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Et helt år viet barneastma – det er NAAFs ambi-
sjon for det nye året. Det betyr ikke at forbundet 
ikke kommer til å holde på med mange andre 
ting også, men barn og astma skal være organi-
sasjonens viktigste satsing i 2007. Hvorfor? Fordi 
dette er den kroniske lidelsen som rammer fl est 
barn her til lands og fordi astma er en sykdom hvor forekomsten ennå øker uten 
at man vet hvorfor og dermed hvilke forebyggende tiltak det vil gi størst effekt 
å sette inn. 

Derfor må det forskes for å øke kunnskap. Forskning er viktig og det gir håp 
om å fi nne svar, løsninger og medisiner vi ikke har i dag. Men i mellomtiden skal 
det leves her og nå – og leves best mulig. Da kreves det kunnskap om hvordan 
hver og en skal turnere hverdagen, enten man har få og beskjedne plager – 
eller astmaen er en del av tilværelsen som riktig breier seg og tar mye plass i det 
daglige.

En håndstrekning til barn med astma og deres foreldre er allerede på plass 
– NAAF åpnet sitt nye nettsted www.naaf.no/foreldreogbarn 1. desember. Her 
vil alle voksne, med ansvar for barn med astma, fi nne mye nyttig lesestoff. En 
spørrerunde blant allmennleger har også vist at de har savner et slikt nettsted 
de kan anbefale foreldre, da konsultasjonene ofte blir for snaue til de mange 
spørsmålene som mor og far har. Undersøkelser viser at stadig fl ere søker 
helseinformasjon på nettet og NAAF er en viktig og respektert tilbyder av faglig, 
kvalitetssikret informasjon i dette markedet. Mye tilbys til alle dem som besøker 
oss på våre hjemmesider – mens spesialtilbudene er forbeholdt medlemmene, 
så som muligheten for å snakke med NAAF-leger og -advokat.

Sidene har også tilbud rettet direkte til barna. Bronky fl akser rundt på sine 
sider, til fengende akkompagnement, og med astmakunnskap tilpasset de yngre 
barna. Eldre barn oppfordrer NAAF til å sende inn bidrag hvor de forteller noe 
om seg selv – i forståelse med mor og far selvsagt. Ivan på 11 år, NAAFs maskot 
for Barneastma-året, er først ute og det er plass til mange fl ere. 

For neste år skal NAAF vise at det ikke fi nnes ”astmabarn”, men derimot fi nnes 
det barn som har tannregulering, og kebabdilla eller vannskrekk. Barn som er 
spilleglade, eller spillegærne, har astma, har mange søsken, har ikke søsken, kjø-
rer snowboard eller som hater snø. Barn som har ett hjem – eller to, har dyr eller 
dyreallergi, liker bling bling eller not. Kort sagt barn!

Ha et fortreffelig barneastma-år 2007! 
 

tonje@naaf.no 

NAAF er på nett

Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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■ tekst og foto – Anne-Lise Aakervik

– Ja, altså min interesse er fotball! 
  To brune øyne ser rett på meg. 
– Jeg har tenkt å bli fotballspiller, skjønner 
du. Ivan Neeraas er 11 år og har framtids-
planene i orden. Vi sitter ved kjøkkenbor-
det hos familien Neeraas og spiser for-
middagsmat, anledningen er at Ivan har 
blitt spurt om å være maskot for NAAFs 
satsing på barneastma neste år. Et tilbud 
han måtte ha litt betenkningstid for å si 
ja til, men ikke lenge. – Nei, for maskot er 
han vant til å være. Med tre eldre søsken 
på 16, 18 og 20, samt ei halvsøster på 
27 er han hele familiens kjæledegge, 
opplyser mamma Jaqueline Neeraas. Han 
er bortskjemt på kjærlighet, men ikke på 
ting som hun formulerer det.

Fint for astmatikere
Ivan bor sammen med mamma og pappa 
i Stadsbygd i Sør-Trøndelag – for tiden har 
de også selskap av storebror Marcus, men 
når han ikke bor her kan det bli stusselig. 
– Men vi møtes ofte for de to nest eldste 
bor i byen, og fra Stadsbygd er det kun en 
kort ferjetur over fjorden til Trondheim. 
Familien fl yttet fra byen for seks år siden. 

– Vi fl yttet mye på grunn av astma og 
allergiplagene til både Ivan og meg selv, 
sier Jacky, som hun også kalles. – Stads-
bygda er fl ott for astmatikere. Her bor vi 
nært sjøen og det er åpent og fi nt her. Lite 
forurensning fra biler som vi opplevde i 
byen, og det er deilig å kunne gå ned til 
havet når pollentettheten er som verst.

