma syntetisk (det
er det de fleste gjør), noe som betyr at de ikke inneholder allergener
fra mandler.
Uansett hva essensen er laget av, kan du være trygg på at den vil
inneholde veldig lite allergener. I noen tilfeller kan det forekomme spor
av dem. Videre tilsetter du jo veldig små mengder av essensen i maten,
samt at den maten essenser ofte brukes i er matvarer vi heller ikke spiser
så mye av, for eksempel kaker. Så det er uansett minimal sjanse for at
mandelessens vil skape reaksjoner.
Guro

Valg av juletre
Jeg er plaget med astma og allergier. Nå nærmer det seg jul, og jeg
lurer på om dere har noen tips til valg av juletre?
Martin
Svar:
Juletre av furu eller gran kan med fordel spyles godt
før det tas inn, siden treet kan inneholde insekter
og være en god yngleplass for allergener i form
av muggsopp og gammelt pollen. Treet bør da få
tørke i et rom hvor allergikere ikke ferdes (kjeller/
garasje). Alle juletrær med ekte barnåler gir også
fra seg terpentinliknende gasser, som kan virke
irriterende på slimhinnene. Disse gassene kan
utløse astma og andre overfølsomhetsreaksjoner i luftveiene hos enkelte som er disponert
for dette.
Juletre av plast kan være et godt alternativ
for allergikere, men vil trenge litt rengjøring, det også. Går du til innkjøp av juletre
i plast bør du støvsuge det med en egnet
støvsugerbørste før det pakkes bort.

Helsefaglig rådgiver

Kai
Glade jul. Juletrær har lange tradisjoner
i Norge, men du bør rengjøre treet godt før
du tar det inn i huset. Foto: Colourbox

Trening er bra. For å ha god sykdomsmestring av astma, er det viktig med
fysisk aktivitet, tilpasset dagsform og
årstid. Foto: Colourbox
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Guro Waage

Helsefaglig rådgiver

Oslo sentrum. Selv om det går trikk i noen av gatene, er bilene
i flertall i Oslo. Derfor er luftkvaliteten til tider dårlig.
Foto: Colourbox

LP

KONTAKT
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Introduseres til
spedbarn. Jordbær
og kiwi er matvarer som
er kjent for å gi allergiske
reaksjoner, men så lenge du
ikke reagerer, er det ingen grunn
til å holde seg unna det. Foto: Colourbox

Barn og matallergier
Jeg har en datter på ni måneder, som har spist
fast føde siden hun var fire måneder. Vi begynte
raskt å introdusere henne for det meste innen
«matverden». Men jeg har vært forsiktig med kiwi,
jordbær og eggehvite fordi jeg har hørt at det være
allergifremkallende.
Jeg har latt være å gi henne dette er fordi det
er en god del astma og allergi på begge sider i nær
slekt. Faren hennes har blant annet pollenallergi
og astma, og jeg selv reagerer på jordbær og kiwi
og har kuldeastma.
Men, så har jeg lest at hvis barn blir introdusert
for en del mat så minsker dette sjansen for at de
blir allergiske senere. Stemmer dette? Om så, er
det da noen grunn til at jeg må unngå diverse matvarer som blant annet jordbær, kiwi og eggehvite?
TT
Svar:
Barn av foreldre som er plaget med astma og allergi
har i utgangspunktet høyere risiko for å få det selv.
Det finnes derimot ikke noen fasit på hva barnet vil
reagere på, eller om barnet i det hele tatt vil reagere.
Ny forskning viser at det å introdusere barnet for
flest mulig matvarer mens mor fortsatt ammer, kan
redusere risikoen for at barnet utvikle allergier. Jeg
vet ikke hvor du har fått råd om å holde deg unna
kiwi, jordbær og eggehvite, men det er ingen grunn
til å unngå disse matvarene med mindre du vet at
barnet ditt reagerer, snarere tvert imot.
Jeg vil anbefale deg å prøve deg forsiktig frem. Gi
henne små biter og introduser en og en matvare om
gangen. Vær heller ekstra oppmerksom på reaksjoner i starten. Syns du dette er veldig skummelt, kan
du gjøre det i samråd med lege eller helsesøster.
Guro

Åpent:
Mandag, tirsdag og torsdag betjenes
09.00–11.00
telefonen av sykepleier.
12.00–14.00
Fredag av eksperter
på inneklima/uteluft.
WWW.NAAF.NO
n ASTMA ALLERGI
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Geilomo barnesykehus fyller 80 år

Danebo har fått et løft

Geilomo barnesykehus markerte 80-årsjubileum fredag
20. oktober med åpen dag for
innbyggere i Hol kommune.
Frammøtte fikk omvisning på
sykehuset og også mulighet til
å delta i noen av de aktivitetene som kommer barna på
Geilomo til gode, som zipline,
bueskyting og natursti.
Norges Astma- og Allergiforbund og Foreningen for
hjertesyke barn deltok med
egne stands. Forbundsleder
Trine Wettergreen Strømman
i NAAF understreket den store
betydningen et opphold på

Foreldreboligen på Geilomo barnesykehus er blitt pusset opp og fremstår nå
som helt «ny».
Bygningen er fra 1947, og det er lenge
siden sist den ble pusset opp. Huset
var opprinnelig legebolig, og går under
navnet «Danebo» fordi Geilomo tok
imot grupper av danske barn og danske
leger etter krigen.
Bjørn Tore Larsen har vært NAAFs

Geilomo hadde gitt mange
kronisk syke barn og deres
foreldre.
Geilomo er landets eneste
spesialsykehus for habilitering
av barn og unge med astma
og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og
medfødt hjertefeil. Sykehuset
har personale med høy faglig
kompetanse og lang erfaring
innen habilitering. På Geilomo
introduseres barna for fysiske
aktiviteter hvor det legges
stor vekt på å lære barna å
mestre de utfordringene som
en kronisk sykdom innebærer.

Parfymefri uke i helseog omsorgstjenesten
Norges Astma- og
Allergiforbund arrangerte parfymefri uke 23.29. oktober. Årets
kampanje var spesielt
rettet mot parfymebruk
i helse- og omsorgstjenesten.
De fleste helseforetak og omsorgstjenester har eget uniformsreglement som sier at
personalet bør unngå
bruk av parfymeprodukter i tjenesten,
men mange pasienter
opplever at regelverket ikke etterleves.
Parfymefritt. Plakater kan lastes ned
Ifølge Folkehelsein- fra naaf.no/parfyme.
stituttet antar man at
1–3 prosent av befolkningen i Europa har hudplager utløst
av parfymeprodukter, såkalt kontaktallergi. Inhalering av
duftstoffer fra parfyme kan også utløse eller forverre astma
og andre luftveislidelser. I tillegg er det mange som reagerer
med overfølsomhetsreaksjoner som hodepine og pustebesvær på parfymerte produkter. Om lag 1 av 5 oppgir at de
har plager ved andres parfymebruk.
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Søknad om opphold kan gå
gjennom barneavdeling/klinikk, privatpraktiserende spesialist eller fastlegen. Geilomo
barnesykehus eies av Norges
Astma- og Allergiforbund og
drives av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
Mer informasjon:
naaf.no/geilomo.
Markerte jubileum.
Bo Alexander Gleditsch, assisterende generalsekretær i NAAF var
på plass med stand da Geilomo
markerte 80 år som spesialsykehus for kronisk syke barn.
Foto: Anne Elisabeth Eriksrud

prosjektleder for utbedringsarbeidet på
Geilomo, og han synes Danebo er blitt
riktig så flott etter oppussingen.
– Fra å være ganske triste greier er
det nå blitt lyst og trivelig, sier Larsen.
Så hvis din sønn eller datter skal
på behandlingsopphold i nærmeste
fremtid, er det bare å glede seg over litt
bedre standard på foreldreinnkvarteringen.
Soverom. Dette
er ett av rommene som har
fått ny maling
og nye møbler.