Akkurat det tenker ikke Ivan så mye på. 
Derimot er han svært glad for å være kvitt 
gipsen som han har gått med i en del 
uker. Ja, karrieren ble lagt i gips for seks 
uker siden da han brakk den ene foten. Nå 
er han heldigvis tilbake i nesten like god 
fotballform som før, og er klar til å ta på 
trøye nummer 17 igjen. Det er nok med-
spillerne på Stadsbygda IL helt sikkert er 
glade for.  

Astma ingen hindring
– Jeg tenker aldri på at jeg har astma og 
allergi, sier han. Men jeg blir helt frisk når 
jeg er på Kanariøyene. Han har vært på 
helsereise fi re ganger, og mange fl ere i 
privat regi. 

– Vi fokuserer på det friske, kommente-
rer Jacky. Ivan ble født med multiallergi, 
men vokste heldigvis av seg det meste 
når det gjelder mat. I dag sørger daglig 
medisinering og litt planlegging for at 
gutten holder seg i god form. Det er klart 
hvis han spiser mye appelsin så merkes 
det på huden. Da må vi smøre ekstra 
godt. 

– Også hvis jeg blir basket i snøen, da 
får jeg ekstra mye rundt munnen. Men 
det får gå. Det er uaktuelt å ikke være 
med, for da blir det jo kjedelig, sier Ivan 
og snapper til seg tomaten på rundstyk-
ket. Uten matallergi å ta hensyn til er han 
altetende, men liker kanskje best løvbiff 
og kebab, i tillegg til blåskjell og lapskaus. 

– Men oliven, det liker jeg ikke, kommer 
det bestemt.

”Løkka i livet”
– Men han er altså allergisk mot gress, sier 
Jacky. Ikke akkurat drømmesituasjonen 
for en som spiller så mye fotball, men hel-
digvis er det kunstgress mange steder.

Etter skoletid er det fotball som er tin-
gen, og ”løkka i livet” ligger bare 50 meter 
unna huset hans. Det er fotballbingen 
som har fått dette originale kallenavnet 
og er lykken for gutter på Ivans alder og 
oppover. Der tilbringer han mange timer 
sammen med kameratene sine hver dag. 
Favorittlaget er Liverpool, og håpet er å 
bli oppdaget av en talentspeider en gang 
i framtida. – Men først håper jeg å kunne 
bli tatt ut til Sonelaget, sier Ivan og spør 
om jeg ikke vil se et av triksene hans. Det 
vil jeg jo gjerne.

Ivan skal delta på åpningen av Barne-
astmaåret 10. januar og skal vise fotball-
triks. Han vipper en knallgul fotball opp 
i lufta og fanger den inn under genseren 
– imponerende.  Så vipper han ballen på 
nakken slik at den ligger stille. Konsen-
trert og forsiktig går han ned på alle fi re, 
fremdeles med ballen på nakken, og tar 
armhevinger. Joda, denne gutten har det 
i kroppen. 

  
Ikke popstjerne
I tillegg har han også et annet talent som 
ikke er så synlig, men som derimot høres 
godt. 

– Ja det er artig å synge, sier han. ”Men 
æ ska itj bli nå popstjern’ altså”. – Her slek-
ter han på storebror Marcus, sier Jacky, 
– han satser på musikken for fullt. Ivan 
synger litt for seg selv og familien, også 
har han deltatt på lokale sangkonkurran-
ser som ”Scenen er din” og ”Barnas Idol”. 
– Hvem er favorittartisten? Han tenker 

Han har maur i baken og 
elsker å spille fotball. 
11 år gamle Ivan Neeraas 
fra Stadsbygd lar seg ikke 
stoppe av astma og allergi. 
Nå skal han fronte NAAFs 
store satsing på barneastma 
i 2007. 

LøkkaLøkka
i livet

b a r n e a s t m a - å r e t
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seg litt om, og kommer frem til James 
Morrison. En engelsk artist. – Åh, han liker 
jeg også, sier Jacky. – Kan du ikke synge 
litt for oss da Ivan, lokker hun. Og Ivan 
lar seg lokke til å synge første vers av 
”Halleluja” – og kunne gått rett inn som 
femtemann sammen med de fire unge 
musikerne som herjer hitlistene med 
blant annet den sangen. 

– Gleder du deg til å være maskot? Han 
nikker, og er forberedt på å møte seg selv 
på plakater rundt omkring. Men mest 
gleder han seg til kanskje å møte Kron-
prinsen? Det kommer til å bli nesten like 
spennende som da han møtte Ole Gunnar 
Solskjær i Kristiansund. – Jeg så han på 
gata og gikk bort å prata litt, sier Ivan. Det 
var ikke skummelt i det hele tatt. 

– Hva er det verste du vet da? – Hmm, 
å ta sprøyter, sier han. Da holder jeg på 
å besvime og blir kvalm. Men 
ellers er det ikke mye annet 
som skremmer denne 
karen. 

– Nei, nå vil jeg ut 
å sparke fotball, sier 
Ivan, er det i orden? 
Han trekker på seg 
collagegenseren og 
tar ballen under armen. 
Vi slår følge for å knipse 
noen bilder av maskoten i 
aksjon.  ■

(Før vi gikk i trykken er det kommet 
avslag fra HKH Kronprins Haakon 
– NAAFs beskytter. Han hadde dessverre 
ikke anledning til å komme, slik NAAF og 
Ivan hadde håpet på.)

(Ivan og JackyJ) 
(Glimt i øyetJ)  

(Ball på nakkenJ) 
(TrikseIvanJ) 

Oppi lufta, under genseren eller på nakken. Ingen-
ting stopper Ivan. Allergi og astmaproblemene er 
ikke noe tema når det kommer til fotball.

Han elsker å leke med ballen, Ivan 
Neeraas. Nå er 11 åringen NAAFs 
maskot i Barneastma-året 2007.

Mamma Jaqueline Neeraas synes det er flott at 
Ivan er så aktiv som han er. Hos oss fokuserer vi på 
mulighetene og ikke problemene med sykdom-
men, sier hun.

11 år gamle Ivan Neeraas har planene i orden: Jeg 
skal bli profesjonell fotballspiller, sier han

b a r n e a s t m a - å r e t
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Hudens
naturlige
valg

Lactacyd flytende såpe uten parfyme 
– anbefales av Astma- og Allergiforbundet

Hudvask på kroppens egne vilkår

Lactacyd har lansert en ny lekker flaske,
men de gode egenskapene er fortsatt de
samme. Lactacyd inneholder melkesyre som
hjelper deg å bevare hudens og underlivets
naturlige pH-verdi, som igjen opprettholder
den naturlige bakteriefloraen.

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg
slik at din hud holder seg i perfekt balanse,
selv om du dusjer eller vasker deg hver dag.
Det er ikke avansert, vi har bare gjort det
samme som naturen.

Lactacyd_210x297_Allergi_no  26.08.2005  14:13  Side 1
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gram.glittre@lhl.no eller iesu.glittre@lhl.no

Grethe Amdal eller Ingrid Sundfør på  
telefon 67 05 80 00 eller via e-post:

Voksne med astma
Lærings- og mestringssenteret ved Glittreklinikken ønsker å 
komme i kontakt med voksne med astma og deres pårørende 

som er bosatt i Oslo/Akershus eller i områdene rundt  
Nittedal til utarbeidelse av opplæringstilbud til  

pårørende av voksne astmatikere.  
Ta kontakt med 

20 prosent av barn 
i Oslo har, eller har 
hatt, astma viser 
den store Miljø- og 
Barneastmastudien, 
mens man normalt 
opererer med tall på 
10–12 prosent. Gene-
ralsekretær i Norges 
Astma og Allergifor-
bund, Geir Endregard 
sier at et slikt år er et 
godt virkemiddel for 
å oppnå NAAFs mål. 

– Vi vil kort og 
godt stoppe veksten 
i astmatilfellene og sørge for 
at de som har astma får bedre 
livskvalitet. Ved å konsentrere 
innsatsen og at alle i hele or-
ganisasjonen bidrar aktivt tror 
vi at vi kan klare å få til et stort 
steg i riktig retning. Det lønner 
seg ofte å samle innsatsen om 
et tema for så å ta et annet 
tema i neste omgang, sier 
Endregard.

– Barneastma-året har 
aldersgruppen 0–12 år som 
målgruppe, og i løpet av 2007 
settes fokus på tre hovedpunk-
ter, forteller Tonje Waaktaar 
Gamst, prosjektleder for Bar-
neastma-året. Forskningsinn-
satsen skal økes. Det er viktig å 
få kunnskap om hvorfor astma 
øker, slik at vi kan sette inn de 
riktig forebyggende tiltak. Den 
offentlige forskningsinnsatsen 
er i dag alt for dårlig, og astma 
– som andre kroniske lidelser 
– får en stemoderlig behand-
ling. 

NAAF arbeider også for 
at barn skal få veiledning 

Økt fokus
På forrige landsmøte besluttet NAAF at 
2007 skulle bli et Barneastma-år. Mange 
aktiviteter og tiltak er planlagt og nå  
er forbundet klart til avspark.

■ tekst –  
ANNE-LISE AAKERVIK

og hjelp til nødvendig medi-
sinering i skole og barnehage. 
Videre vil NAAF på sitt krav 
om dieselfrie busser. Diesel 
er svært uheldig for astma-
tikerne, og gir i tillegg stor 
miljøbelastning lokalt for alle 
innbyggere. 

Egen nettside
I anledning året har NAAF 
lansert en nytt nettsted www.
naaf.no/foreldreogbarn  for 
barn med astma og voksne 
med ansvar for barn med 
astma. 