ABLE
spacer

Nytt
inhalasjonskammer
Robust

•

Antistatisk

•

Bakteriehemmende plast

Nytt utstyr til gymsalen
Gymnastikksalen på Geilomo
har fått nytt utstyr. Takket
være tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB så har barna på
Geilomo fått to basketballkurver med elektrisk heve/senke
mekanisme som parkerer kurv
og bakplate oppe ved taket

når det ikke skal brukes.
Det er også installert utstyr
for volleyball og badminton.
Elever og lærere setter stor
pris på det nye utstyret som
er flittig i bruk, tusen takk for
støtten!

Oppdatert eksemskole på nett

Eksemskolen på nett er et tilbud til deg som har spørsmål
om eksem og eksembehandling, det være seg foreldre til
barn med eksem, personer
med eksem, helsepersonell og
så videre. Eksemskolen finner
du på Eksemskolen.no.
Hensikten med Eksemskolen på nett er å imøtekomme
behovet for råd og veiledning
om eksembehandling uten

at spesialisthelsetjenesten
direkte kobles inn. Faglig ansvarlig er Regionalt senter for
astma, allergi og overfølsomhet ved Universitetssykehuset
Nord-Norge.
Sidene er nå blitt oppdatert
med en del tekniske forbedringer, samt at eksemskolen
nå også finnes på engelsk og
kinesisk språk.

Kjøkkenet.
Ny benk med
oppvaskmaskin
er kommet på
plass, og alle flater er naturligvis
malt med den
helsevennlige
malingen Jotun
Sens.

Masken tetter godt
– selv ved lavt trykk

Badet. Her er
ett av badene
som har fått nytt
inventar, delikate
veggplater og
dusjkabinett.

Fåes
på apoteket
Nydalsveien 28, Box 4814
N-0484 Oslo, Norway
birk-npc.com

LAURBÆR

sensitiv side

2856
2856

LAURBÆR

LAURBÆR

Rent og pent
innemiljø
Ferdigmalte panelog takplater anbefalt
av Astma- og
allergiforbundet

SENS 8302 LAURBÆR

SENS 8302 LAURBÆR

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 8302 LAURBÆR

SENS 8302 LAURBÆR

SENS 2856 WARM BLUSH

Ingen
skad
avdamelig
ping
Anbefa
lt av
NAAF!

NYHET
i
Nå også
glansgrad
30

SENS 10580 SOFT SKIN

Lune farger i trygge omgivelser

SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem.
Malt med produkter som setter familiens helse i fokus.
SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon
og gir et ﬁnt, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart,
Lune
farger
i trygge
og få
personlige
tips og omgivelser
råd til hvordan du kan innrede
omgivelser
SENS gir
deg harmoniske
farger
for glade, trygge hjem. Malt med produkter som
ditt
hjem på
sens.jotun.no.
em. Malt med produkter som
SENS 10580 SOFT SKIN

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

o

23.11.12 11.51

Sannsynligvis

verdens reneste

Ingen
skadeligAnbefalt av
avdamping NA
AF!

NYHET
i
Nå også
d
glansgra
30

Er du opptatt av godt inneklima, og
har fokus på helse? Nå trenger du ikke
lenger å bekymre deg for helseskadelig
avdamping og lukt når du maler.
Bliss er spesielt utviklet med de beste
råvarene for å kunne gi deg et trygt
member of
og helsevennlig produkt.
www.gjoco.no

23.11.12 11.51

SENS
- Trygg fra første strøk
SENS - Trygg fra første strøk!

Hudpleieserien Dermica Sensitiv
er spesielt utviklet for å beskytte
og
ET
YH
N
ta vare på huden din med trygge,
gode ingredienser.
uten parfyme I uten parabener
FO
R F TA L A
uten fargestoffer
I

member of

FOR SENSITIV HUD

Anbefalt av
NAAF!

FR

SENS - Trygg fra første strøk!

som
misjon
gSENS
råd - Trygg fra første strøk!

HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

Ingen
skadelig
avdamping

www.gjoco.n

Sannsynligvis

r

Ingen
skadelig
avdamping
Anbefalt av
NAAF!

www.byggma.no

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 10580 SOFT SKIN

CUTRIN
SENSITIVE

-bruk vår helsevennlige maling

HudENS NATuRLIGE VALG

SENS 2856 WARM BLUSH

setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon
gslukt, ingen skadeligog
emisjon
gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd
t, og få personlige tipstilog
råd du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.
hvordan
SENS - Trygg fra første strøk!
.

Opptatt av inneklima?

R

LAURBÆR

TE

2856

Dermica Sensitiv får du kun hos

www.gjoco.no

Hudvask på kroppens egne vilkår

www.gjoco.no

23.11.12
11.51 nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no
Finn
ditt

Sov sunt og lev godt!
www.gjoco.no

Et trygt valg!

ET

I

R

TE

FR
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TA GREP
OM INNEKLIMA

NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
ANBEFALER ALVØY DUNDYNER OG
DUNPUTER TIL BABY OG BARN.

Handle når du vil
i nettbutikken:

YH

23.11.12 11.51

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.

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

N

Anbefalt av:

HAR DU MIDDALERGI?
Midd er en av de hyppigste årsakene til allergi.
Ubehandlet allergi kan utvikle seg til astma.
MiteBlock middtrekk finnes til pute, dyne og
madrass. MiteBlock middtrekk reduseres
kontakten med midd og allergener.
Barn under 16 år med dokumentert middallergi
får MiteBlock madrass og putetrekk refundert av
HELFO, ref. Folketrygdene § 5-22.

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

• Renholdssoner® stopper
opptil 90% smuss og fuktighet
• Installeres hurtig og gir umiddelbar effekt
• Bidrar til økt livskvalitet for alle
med luftveisplager
• Reduserer støy med opptil 33 dB

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

Høie Krepp for sunn søvn i et friskt sovemiljø!
KID INTERIØR har mer enn 130 butikker
over hele landet, og nettbutikk på kid.no

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.
Vareutvalget kan variere fra butikk til butikk.
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Tlf. 67 11 03 17 - info@sleep.no
Se MiteBlock.no for mer informasjon
og fraktfri nettbutikk!

www.hoie.no

Tlf. 02131
kundeservice@n3zonesgroup.no
www.n3zonesgroup.no

Mer info på
www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00
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FYSISK AKTIV MED KOLS OG ASTMA

Trener seg friskere
– sammen
Siden i vår har en gruppe eldre damer og herrer syklet seg
stadig sprekere på trening for voksne med kols og astma
i Tønsberg. Allerede etter noen uker med trening,
er lungekapasiteten blitt bedre.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Men det var tungvint å dra
til Drammen for å trene, så
Margrethe kontaktet Velotel
Treningssenter i Tønsberg
for å høre om det var mulig
å starte opp et tilsvarende
opplegg der.
– Det var veldig hyggelig, for
her var de så utrolig positive.
Den første treningen startet
5. mai, og siden har vi holdt
på, forteller Margrethe
Usterud-Svendsen.
Leder treningen. Treningsveileder Hanna Biseth Lie synes det er
veldig fint å kunne tilby trening for voksne med kols og astma på
Velotel treningssenter.

Margrethe Usterud-Svendsen
savnet et tilbud om trening
for de med astma og kols, og

oppsøkte tilbudet i Drammen,
som har pågått på Akropolis treningssenter i flere år.