– Nettstedet skal bygges 
ut gjennom hele året, så her 
oppfordres det til å legge 
jevnlige besøk innom, sier 
Gamst. Nettstedet er blitt til 
med støtte fra legemiddel-
firmaet MSD. Vi oppgraderer 
også rådgivningstjenesten vår 
neste år, og gir alle som har 
spørsmål knyttet til barn og 
astma svar. Normalt er dette 
en tjeneste forbeholdt NAAFs 

Se etter NAAFs informasjonsmateriell 
på apotek, legekontor, barneklinik-
ker og helsestasjoner.

på barneastma

medlemmer. I tillegg lanseres 
astmakontrolltesten for barn, 
hvor man ut fra svarene vil 
kunne få en pekepinn på hvor 
godt kontrollert barnets astma 
er. Testen lanseres med støtte 
av legemiddelfirmaet GSK. I 
tillegg skal forbundet lage en 
veileder for gymlærere om 
hvordan man kan legge opp 
undervisningen for best mulig 

å inkludere barn med astma. 
Denne utarbeides med støtte 
fra legemiddelfirmaet Astra-
Zeneca.

– I løpet av året vil NAAF 
arrangere seminarer rundt om 
i landet for helsesøstere og 
førskolelærere. Økt kunnskap 
om astma innen disse yrkes-
gruppene er et godt tilbud til 
barna.  I tillegg vil det være 
mange lokale arrangementer 
som blir annonsert i medlems-
blader og aviser. Informasjons-
materialet for Barneastma-året 
er ferdig og skal distribueres 
til alle allmennlegene i Norge, 
samt til apotek, legekontor og 
helsestasjoner. Her vil du møte 
friskusen Ivan, som er NAAFs 
maskot for barneastma-året, 
avslutter Gamst. ■

Les mer på:  
www.naaf.no/foreldreogbarn

b a r n e a s t m a - å r e t
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■ tekst og foto – ANKI GERHARDSEN

Ingvild Okstad er fi re år gammel og 
sitter på sengekanten og dingler med 
beina mens jeg pakker kofferten – som-

merkjoler, t-skjorter, solbriller, sandaler.
– Får jeg aldri mer eksem da?
Ingvild klør seg i nakken og på hånd-

leddet. Det pipler fram blod bak en rød 
skorpe.

– Det kan nok hende du får det, men 
kanskje blir du bra for en lang stund.

Ingvild og jeg skal ut på en fi re ukers 
lang reise til Gran Canaria. Men det er 
ikke en vanlig sydentur. Fireåringen skal 
legges inn på Rikshospitalets behand-

lingssenter på øya ved Afrikas vestkyst. 
Diagnose: Moderat til alvorlig atopisk 
eksem over store deler av kroppen.

Skratsj, skratsj, skratsj
Jeg husker ikke hvor gammel Ingvild var 
da den myke babyhuden hennes forvand-
let seg til en tørr overfl ate som stadig 
klødde, stadig sprakk, stadig blødde og 
stadig ble infi sert, men hun var liten. Jeg 
husker ikke hvor mange tuber med kor-
tisonsalver, hvor mange kilo med fuktig-
hetskrem, hvor mange liter badeolje, bak-
teriedrepende omslag, antibiotikakurer, 
eller hvor mange legebesøk det har vært i 
et forsøk på å lindre plagene hennes, men 
omfanget er betydelig.

– Mamma, det klør.  Pappa, det svir. Det 
gjør vondt.

Åpne sår som kleber til klærne. Blod i 
sengetøyet. Ansikt med sprukken hud. 
Lyden av små barnehender om nettene: 
Skratsj, skratsj, skratsj, skratsj…

Jeg putter alle salvene ned i kofferten 
og lukker igjen lokket. Vi er klare til å 
reise. Jeg gleder meg til sol og varme og 
sand mellom tærne, men det eneste jeg 
egentlig ønsker meg er en myk fi reåring 
som ikke klør.

Behandlingssenteret heter Los Teques 
og ligger i en bergside sørvest på Gran 
Canaria. Øya er vulkansk, og fjellet er 
brunt og porøst. Som Stratos-sjokolade. 
I syd er det varmt og tørt, og bortsett fra 

Myk hud som ikke klør. Det var det eneste Ingvild egentlig 
ønsket seg da vi reiste til Gran Canaria.

Tilbudet omfatter barn og ungdom med 
kronisk lungesykdom og/eller atopisk ek-
sem. Alder mellom ca. 3–18 år. Kronisk lun-
gesykdom er eksempelvis: Alvorlig astma, 
cystisk fi brose, kols, bronkiektasi, BPD. 

Barna reiser med en foreldreledsager. 
Ungdom reiser uten ledsager, men med 
tett oppfølging fra behandlingsreisers 
lederteam. Gruppene settes sammen ut 
fra alder og det er ca. 20–25 pasienter i 
hver gruppe. 

For 2007 er det utarbeidet nye skjemaer 
som skal fylles ut av pasient og lege. 