FAKTA KOLS
l Kols er en forkortelse for kronisk obstruktiv

lungesykdom. Dette er en samlebetegnelse på
en gruppe kroniske lungesykdommer som gir
redusert luftstrøm gjennom luftveiene.
l Den viktigste årsaken til kols er røyking.
l Symptomer er langvarig tung pust, kronisk hoste
og økt slimproduksjon. Symptomene utvikles
langsomt over mange år.
l Cirka 13 prosent av den voksne befolkningen
i Norge har kols, og forekomsten er økende,
særlig blant kvinner.
Kilde: Norsk Helseinformatikk
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Pusten er blitt bedre. Deltakerne er det vi kan kalle godt
voksne, i alder fra rundt 60 til
godt over 80 år gamle. Men til
felles har de at de sliter med
lungene, enten med kols eller
astma.
– Jeg merker stor forandring, jeg har fått mye bedre
pust, forteller Unni Sjåliv (76),
som sier at hun ikke hadde
trent noe særlig før hun ble
med på dette treningsopplegget.
Noen av deltakerne har
testet lungekapasiteten med
spirometri, og målt helt 10
prosent forbedring. Det viser
at det er store muligheter til
forbedring, selv om du har
diagnosen kols.
(Se også artikkel om spirometri på side 26-28)
– Jeg blir jo ikke bra av
kolsen, men jeg kan bli bedre,

og det er fint å komme i bedre
form, sier Bjørn Solli (81), som
er en av den faste gjengen på
treningene.
Spinning og styrketrening.
To ganger i uken samles deltakerne til en skikkelig treningsøkt. De fleste kommer litt på
forhånd og spiser litt lunsj og
tar en kaffe sammen, før de
skifter til treningstøy og går
inn i spinningsalen.
Her er det 45 minutter
sykling i takt med musikken
og under ledelse av treningsveileder Hanna Biseth Lie, som
forøvrig også er daglig leder

for Velotel Treningssenter.
– Det er viktig å trene slik
at du får opp pulsen litt, det
utfordrer hjerte- og lungesystemet. Sykling er fint, for da
kan du selv styre motstand
ut fra hva du selv klarer. Jeg
legger opp treningen slik at
det er relativt korte arbeidsperioder (intervaller), forteller
treningsveilederen.
På torsdagene er det også
en økt med styrketrening i
sirkel etter endt sykkeløkt.
Styrketrening er viktig for alle,
og særlig for eldre.
Treningen er et lavterskeltilbud der absolutt alle kan

delta, uansett fysisk form.
Noen kommer faktisk rett ut
fra et sykehusopphold for å
begynne på trening her.
Plass til flere. Hvis du som
leser dette tenker at denne
treningen hadde vært noe for
deg, er det bare å ta kontakt
med Margrethe UsterudSvendsen på tlf 91 68 64 01.
Du kan også møte opp til en
prøvetime enten mandag eller
torsdag på Velotel treningssenter.
Tilbudet er i samarbeid med
NAAF Region Østafjells. n

Tråkker til. Initiativtaker Margrethe Usterud-Svendsen (69, foran)
koser seg på sykkeltrening sammen med fra venstre: Liv Pedersen (82),
Unni Sjåliv (76), Marit Eide (69), Yngvar Lundh (85), Bjørg Hansen (69),
Per Roas Hansen (80) og Bjørn Solli (81).

FAKTA TRENING MED KOLS OG ASTMA
NAAF Region Østafjells tilbyr trening for voksne
med kols og astma på følgende steder:
Drammen: To grupper på Akropolis treningssenter
– mandag og torsdag kl 12-14.
Tønsberg: Treningsgruppe på Velotel treningssenter – mandag og torsdag kl 12-14.
Horten: Starter opp med treningsgruppe ved
Borre Treningssenter fra januar.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 5 2017
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TIPS FOR DEG SOM HAR KOLS OG VIL TRENE
n Trening er sammen med røykeslutt den viktigste faktoren

for å få bedre sykdomsmestring med kols. Du blir ikke
frisk fra kols, men kan få bedre kondisjon og muskelstyrke slik at oppgaver i hverdagen blir lettere å mestre.
n Ta anfallsmedisin 10-15 minutter før trening.
n Det er viktig med en lang og rolig oppvarming slik at
pulsen får stabilisert seg og du gradvis blir vant med
høyere aktivitetsnivå. 10-20 minutter oppvarming er fint.
n Selve treningsøkten bør vare minst 30 minutter, og helst
med noe intervalltrening. Det betyr at du har perioder
med høy intensitet i for eksempel 1 eller 2 minutter, og
pauser i mellom. Sykler du på spinningsykkel kan intervallene vare like lenge som musikken, for eksempel. Et
annet eksempel på god intervalltrening er at du finner

n
n
n

n
n

deg en motbakke som du går opp så raskt du klarer,
og så går du rolig tilbake mellom hvert drag. Intervallene
bør være så harde at du blir skikkelig andpusten og svett.
Avslutt treningsøkten med å trappe langsomt ned.
Legg inn styrketrening minst én gang i uken. Få eventuelt
hjelp av en fysioterapaut til å tilpasse et treningsprogram.
Hvis du skal trene ute om vinteren når det er kaldt, bør
du bruke en kuldemaske, for eksempel en Jonasmaske
som du får kjøpt i NAAFs nettbutikk. Unngå å oppholde
deg i nærheten av veier eller andre områder med høy
luftforurensning.
Unngå hard trening i hvis du er forkjølet eller har feber.
All aktivitet er bra og bør være lystbetont. Det er også
morsommere å trene sammen med noen enn helt alene.

Sengetøy, dyner og puter
anbefalt av NAAF.
Se mer på hoie.no.
Anbefalt av

Lungesyke med i Oslo Maraton
Med rullatorer, rullestoler og oksygenflasker kom 35 lungesyke seg gjennom den
3 kilometer lange 3 for alle-løypa i Oslo Maraton.
Foran Oslo Maraton tok
hun initiativ til å samle en
gruppe lungesyke som skulle
løpe den korteste distansen
sammen. Og 35 lungesyke
klarte sammen med 15 hjel-

pere å komme seg til mål.
– Vi brukte rundt 80 minutter på å få alle i mål. De svakeste har trent hele året for å
være med på løpet, forteller
Karen Skålvoll.

Gjennom sin bevegelse
Alpha Warriors tilrettelegger
hun for at lungesyke kan delta
i idrett, og det var andre gang
de deltok i Oslo Maraton.

Gikk i fellesskap. Målet var ikke å komme raskest til mål, men at alle skulle komme til mål. Her er gjengen samlet før de skulle ut i Oslos gater
med startnummer på brystet. Foto: Torbjørn Skålvoll.
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Foto: Erik Almås

I forrige utgave av AstmaAllergi fikk vi møte Karen Skålvoll, som er toppidrettsutøver
og har den sjeldne lungesykdommen alpha-1-antitrypsinmangel.
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ANONYM
STØTTE

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

your safety - our concern

Tlf. 57 79 13 08

JOTRON Electronics a.s, 3289 Tjodalyng, Tel 33 13 97 00

www.jotron.com

Vålerv. 157, 1599 MOSS

Brødrene

Johan R. Sunde AS

Fossheim Transport AS

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03 - www.jrsunde.no

Tlf. 69 24 11 30 - www.mtf.no

3650 TINN AUSTBYGD
Tlf. 952 48 474

NLP Nor

8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Brække
Eiendom AS

3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Fygleveien 53, 8370 LEKNES - Tlf. 76 08 05 50

Fruene
Haugestad AS
3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

www.orkdalbil.no

Øvre Storgate 9
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 82 65 00

3041 DRAMMEN
Tlf. 451 27 703

0370 OSLO - Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no

Fiskum Plate & Sveiseverksted AS
Kongsbergveien 791, 3322 FISKUM
Tlf. 32 75 06 77

Midt Kraft
Buskerud AS

Lindeveien 2, 3482 TOFTE
Tlf. 32 79 41 25

3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 78 88

REMA 1000 Osloveien

Åsveien 5, 3475 SÆTRE
Tlf. 31 29 59 80 - www.enjo.no

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 92 50

Eggen Gartneri

1850 MYSEN - Tlf. 922 05 082
Kjøp direkte fra produsent - det lønner seg!

Vollan
Tak og Vegg

3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 54 00

Røros Aut.
Trafikkskole
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

58356 BERGEN
Tlf. 55 21 63 00

1602 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 39 00

Optikeren

4097 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

3539 FLÅ
Tlf. 32 05 38 10

Lyngbakken 5, 3736 SKIEN - Tlf. 23 24 57 00

Guri Kunna videregående skole
Skolegata 14, 7240 HITRA
Tlf. 72 81 13 60 - www.gurikunna.vgs.no

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 12 94

Arve Løver

3618 SKOLLENBORG
Tlf. 906 54 263

Rd
Rekneskap AS

Peder Haakestad
& Sønn AS

Kiwi Gulset

3726 SKIEN
Tlf. 35 59 90 60

Tlf. 02 131

Handelsbanken
Drammen
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 91 00

Matkroken
Angelosen Eftf

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Apotek 1
Hammerfest

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 74 60

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Trysil
Septikservice AS
2429 TØRBERGET
Tlf. 917 74 097

9845 TANA
Tlf. 78 92 88 89

3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

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

Coop Bygg-Mix
Tofte
3482 TOFTE
Tlf. 32 79 42 49

Tyrifjord Bil

3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35
Hensmoveien 31, 3504 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 22 00
www.smurfitkappa.com

... for et bedre inneklima

Helje Medalen
- Eiendom
3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Kråkstad
Bilverksted

Stjørdal Taxi A/S

1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800
3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77

royken.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

Tlf. 32 09 41 00

gjovik.kommune.no

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 10 50

7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Alfa
Lagerhotell AS

2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Kiwi Kalstad

Telemark
Bygg Utleie AS

Haarcompagniet AS

Rue
Transport AS

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 97 20

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 91 80

Terje Markussen
Transport

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 986 68 207

3991 BREVIK
Tlf. 35 57 20 00

Norefjell
Hytteservice

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 14 85 14

Neglspretten
Fotterapi
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

3550 GOL
Tlf. 901 00 287

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 88 50

TS Bygg

Rosfjord
Strandhotell

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 01 00

Arbor-Hattfjelldal AS

Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

Psykisk helsearbeid
giske.kommune.no

Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no
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Parkv. 1
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 28 88
www.orkide.no

Bengt Mathisen
Transport
3920 PORSGRUNN
Tlf. 415 14 082

3015 DRAMMEN
Tlf. 918 32 639

Navitro AS

3611 KONGSBERG
Tlf. 907 73 759

Hitrafisk

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

7310 GJØLME
Tlf. 911 31 578

Bogøy
Dagligvare
Tlf. 75 77 72 07

3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

Toten
Dekksenter

Bertelsen &
Garpestad AS

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

GravingogTransport
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

ADL Elektro AS
1642 SALTNES
Tlf. 458 38 235

Olaf Helge Ask AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

Hilleren
Eiendom AS

v/ Arild Furuvik

Tele-Tur AS

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

Tlf. 938 17 731

8430 MYRE
Tlf. 76 13 34 03

Kristiansen AS
3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

3055 KROKSTADELVA

XL-Bygg
Myre Trelast AS

Apex Fysioterapi

eidskog.kommune.no

1

Nils Ivar
Braathen AS

Golsfjellet
Alpinsenter

Oppvekst og Læring

NAAF 5-2017 jul.pmd

Salong

Hurum
Fotklinikk

Eidskog
kommune
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3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 71 03 91

Bygger’n Lofot
Entreprenør

Lofoten
Låsservice

Myhres Bygg
& Kalkulasjon

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 40

3724 SKIEN
Tlf. 35 59 30 74

3615 KONGSBERG
Tlf. 977 32 777

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 00 90

Tlf. 35 06 11 50

1658 TORP
Tlf. 905 57 987

Kiwi Bølevegen

3841 FLATDAL
Tlf. 35 05 21 96

1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

Lund &
Reistad AS

3360 GEITHUS
Tlf. 909 27 273

Rørleggerfirmaet
Lien & Co

Erik Rasmussen

4200 SAUDA
Tlf. 52 78 54 00

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

Hoff
Bilpleie ANS

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Brødrene

Selvik AS

Lillehammer
Elektro AS

Spar Flatdal

4638 KRISTIANSAND S
Tlf. 906 19 616

8372 GRAVDAL
Tlf. 906 99 320

3800 BØ I TELEMARK

Fingarsen Bygg

Norcem Brevik

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

Betong - Mur - Flisarbeid

Joker Bulandet

Hønefoss
Glass-service A/S

2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

Byggningssnekker

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 05 00
www.glaamdal.no

3629 NORE
Tlf. 992 67 920

3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Evy Frantzen

Husebybadet
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

3891 HØYDALSMO
Tlf. 909 41 814

Nore Bygg AS

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 977 76 010

8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Arnhild AK Larsen
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 10 02

Brødrene

Brandshaug A/S
Rørlegger

Vr Maskin AS

9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Entreprenør

Hurum Avfallsminimering AS

Enjo Norge AS

Øvre Nedmarken 15
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 32 78
www.midtkraft.no

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Ma Tek AS

9900 KIRKENES
Tlf. 907 29 341

Salong

Buskerud Snekkerservice AS
Semmen, 3516 HØNEFOSS
Tlf. 991 65 802

Boots Apotek
Kvaløysletta

Bjørn Liodden
3570 ÅL
Tlf. 905 20 071

Price Lagerbutikk AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

Christiansen &
Christiansen Bygg AS
3717 SKIEN
Tlf. 913 91 830

Graveservice
Kragerø AS
3766 SANNIDAL
Tlf. 909 68 987

Mirawa
Restaurant

6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Kristiansand
Fengsel

Irby Elektro AS

4614 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 12 00 40

3300 HOKKSUND
Tlf. 915 49 789
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MINNEORD

Uten redaktør

Med redaktør

Det var med stor sorg og sjokk vi mottok meldingen om
Jan Ivar Rønnings bortgang 29. juni i år. Han ble bare 55 år.
Jan Ivar Rønning var i en årrekke en av Norges Astmaog Allergiforbunds mest sentrale tillitsvalgte, og ble en
viktig ambassadør for pasientenes rettigheter gjennom
sitt sterke engasjement for astma- og allergiomsorgen.
Han ga mange år av sitt yrkesaktive liv til frivillig
innsats.
Jan Ivar var medlem i forbundsstyret fra 2005
til 2016, og satt i flere perioder både som 1. og 2.
nestleder, og var styrerepresentant i Det norske
Helsesenter gjennom svært mange år. Gjennom
sin utdanning fra Norges Handelshøyskole og lange
erfaring med ledelse av høykompetansemiljøer ble
han en verdifull ressurs i styrearbeidene for Astmaog Allergiforbundet.
Jan Ivar hadde selv astma, eksem og allergier
og var som barn sterkt plaget med sykdom. Han
måtte igjennom mange og lange sykehusopphold
på Rikshospitalet, Tomtebo og senere Geilomo
barnesykehus. Da Geilomo markerte 70-årsjubileum i
2007, var det mange som ble rørt over Jan Ivars ord til
sykehuset. Han ga en gripende beretning om hvor mye
oppholdene på Geilomo hadde betydd for hans liv og
oppvekst. De hadde gjort Jan Ivar rustet til å mestre sin
astma, og til å bli trygg på at han kunne delta i fysisk
aktivitet på lik linje med andre, og i et aktivt yrkesliv
som voksen. Det gjorde han også fullt ut, tross
kronisk sykdom.