Informasjon omStatens behandlingsreiser
Skjema heter IK 1167 ”Søknadsskjema 
– Behandlingsreise for barn/ungdom med 
kronisk lungesykdom og/eller atopisk 
eksem”

Søknaden sendes til:
Rikshospitalet,
Behandlingsreiser til utlandet.
0027 Oslo

For mer informasjon om frister og betin-
gelser: www.rikshospitalet.no/pasientinfo 
eller ring oversykepleier på Gran Canaria 
tlf. 00 34 928 561445

reisereise
Ingvilds
e k s e m
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kaktusene og kokostrærne er det lite som 
blomstrer. Hele det store, blå Atlanterha-
vet omkranser stedet, og til sammen be-
tyr dette minimalt med pollen, minimalt 
med allergener, og gode forhold for små 

mennesker med en følsom hud. Tjueto 
unger i alderen tre til tretten år svinser 
rundt på stranda. De ivrigste er allerede 
ute i vannet. Noen sitter på et håndkle 
med bandasjer på anklene, noen har sår 

på hendene, noen har røde kløknuter 
i albuebøyene. Ingvild holder seg fast 
i hånda mi og ser seg rundt med store, 
åpne øyne.

– Hun jenta der - hun har også eksem.
– Ja, hun har det. Akkurat som deg.
– Hva heter hun?
– Jeg vet ikke. Vi kan spørre?
Ingvild nikker forsiktig og klør seg fort 

på noen røde flekker på haka. Sola treffer 
flekkene, og en vannsprut fra en unge 
som løper forbi perler seg på huden. I 
akkurat samme øyeblikk begynner den 
behandlingen som skal gjøre Ingvild 
bedre enn hun noensinne har vært.

Ikke bare Ingvild som lar seg friste av fruktfatet.

Kort oppsummert kan man si at sola har 
samme effekt som kortisonsalvene, mens 
saltvannet virker som antibiotika. Og at de 
små pasientene stortrives med behandlingen 
hersker det liten tvil om.

e k s e m
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Sol og saltvann
– Kort forklart kan vi si at sola har samme 
effekt som kortisonsalvene, mens saltvan-
net virker som antibiotika, sier overlege 
Gisle Rød. Han er medisinsk ansvarlig for 
Rikshospitalets behandlingsreiser til Gran 
Canaria. Hvert år sender han til sammen 
170 pasienter til syden, assistert av lege 
og sykepleiere. Mange flere søker om å få 
reise.

– Vi har for få 
plasser. Egent-
lig burde alle 
sammen fått dra.

Sammen med 
flere andre leger 
har nemlig Rød 
forsket på effek-
ten av behand-
lingsreisene, og 
resultatet var 
godt synlig på 
huden til barna 
som deltok i fors-
kningsprosjektet 
– ikke bare under 
oppholdet i 
Syden, men også 
etterpå.

– Vi behandlet 
én barnegruppe 
på tradisjonelt vis 
hjemme, og én 
gruppe i Syden. Våre studier viste at barna 
som ble behandlet med sol og saltvann 
oppnådde en effekt som var til stede også 
tre måneder etter hjemkomsten, forteller 
Rød.

Barnegruppa som ble behandlet 
hjemme, oppnådde ikke en tilsvarende 
gevinst. De hadde et høyere behov for 
medisiner enn sydengruppen, både un-
der og etter behandlingsperioden.

– Se på oss nå, mamma!
Ingvild tripper med føttene og ler høyt. 

Den lille jenta som også hadde eksem, 
visste seg å hete Cecilie og nå står begge 
to på bassengkanten, klare til å hoppe. 
Det har gått én uke. Ingen av dem har ek-
sem lenger. Bare brune rygger. Myk hud. 
Små, flyktige arr etter sår som har tørket 
inn og grodd. Det gjelder ikke bare Ing-
vild og Cecilie. Alle ungene har blitt merk-
bart bedre. Hver dag blir de undersøkt av 
lege eller sykepleiere. Noen må fortsatt 
smøres med kortisonsalver. Mange slipper 
med en daglig dose fuktighetskrem.

– Se nå! Jeg flyter. Kanskje!

Hendene bakser i vannskorpa, og nese-
tippen dukker opp og ned.

Ingvild har nesten aldri vært i et svøm-
mebasseng før. Klorvann og eksem er en 
dårlig kombinasjon. På Los Teques er det 
ikke klor, og flere av de minste ungene får 
øve seg på å svømme for aller første gang.

Jeg ser de konsentrerte ansiktsuttryk-
kene og armene som prøver å huske hvor-
dan et svømmetak er skrudd sammen, 

og jeg får lyst til å takke direktøren for 
Rikshospitalet, helseministeren eller stats-
ministeren personlig. For at Norge, som 
ellers skal tjene penger på alt mulig, bru-
ker penger på å gi disse ungene en pause 
fra sår og svie og kløe. For at de kan få 
være helt friske en stund. Og for at både 
jeg og alle de andre mødrene og fedrene 
som er her kan få glemme, i hvert fall for 
en periode, hvor lang tid det egentlig tar 
å stelle eksemhud – dag ut og dag inn.

Viktig undervisning
– Atopiske barn har nedsatt svettefunk-
sjon. De er som små varmeapparater og 
trives ofte best med lite klær.

Helsesøster Atle Botnedal har lang erfa-
ring i eksembehandling. Nå står han foran 
foreldregruppa og underviser. Sammen 
med langtidseffekten på barnas hud, er 
undervisningen og opplæringen en av de 
viktigste grunnene til at staten velger å 
bruke penger på behandlingsreiser.

– Ikke for fete kremer når det er varmt, 
sier Botnedal.

– Og hvordan slår vi best ned et eksem 
som er under oppblussing?

Inneklima, allergier og overfølsomhet, 
eksemutløsende faktorer, og rett smøring 
til rett tid. Det er mye å sette seg inn i, og 
mens ungene er i barnehage og på skole, 
sitter vi voksne på forelesninger eller med 
gruppearbeid for å dele erfaringer.

– Hva smører du med?
– Og hva hvis det er infeksjon i sårene?

– Guttungen min får 
eksem av godteri med 
sterke farger i.

En av mødrene lener 
seg fram over bordet:

– Vet dere hva, jeg 
synes det er så godt å 
møte andre foreldre 
som vet hva dette 
dreier seg om. Jeg 
trenger ikke å forklare 
så mye. Vi er liksom i 
samme verden.

- Vi kaller det gjerne 
”soft values”.

Overlege Gisle Rød 
er opptatt av den 
medisinske effekten av 
behandlingsreisene, 
men også av de min-
dre synlige konsekven-
sene. De som handler 
om gjenkjennelse, 
felles hverdag og en 

pause fra sykdom og stress.
– Det handler om livskvalitet, for både 

barn og foreldre. Det handler om å få 
sove om natta, om å få oppleve å være 
frisk over en periode, og om å få møte 
andre barn som har de samme plagene. 
Opplevelse av normalitet, sier Rød.

Rikshospitalets spørreundersøkelser i 
etterkant av behandlingsreisene viser at 
de myke verdiene Rød snakker om, har 
stor betydning.

– Det vi scorer aller høyest på, er mest-
ring av sykdom. Både barna og foreldrene 
forteller at de takler sykdommen bedre 
etterpå. Slike effekter er viktige, men ikke 
så lett å påvise med tall eller en blod-
prøve.

Det er merkelig så fort fire uker kan gå. 
Jeg samler sommerkjolene og t-skjortene 
og sandalene og putter dem i kofferten 
sammen med alle skjellene Ingvild har 
plukket på stranda. Posen med salvene 
ligger nederst. Den har nesten ikke vært i 
bruk de siste par ukene, og jeg håper det 
er lenge, lenge til jeg trenger å lete den 
fram igjen.  ■

Ikke bare Ingvild som lar seg friste av fruktfatet.

e k s e m
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■ tekst og foto – MARIANNE MONSEN

Får du eksem som barn, er det stor 
sjanse for at du vokser det av deg, 
men noen sliter med eksem hele livet. 

Eva Sørby er en av dem. Særlig er hun 
plaget på kroppens mest synlige steder: 
I ansiktet og på hendene. Det klør rundt 
øynene som lett blir betente og hovner 
opp, huden rundt leppene blir ofte sår og 
rød og hendene får sprekker.

Det er ikke den ting Eva ikke har prøvd i 
håp om å bli kvitt sitt hissige eksem. Korti-
sonkremer, fuktighetskremer, utredninger 
på sykehus og hos lege, blodprøver som 
blant annet har vist lavt selen og sink 
og etterfølgende kur med 40 piller om 
dagen, klibad og havsaltbad, homøopati, 
akupunktur, fotsoneterapi, vegetardiett 
og candidadiett uten hvete og sukker 
– ingenting har hjulpet. Blir eksemet 
borte ett sted, blusser det opp et annet 
sted. Også i gode perioder ligger det og 
ulmer.

– Nå har jeg nådd det punkt hvor jeg 
har erkjent at jeg er syk og at jeg må leve 
med sykdommen, jeg har rett og slett gitt 
opp ideen om å bli frisk, sier hun. – Hvor 
merkelig det enn kan høres ut er det en 

lettelse. Når du har prøvd tusen forskjel-
lige ting og hver gang håpet at dette 
kanskje vil hjelpe, og hver gang opplevd 
den kjipe nedturen når det ikke funker 
denne gangen heller, er det en lettelse å 
slå seg til ro med tingenes tilstand. Jeg er 
kronisk syk med eksem og må leve med 
sykdommen livet ut. Gjøre det beste ut av 
det. Jeg er atopiker med alt det innebærer 
av hudproblemer og allergisk disposisjo-
ner. I tillegg har jeg astma.