Jan Ivar gav sitt tilbake ved å engasjere seg for andre
gjennom frivillig arbeid. Et av hans største ønsker var
at flere barn med astma skulle få mulighet til å høste av
de samme positive erfaringene fra Geilomo som hadde
kommet ham selv til gode. Han visste så godt hvordan
hverdagen for astmasyke barn og deres foreldre
kunne være en hard og strevsom vei å gå.
I løpet av det siste året fikk Jan Ivar Rønning kreftdiagnosen. Han holdt det mye for seg selv og sine
nærmeste, men vi vet det ble en tøff sykdomsperiode,
og at han fikk erfare hvordan pasientomsorgen også
kunne ha store brister. Men vi var alle så trygge på at
Jan Ivar skulle komme raskt på bena igjen. Slik ble det
ikke. Ved hans siste sykehusopphold tok livet en brå og
uventet slutt.
Jan Ivar skulle hatt så mange gode år foran seg. Våre
varmeste tanker går til hans nærmeste familie, spesielt
til hans kjære Gro Merete, hans to barn, far og bror. Vi
vet at Jan Ivar var en spesiell og kjær familiemann.
Vi er mange som vil savne Jan Ivar med det gode,
lune smilet, og hans gode sans for humor.
Hans innsats og engasjement for astma- og allergisaken
vil bli husket – lenge. Stor takk!
Trine Wettergreen Strømman, forbundsleder

Tenk Kommunikasjon | tenkkom.no

Til minne om Jan Ivar Rønning

Du mottar mange hundre budskap hver dag. Det er viktigere enn noen gang å kunne stole
på at det du leser og ser i mediene er faktabasert og pålitelig. Redaktørens rolle er å være
uavhengig, og å sikre en balansert dekning av ditt fagfelt. Den jobben gjør vi på vegne av deg.
Leser du et av Fagpressens blader eller nettsteder – slik du gjør akkurat nå – kan du være
trygg på at innholdet som er viktig for deg er vurdert og ivaretatt av en grundig redaksjon.

Takst

Se www.ols-takst.no

Hydro Aluminium
Rolled Products AS
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 44 10
www.Hydro.com
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Olav Sørensen

8516 NARVIK
olavsor@online.no
Tlf. 909 26 380
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Strandgata 58
8445 MELBU
Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

Faktabasert - Pålitelig - Ansvarlig
0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40
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Premier til flinke burot-sankere

Mange ville allergiteste seg
Astma- og Allergiforbundet har i samarbeid
med ALK-Abelló vært på Pollenfrisk-turné
i Bergen og Stavanger, og testet over 300
studenter for allergi.

R E G I O N

ØSTAFJELLS
Skoleelever og barnehagebarn
i hele regionen har samlet
burot, og fem vinner har fått
pengepremier som takk for
innsatsen. Pengene har gått til
leker og annet utstyr som de
har ønsket seg.

1. premie. Falkensten Montessoriskole i Horten vant 4000 kroner til å kjøpe fiskestenger.

2. premie.
Frydenlund skole
i Røyken vant spill
for 20 00 kroner,
regionssekretær
Mona H. Larsen og
al
leder Cecilie Köks
en
m
am
i NAAF Dr
og omegn overleverte premien.

– Det var stor pågang og mange
ville både snakke med oss og teste
seg, forteller kommunikasjonsrådgiver Lene Gunvaldsen i NAAF.
NAAF sto på stand én dag ved
Universitetet i Stavanger og én dag
ved Universitetet i Bergen. Det ble
gjort prikktest for allergener fra
bjørk, gress, katt, hund og husstøvmidd.
Mange studenter er nemlig allergiske uten å vite om det, og studier
viser at allergi kan gi dårligere
karakterer ved eksamen.
I Stavanger var 213 studenter

innom for å få tatt prikktest som
kunne finne ut om de er allergiske.
94 testet positivt og er sensibilisert
mot ett eller flere allergener.
Da test-teamet kom til Universitetet i Bergen var det også mange
interesserte. Her ble 114 personer
testet, og av disse testet 44 positivt
på ett eller flere allergener.
I tillegg til testene ble det gitt
informasjon om ulike behandlingsmetoder, hvordan du kan redusere
pollenplager og rettigheter rundt
tilrettelegging av eksamen.

Tok prikktest. Jose Luis Puentes Carmena var en av dem
som benyttet seg av muligheten til å få tatt gratis prikktest.

Stor interesse. Da standen åpnet for Bergen-studentene,
ble det raskt kø av personer som ville allergiteste seg og få
mer informasjon om allergi.

Kald luft?

Jonas varmemaske kan hjelpe deg!

3. premie. Akrobaten Idrettsbarnehage i Porsgrunn vant 1000 kroner til
ryggsekk. Ingrid Dovland Reinholt fra NAAF Telemark og regionssekretær
Mona H. Larsen delte ut prisen.

Jonasmasken gir god beskyttelse mot kald og tørr luft. Varmen fra luften man puster
ut, lagres i metallfilteret og varmer opp luften man puster inn. Metallfilteret oppbevarer også 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 halsen/luen.
Finnes til barn og voksne i flere varianter
(Jonas Sport kun til voksen).

Kan kjøpes i nettbutikken vår (rabatt for medlemmer):

nettbutikk.naaf.no
4. premie. Flå komm
unale barnehage i Ha
llingdal fikk
spill for 10 00 kroner.
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Vinn!

130 på familiesamling i Langesund

KRYSSORD

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.

Saga dundyne
fra Høie!
(140*200 cm)

Svarfrist: 8. februar 2018

R E G I O N

ØSTAFJELLS
13. – 15. oktober møttes 130
deltakere til en morsom og
lærerik helg i Langesund.
Blant deltakerne var 60 barn
mellom 2 og 18 år som koste
seg med mange gode og spennende aktiviteter.
Kolssykepleier Karin Helen
Danielsen holdt et godt
foredrag for de voksne deltakerne, og sykepleier Heidi
Barvik snakket til de under
18 år blant annet om riktig
bruk av medisiner og idrett/
doping. Det ble også gitt info
om NAAF, Valle Marina og
Geilomo barnesykehus av
region-leder Anita Kolseth
Olsen. Monica Kristoffersen
delte sine erfaringer som
mamma til syke barn.
Søndag fikk deltakerne høre
et meget interessant foredrag
ved professor og leder av NAAFs legeråd Sverre Steinsvåg
som fortalte om allergi og ny
forskning.
Under hele helgen sørget
17 frivillige hjelpere for at
alle aktivitetene gikk som
planlagt. Noen var med
de minste på lekerommet,
noen var i Skjærgårdshallen
med blant annet klatring og

FARGET
PLANTE HEKTE
RING

SLIT

AVSKJÆR

RUSTET

FLID

FERDIGHET

BIBELSK
NAVN

SNOR

SKARP
GAL

HUNNDYR

LOVBRUDD

SØT OFRER

FUGL
JENTE
BIELV
FORHØYNING

LANGT PLAGGET
IFRA

FJELL- FRAM- TJENER FINSK
FLOKK TORG KJEDE
INNSJØ
FØRE

Hele gjengen. Alle barna fikk diplom under avslutning av familiesamlingen.