– Har du mistet troen på legene?
– For meg er legene de som har resept-

blokka og kan gi meg det jeg trenger. 
Med åra er jeg blitt en bevisst pasient som 
følger med i utviklingen av nye medisiner 
og kremer og føler at jeg er best på min 
egen eksem. Jeg har utviklet en spesiell 
form for kroppsbevissthet. Vet når jeg kan 
spise sukker og når jeg ikke tåler det. Vet i 
hvilke perioder fuktighetskremer hjelper 
og når de bare gir meg blemmer.

Mental påkjenning
Eva Sørby står midt i et aktivt liv. Gift, et 
barn på et år, i full jobb som lærer, leder 
av Oslo fylkeslag for Norges Astma- og 
Allergiforbund, under videreutdanning i 
ledelse på BI. 

– Sykdommen har ikke satt noen demper 
på deg?

– Etter hvert har jeg lært meg å være 
aktiv på tross av sykdommen, ikke la den 
bestemme over livet mitt. Men skal jeg 
holde symptomene mest mulig unna, må 
jeg leve forsiktig og regelmessig. Unngå 
stress, for da blusser utslettet opp; passe 
meg for å få vann på hendene, for da klør 

det voldsomt. Ikke spise visse matvarer, 
som jordbær og være forsiktig med 
sukker. Gjør jeg noe jeg ikke bør, får det 
straks konsekvenser.

– Alt er vel ikke like greit å unngå som 
sukker?

– Nei, det er jo ikke det. Har du en sønn 
på ett år, må du bare skifte bleier, jeg kan 
ikke be mannen min om det hver gang! 
Og stress lar seg ikke alltid kontrollere. 
Ikke bør jeg bli syk heller. Blir allmenn-
tilstanden dårlig, blusser eksemet opp 
med full styrke. Eksem er en sykdom som 
påvirker deg like mye mentalt som fysisk. 
En ting er at huden klør og svir, like ille 
er det å møte verden med røde, betente 
øyne, oppklort ansikt og sprukne hender. 
Da er det lett å komme inn i en ond sirkel 
med forverring av sykdommen – depre-
sjon – ytterligere forverring. Men jeg har 
lært meg å plassere sykdommen der den 
hører hjemme: Som en del av meg, ikke 
hele meg. Som voksen takler jeg bedre 
å ha eksem enn jeg gjorde som barn og 
ungdom, heldigvis. Innimellom klarer jeg 
å tone ned sykdommen også, glemmer 
den rett og slett. 

Eksembarn
Allerede i en alder av sju måneder, da 
hun ikke lenger fi kk morsmelk, utviklet 
Eva eksem rundt leddene, på vristene og 
på hendene. Da hun begynte på skolen, 
syntes de andre i klassen at hun hadde 
ekle hender. 

– Jeg var hun med sårene. Når vi skulle 
holde hverandre i hendene, var det ingen 
som ville holde meg. Jeg var den som all-
tid måtte holde frøken i hånda. Det var en 

Etter å ha prøvd alt som 
fi nnes av behandlinger og 
kurer mot eksem i årevis, 
både innen tradisjonell og 
alternativ medisin, har Eva 
Sørby erkjent at hun er kro-
nisk syk.

SykdommenSykdommen
defi nerer meg ikke lenger

e k s e m
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tøff avvisning. Men heldigvis var jeg ikke 
typen som trakk meg unna, slik enkelte 
barn med eksem gjør.

– Fikk du noen hjelp av de voksne?
– Eksem var ikke noe man snakket om. 

Selv syntes jeg det var godt at det ikke 
ble gjort noe nummer av, men som lærer 
i dag, følger jeg selv en annen strategi. 
Har et barn eksem og kanskje blir ertet for 
det, tar jeg opp sykdommen på tomanns-
hånd med ham eller henne, og også 
med foreldrene. Spør om de ønsker noen 
spesialavtaler. Mange kvier seg for å bytte 
i garderoben sammen med andre, da må 
de blottlegge eksemet på kroppen. Og 
det fi nnes jo alternativer. Lærergardero-
ben eller toalettet.

– Men gjør ikke det situasjonen enda verre 
å skifte alene?

– Nei da, det er nok av andre som heller 
ikke vil skifte sammen med andre. Jenter 
med muslimsk bakgrunn, for eksempel. 
Samtidig er det viktig å få fram at ekse-
met ikke har noe å gjøre med barnet som 
person, at gutten eller jenta er mye mer 
enn eksemet sitt. Det er stor forskjell på å 
være ”et barn med eksem” og et ”eksem-
barn”. 

– Hva var du selv som liten?
– I perioder var jeg nok et eksembarn.

Eksem i ansiktet
Men de store problemene kom i tenårene, 
da eksemet spredte seg til ansiktet.

– Det kostet noen tårer, ja. Noen ganger 
så jeg ut som en kjøttkake i ansiktet. 

– Hva med forholdet til gutter?