LAND

ballspill, mens noen fisket fra
brygga. Lørdag ettermiddag
gikk noen tur til Tangen Fort i
Langesund og de unge var på
paintballbane og spilte mot
hverandre. En ny opplevelse
som virkelig ga mersmak og
mange blåmerker!
Kahoot quiz, smurfedisco,
bordtennisturnering og ikke
minst badeland var også morsomme innslag i helgen.
Neste familiehelg for Region Østafjells blir på Kongsberg 9. – 11. mars 2018.

ØRKEN

ESE

SMERTE
SKAL
TRO

SINTE

BYTTE

BOKS

SØNDAG
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På lekerommet. Disse fornøyde
fetterne hadde tatt på behagelig tøy
før det var full fres i lekerommet.

OMFATTE

TRENE
MATE

3359

BYRÅ

LEGEMIDDEL

FISK
LEDER

LIK
TITTET
ROP
GRESS

TID

INTERJEKSJON

BIBELSK
NAVN

IDE

TIL
HIMMELS

STED I
OPPLAND

ANDELSLAG

KJERR

HESTESYKDOM

FYR

TRYKK

VENDEPUNKT

VEKST
SLANGE

SKJEBNE

OMSLAG

VANNVEI

NIFS

Paintball. De eldste barna fikk prøve paintball. Veldig gøy, men det
ble også noen blåmerker!

GÅ

KORT

OST

STOKKROSE

FRISTELSE

NÆRE
DOKUMENT

DEL AV
HJUL

IAKTTA

SYKDOM

SUKK

KOBBER

ASIATISK BY

HEMMELIG
VOKALPARTI

ASIAT

LUKT

DYREAVKOM

DYR

FARGE

SINN

SOLO
BRASE

BY I
USA

DATATAST

FRAMFUSENDE

AVVISE

5133

FERDIGHET
SNURPE
SAMMEN

KLAGESANG

BØNNFALT

INNRETNING

GUMMILIST

PRONOMEN

SPISS

GAMMELT
MÅL

MALUM

ARG

KORT
FASE

LØGNAKTIG
PRONOMEN

VEKTENHET

GUD BRISKE

INTERJEKSJON

SLUTT

JAMRE

ALDERSKLASSE

ANGRIPE

Ut på tur. En gruppe gikk tur til Tangen fort i det flotte været.

FYR

FUGE

OPPRYDDING

BIDRO

BILKJENNETEGN
FISKEPRODUKT

FAT

MUHAMMEDANER

AKKURAT
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GRUNNE

BIBELSK
NAVN

STORFE

BIBELSK
NAVN DOVENSKAP

Fisk er fisk. Stolt fisker viser frem
fangsten – som nok ikke kom på
middagsbordet.

SAMMENKOMST

MEIERI- TURPRODUKT UTSTYR

VIA

SPISE

GRØNNSAK

BÅT
AVSTIVET

UNDERLIG

TALL

NORSK
ELV

SKRED

Løsningen på kryssordet i AA4 2017 finner du på side 58.
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NAAFS LOKALKALENDER

NAAFS LOKALKALENDER

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: 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: 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: naaf.no/midt

▪ REGION MIDT, SØR-TRØNDELAG

Telefon: 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: naaf.no/midt

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

▪ 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: naaf.no/nord

▪ REGION NORDLAND

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

▪ REGION VEST

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

▪ REGION ØSTAFJELLS, BUSKERUD

Telefon: 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: naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, TELEMARK

Telefon: 35 52 15 00
Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien
Kontortid: Torsdager
Epost: region.ostafjells@naaf.no.
Nettside: naaf.no/ostafjells

▪ REGION ØSTAFJELLS, VESTFOLD

Telefon: 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: ellen.sorby@naaf.no.
Nettside: 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: 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: naaf.no/vallemarina

NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

Postadresse: Postboks 6764, St. Olavs
plass, 0130 Oslo.
Besøksadresse: St. Olavs gate 25,
0166 Oslo
Telefon: 23 35 35 35
Faks 23 35 35 30
Epost: naaf@naaf.no
Nettside: naaf.no
Oversikt over forbundsstyret og ansatte
finner du på naaf.no/omnaaf
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.

rå
Grasrotandelen. Fo
støtter oss gjennom .no/grasrotandelen.
m
so
e
all
r
fo
de
gla
Vi er svært
w.norsk-tipping
giver, gå inn på ww Allergiforening og registrere ditt
registrere deg som
og
atm
As
ale
p din lok
du spiller.
Der kan du søke op de mottar støtte fra deg hver gang
at
spillerkort slik
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REGION HEDMARK
facebook.com/naafhedmark

INFORMASJON

GLÅMDAL Berørte og pårørende til
vår gruppe ønskes velkommen til å
besøke Brukerkontoret på Sykehuset,
Kongsvinger. Tillitsvalgte/likeperson er å
treffe 14. desember og 11. januar fra kl
17 – 19. Her har du/dere mulighet til å
få informasjon, brosjyrer og til å få treffe
noen som forstår det du snakker om.

FRITIDSAKTIVITETER

GLÅMDAL Lokallaget inviterer til juletur
til Bærums Verk 3. desember. Felles
transport med avreise fra Kongsvinger.
Påmelding til Irene Svendsrud,
tlf 91 60 39 28.
ELVERUM Teater for barn: «Folk og røvere
i Kardemomme by» – medlemstilbud
24. november kl 18 i Elverum Kulturhus.
Påmelding til: Bente A. Solbakken,
tlf 97 12 38 99.

ÅRSMØTE

RINGSAKER STORLAG: 14. februar kl 18,
kantina i kommunebygget, Brumunddal.

REGION MIDT
facebook.com/naafmidt

FRITIDSAKTIVITETER

SURNADAL Mosjonsgruppen er åpen for
alle som har lyst til å være med og gå tur.
Info og påmelding til Inger Merethe Mogstad, ingermerethem@gmail.com eller
tlf 95 84 83 70. For mer informasjon se
www.naaf.no/mosjonsgrupper
ØRSTA/VOLDA Tai Chi gruppen i Ørsta/
Volda er åpen for alle interesserte: For mer
informasjon eller påmelding ta kontakt
med Lisbeth Svendsen Søvik.
Søvik. Epost soevikl@hotmail.com eller
tlf: 930 41 964. For mer informasjon se
naaf.no/taichi_midt
ÅLESUND Klatredag i Sparebanken Møre
Arena 24. november kl 17.30 – 19.30.
Egenandel medlemmer kr 50 pr person
eller kr 150 pr familie. Betales til konto
3910 39 09256. Merk innbetalingen med
navn på deltakere og barnas alder. Påmelding sendes innen 21. november til monica.
dalseth@naaf.no For mer informasjon:
naaf.no/klatredager_midt

TRONDHEIM Vi har hatt suksess med
barneyoga i høst og vurderer yoga for
ungdom med oppstart på nyåret. Følg med
på Facebook og våre hjemmesider for mer
informasjon.
TRONDHEIM Det blir arrangert badedag i
Pirbadet 20. januar fra kl. 10.30. Egenandel
kr 150 pr familie, som betales til konto
4358 15 13888. Påmelding sendes til
gina.strom@naaf.no innen 13. januar.
Husk å oppgi alder på barna.

REGION NORD
facebook.com/naafnord

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 Medlemmer får 50 %
rabatt på ordinære priser i Polarbadet.
Medlemskort med kvittering må fremvises.
Tilbudet gjelder ut 2017.
HAMMERFEST Medlemmer får
50 % rabatt på klippekort som kan
benyttes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen
og Breidablikkhallen. Kortene kjøpes i
Sanitetsbadet.
KÅFJORD Svømmetrening i Birtavarre
Røde kors bassenget mandager kl 17 – 18,
oppmøte fra 16.45.
PORSANGER Varmebasseng for medlemmer på søndager frem til mars 2018.
Kr 20 pr person, familie kr 50.
SØR-VARANGER Medlemmer kan
benytte kort i Barentsbadet (gratis),
Mer info: Toril Synøve Millehaugen,
tlf: 40 87 94 17, naafsv@hotmail.com
TROMSØ Medlemmer får 50 % rabatt på
timer i bassenget ved St. Elisabeth Hotell
og Helsehus. Medlemskort med kvittering
må fremvises. Tilbudet gjelder ut året.

FRITIDSAKTIVITETER

ALTA 25 % rabatt på medlemskontingent
hos Alta Golfklubb. For å oppnå rabatten
må kvittering sendes Alta Astma- og Allergiforening, PB 1165, 9504 Alta. Oppgi ditt
kontonummer for refusjon.
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ALTA Sarves Alta Alpinsenter , medlemmer får 10% rabatt på dagskort og 25%
rabatt på sesongkort. Medlemmer får også
25 % på sesongkort i klatreparken.
HARSTAD Romjulsbowling 29. desember
kl 17.
SØR-VARANGER Sandnesbakken, kort
liggende til disposisjon til medlemmer
(gratis).

TRIM

PORSANGER Vinteråpne løyper:
Porsvannstoppen og Langporsvanshøyden.

ÅRSMØTER

Lokal- og storlag i Troms og Finnmark
innkaller til årsmøter i løpet av januar/
februar 2018. Les mer på naaf.no/nord om
tid og sted for årsmøtene samt frister for å
melde inn saker.

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

SVØMMING

BODØ Badeland 2. desember kl
17. Gratis for medlemmer, husk
medlemsbevis.
SANDNESSJØEN Svømming hver
første søndag i måneden i Kulturbadet kl 16.30 – 18.00 Gratis for
medlemmer.

TRIM

BODØ «Ett steg av gangen»:
30. november: Oppmøte
Bestemorenga kl 12 – 14.
18. desember: Oppmøte
hovedpostkontoret kl 13 – 15.
LEKNES «Trø luft i lungan», turgruppe
hver tirsdag. Info på Facebook.

FRITIDSAKTIVITETER

BODØ Kafétreff på Bjørk restaurant
15. november kl 19.
BODØ 20. nov. og 7. des.: «En rett
og to vrang» strikkekurs. Lærings- og
mestringssenteret kl 18 – 20. Vi stiller

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.
med noe garn og pinner og strikkekyndige. Alle er velkommen uansett
strikkekunnskap.
BODØ «Dagens møteplass» 20.
nov. kl 12 på City Nord COOP kafe.

REGION OPPLAND
facebook.com/naafoppland

INFORMASJON

GAUSDAL Informasjonsmøte og stand på
Granheim Lungesykehus, 4. desember.
kl 16.30 - 17.30
LILLEHAMMER 4. desember treffer du
oss på Brukerkontoret på Lillehammer
Sykehus (vis-a-vis Narvesen) kl 12 - 15.

KURS

GJØVIK Vi inviterer til kurset «Kan det
være maten?» om diagnostisering og
behandling av matallergi. Faglig ansvar:
Ingvild Gaare-Olstad, RAAO, Oslo Universitetssykehus. Målgruppe: Helsepersonell,
sykepleiere, helsesøstre og studenter
innen helsefag. Alle som har matallergi
eller er pårørende vil også ha utbytte av
kurset. Sted: NTNU Gjøvik 7. desember kl
9. Påmelding til region.oppland@naaf.no
eller tlf. 95 84 51 43.

MEDLEMSMØTE

LILLEHAMMER Medlemstreff for LAAF på
Scandic Lillehammer hotell 27. november
kl 18. Det blir sosialt samvær, erfaringsutveksling, underholdning og julemat.
Påmelding til region.oppland@naaf.no /
95 84 51 43 innen 20. november.

VERVEKAMPANJE

OPPLAND Vi setter i gang ny lokal vervekampanje i Oppland der du kan vinne en
DAB-radio. Én vinnersjanse for hvert nye
medlem du verver.
Deltagelse i vervekampanjen forutsetter
at medlemskap for 2018 blir betalt og at
nye medlemmer har adresse i Oppland.
Innmeldinger må skje via regionskontoret:
region.oppland@naaf.no eller 958 45143.
Vervekampanjen varer til 15. februar.

REGION OSLO
OG AKERSHUS

REGION ØSTAFJELLS

TRIM

LARVIK OG OMEGN 15. februar.

facebook.com/naafosloogakershus

ØVRE ROMERIKE Trening for personer
med astma eller kols i Råholt Bad tirsdag
kl. 11.00–12.00 og torsdag kl. 09.00–10.00
under ledelse av instruktør. Ring Solveig på
tlf: 41 69 14 90.

SVØMMING

ØVRE ROMERIKE Svømming hver lørdag
kl. 12.00–13.00 i svømmehallen på Gjestad
for barn og barnefamilier (ikke i skolens
jule- påske- og sommerferie).
Påmelding på SMS til 41 69 14 90 før
lørdag kl. 10.00.
NEDRE ROMERIKE Svømmetilbud
for medlemmer i terapibassenget på
Sørvald Sykehjem mandag og fredag kl.
16.00–20.00. Spørsmål og ønsker sendes til
stale.hansen@getmail.no

MEDLEMSMØTER

GRORUDDALEN Formiddagstreff 20.11
og 11.12 i «Steinbruddet» Doktor Londons
vei 5 kl 12. Kontakt GAAF på tlf: 92 82 50
01 eller epost: info@gaaf.no, Magnhild
Oppegård: 92 83 47 77, Hedvik Laberg: 91
12 62 62 eller Bjørg Simonsen: 988 40 874.
GRORUDDALEN Juleavslutning lørdag 25.
november kl 16.45 på Gamle Raadhus.
ØVRE ROMERIKE Stand i Nannestad ved
Boots apotek lørdag 18. november kl 11 14. Informasjon om astma, kols, allergier,
eksem og overømfintlighet og det vil bli
noen smaksprøver på «allergimat».
ØVRE ROMERIKE Juleverksted på
Gjestad, Jessheim, 9. desember kl 10 – 13.
Gratis for medlemmer, andre kr 75, ingen
påmelding.

ÅRSMØTER

GRORUDDALEN 26. februar kl 18.00 i
Brobekkveien 53.
ØVRE ROMERIKE 5. februar kl 19 på
Gladbakk aktivitetssenter, Råholt.

facebook.com/naafostafjells

ÅRSMØTER

SANDEFJORD 14. februar kl 18.30 på
Forsmannsenteret.
DRAMMEN OG OMEGN 20. februar.
RINGERIKE OG JEVNAKER 20. februar kl
18.30, Telegrafalléen 2, Hønefoss.

MEDLEMSMØTER

PORSGRUNN Teateret «Jul på Månetoppen» på Ælvespeilet 9. desember
kl 13. Alle som vil, møtes for en matbit
på Jonas B. Gundersen i Porsgrunn etter
teaterforestillingen. Påmelding: Charlotte
Hack-Godtfredsen, tlf 97 76 88 12,
charlotte@hack-godtfredsen.no.
DRAMMEN Første tirsdag i måneden er
det kafétreff kl 12 på La Baguette på
Gulskogen. En representant fra styret er
med på disse treffene. Henvendelse til
Wenche Stustad, tlf: 90 53 64 68.
DRAMMEN Julebord på Børsen 15.
desember kl 18. Egenandel kr 200.
Påmelding til Cecilie, tlf 46 13 25 45.
TØNSBERG Julemøte med middag 29. november kl 18 på Midtløkken. Egenandel kr
100. Påmelding til Noomi, tlf 92 83 02 24.
TØNSBERG Juletrefest 30. desember kl 18
på Midtløkken. Barn gratis, voksne kr 75.
Den duftfrie nissen kommer.
SANDEFJORD 6. desember kl 11, julemøte
på Kafka på Hvaltorget. Kontakt leder
Eldbjørg Steensma, tlf: 33 47 29 29.
SANDEFJORD Lokallaget sponser noen
billetter for medlemmer til konserten
«Hvis helsa holder» med Ole Paus og
Jonas Fjeld i Hjertnes 15. desember kl 19.
De som vil, spiser først på Chili kl 16.30 og
betaler selv. Påmelding til Eldbjørg tlf.
99 26 13 58 eller steensma@sfjbb.net.
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NAAFS LOKALKALENDER
HØNEFOSS Juleverksted 5. desember kl
18 på Haugvang, ingen påmelding.
HØNEFOSS Forestillingen «Et juleønske»
på Byscenen 10. desember kl 14. Henv.
Lars Velsand, tlf 90 79 89 99.

FRITIDSAKTIVITETER

HORTEN Treningsgruppe for voksne med
astma eller kols ved Borre Treningssenter
fra januar. Har man rekvisisjon fra lege
koster tilbudet kr 130 pr måned.
Lokallaget vil sponse noe av egenandelen.
Kontakt Anna M. Lysvoll, tlf: 958 99 755.

DRAMMEN OG OMEGN Foreldre-/barn
samlinger for gruppen 0 – 5 år på Ytterkollen Grendehus siste lørdag i måneden
kl 12 – 15. For mer informasjon, kontakt
Nazifa Nazari, tlf: 40 16 24 17 og følg
astmaallergidrammen.no og
facebook.com/drammenogomegn

TØNSBERG Treningsgruppe for voksne
med lungelidelser på Activ Fysioterapi, tlf:
33 32 36 70.

KURS

SANDEFJORD Treningsgrupper for
lungesyke på Hvidtgården v/fysioterapeut
Stig Eidhamar. Torsdager kl 10 – 11 og kl
11 - 12. Tirsdager kl. 12 - 13. Henvendelser
til Stig, tlf 97 08 03 91.
Gratis når du oppnår frikort 2.

KONGSBERG Kurshelg 9. – 11. mars om
astma, allergi, eksem, kols og rettigheter,
på Grand Hotell i Kongsberg. Mens gode
foredrag pågår for voksne, blir de minste
aktivisert på lekerommet og ungdommene blir med våre frivillige ledere til
slalåmbakkene. Egenandel for hotell, mat,
foredrag, aktiviteter: Voksne hele helgen kr
1500 + enerom 250. Barn gratis. Påmelding til regionskontorene
region.ostafjells@naaf.no.
TØNSBERG Kurs om kols på Lungerehabiliteringen, Tønsberg sykehus. Kurset
går over 6 uker, 2 dager i uka kl 12 – 15.
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.
Ring tlf: 33 34 27 00 for mer info.

TRIM

DRAMMEN Det er inngått firmaavtale
med Akropolis treningssenter om trening
for medlemmer. Må vise medlemskort fra
NAAF. Pris kr 399 pr måned, egentrening.
DRAMMEN Trening med kols og
astma. 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 pr
måned.
DRAMMEN Ny gruppe for trening
med kols og astma. Denne gruppen
går parallelt, men vi trener litt mer
forsiktig. Gruppa har egen instruktør på
spinningsykkel og styrketrening i gymsal.
Pris som over. Kontakt Helge A. Andersen,
tlf: 95 10 45 32.

ANNONSE

TØNSBERG Treningsgruppe for voksne
med kols og astma på Velotel treningssenter, se artikkel side 44.

SANDEFJORD Medlemmer av SAAF får
rabatt på trening i Helseparken.
LARVIK Yoga på mandager kl 20.15 på
Stamina Torstrand. Nivået er slik at de
fleste kan klare det. NAAF-medlemmer
gratis inntil videre. Oppmøte i resepsjonen.
Påmelding til leder Tone Hope Andreassen
hopeandreassen@gmail.com eller tlf
93 20 21 20.

SVØMMING

LANGESUND Bading på Quality Resort
Skjærgården, Langesund for alle
NAAF-medlemmer i Norge, 3,5 time pr
gang. Barn 3 – 15 år kr 85, voksne kr 105.
Ta med medlemskort. Det holder at én
i familien er medlem, så blir det rabatt
for alle.
STAVERN Svømming i varmtvannsbassenget på Kysthospitalet i Stavern hver
onsdag kl 19 – 20. Voksne medlemmer kr
50, ikke-medlemmer på prøvetime kr 70.
Barn gratis.
Følger skolens ferier. Kontakt Åse Gjestrum
Larsen, tlf 97 65 25 11.
DRAMMEN Trening i basseng i Drammensbadet for medlemmer på tirsdag,
onsdag og fredag i samarbeid med
Drammen og omegn revmatikerforening.
Kontakt Wenche Stustad, tlf: 90 53 64 68.
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dårligt generelt. Det gjelder ikke minst for barn,
som særlig i toårsalderen er tilbøyelige til å
utvikle eksem, rødme og irritasjon.
Hvordan unngår man best allergi og følsom hud?

Lager matkort. Marit Barbo og Anja Østlyngen i MerkMaten. Foto: Mads Suhr Pettersen

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-

Ny medlemsfordel:

20% hos MerkMaten

Firmaet MerkMaten AS i Alta har utviklet noen egne kakekort og
matkort som kan brukes på tilstelninger der serveringen ikke er
underlagt Mattilsynets bestemmelser.
Bursdager, 17. mai-feiring, bryllup
og julebord på arbeidsplasser er
eksempler på arenaer der det kan
være problematisk for de med
matallergi å delta. På kortene kan
du krysse av for hvilke allergener
retten inneholder, med et system
for nummerering slik at serveringsbestikket ikke blir blandet.
MerkMatens produkter er et steg i
retning av universell utforming for
de med matallergi og annen matoverfølsomhet.

Matkortene og kakekortene selges
i pakninger på 6 eller 25 stykk, og
matkortene finnes også på samisk.

Send mail til medlem@naaf.no
eller ring 23 35 35 35 for å få
din rabattkode.
Legg denne inn i feltet for kommentar i bestillingen, ved ekspedering
blir rabatten trukket fra totalen.

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA4
Her finner du de
riktige ordene fra
kryssordet i forrige
AstmaAllergi.
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“Velg produkter,
som minimerer
risikoen for allergi
og overfølsomhet”
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Vinner av kryssord AA3 2017:
Cecilie Ølstad Köksal, Spikkestad
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)
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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.
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

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.

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.

DET FINNES
BEDRE KILDER
TIL FRISK LUFT

Smart romventilasjon
med høy komfort
De gammeldagse klaﬀventilene gir ujevn ventilasjon med
kald trekk og høyt varmetap. Romventilatorene fra Flexit har
varmegjenvinning, kan enkelt styres via app og gir balansert
ventilasjon med ren, frisk og ﬁltrert luft.

www.flexit .n o