– Nei, det ble ikke mange kjærester. Jeg 
hadde liten selvtillit på det området, opp-
levde at mange ikke oppdaget jenta bak 
sykdommen. Mannen i mitt liv fant jeg 
ikke før jeg var 30 år. Men jeg hadde noen 
gode, nære venner fra barndommen, som 
jeg fremdeles har, og som vet hvem jeg 
er. Ungdomsmiljøet mitt fant jeg i kretsen 
rundt kirka, det var et fi nt miljø. Da jeg var 
i begynnelsen av 20-åra begynte jeg hos 
psykolog for å få ryddet opp i en del ting 
og det var nyttig. I dag er det ikke lenger 
sykdommen som defi nerer meg, jeg har 
nådd et punkt hvor jeg kan se meg selv 
litt utenfra. Jeg er en sterkere person i 
dag enn jeg var som ung. ■

Sykdommen

– Å akseptere at jeg må leve med eksem livet ut, har vært som en sorgprosess. Men i dag er jeg en sterkere person enn før og jeg takler sykdommen 
bra, sier Eva Sørby.

defi nerer meg ikke lenger

e k s e m
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  Kun den beste fuktighetskremen er god nok for
  deg og din familie. På grunn av forurensning,
  tørr luft, tilsetninger i mat og lignende, blir huden
  ofte tørr og begynner å flasse. Virkninger som
  kløe og sprukken hud kan også forekomme,
  noe som medfører stort ubehag. Dette kan man
  forsøke å forebygge med bruk av en god og
  pleiende hudkrem.
A-Creme har gjennom 50 år hjulpet mange til et
bedre liv grunnet sin gode effekt.

A-Creme er veldokumentert og den:
• er en god fuktighetskrem for hele kroppen
• er dokumentert som en meget god  kuldekrem da alt vann
  fordamper raskt etter påføring
• fetter ikke, men trekker seg raskt inn i huden
• er lindrende ved lette forbrenninger
• er fin mot lett eksem og mild/periodisk
  psoriasis
• hjelper deg å forebygge
  rynker
• den perfekte barnesalve

A-Creme selges
i alle apotek, helsekost,
Vita og Baby Shop

Ytterligere informasjon innhentes fra:
Naturlig Valg AS, Enebakkveien 619, 1404 Siggerud
Tlf: +47 64 86 80 90 Fax:+47 64 86 15 82
E-post: salg@naturligvalg.no www.naturligvalg.no 

Kjøp
  A-Creme

 i dag!

A - C r e m e
gir myk og smidig hud!

j u l

■ tekst og foto – ANNE-LISE AAKERVIK

Julestjerner, liljer og duftende svibler er dekorative og 
populære juleblomster, men dessverre problematiske for 
mange allergikere. Men heldigvis fi nnes det allergivennlige, 
og duftsvake blomster, i all julens farger å få tak i. 

Blomsterdekoratør Gunn Kristin Forseth ser ikke pollenal-
lergi som et hinder for å pynte et festbord. Gode råd og 
ideer sitter løst. Til kranser og oppsatser kan man ta kornell-
grener eller grener fra rognetreet. Røde bær skaper jule-
stemning og da kan man bruke bær fra Ilik, eller kristtorn.  
De snilleste blomstene er roser, asalea, alpefi ol, gloriosa, 
fl amingo, ildtopp, julekaktus, kristtorn, julerose, orkideer 
og guzmania. Til pynt kan man benytte asparagusbregner, 
nyper eller bær.

Fioler i fl ere nyanser. Plukk blomster av alpefi olen og lag en rad 
med små glassvaser og kulørt vann, som matcher blomsten.  

Flamingo er en enkel og dekorativ brer denne buketten med 
fl amingoblomster seg utover bordet. I bunnen av vasen røde 
glassteiner, deretter en rød oasis.

Flamingo er en enkel og dekorativ brer denne buketten med 

Fioler i fl ere nyanser. Plukk blomster av alpefi olen og lag en rad 

Juleblomster for alle



Gode råd
mot barneeksem
Å holde barnets hud myk er det viktigste du kan gjøre 
dersom ditt barn har eksem, råder sykepleier Rose 
Lyngra, i Norges Astma- og Allergiforbund.

 ■ tekst – MARIANNE MONSEN
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Krystall fi olett pensles på sår og virker 
bakterie- og sopphemmende. (foto: lun/naaf)
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Eksem hos små barn er vanlig, så 
mange som 15–20 prosent er plaget 
de første leveårene, noen allerede 

som spedbarn, forteller Lyngra.
Barn som lett får eksem er gjerne født 

med atopisk hud: En tørr, lys, ømfi ntlig 
hud som lett kan bli irritert og klø. Fuktig-
hetskrem består av en blanding av fett og 
vann som holder huden myk og smidig, 
samtidig som den tilfører fuktighet.

– Det fi nnes ulike uparfymerte merker 
på apotekene, man kan prøve seg fram 
for å fi nne ett som kjennes riktig, kanskje 
bytte litt på også. Kremene kan gjerne 
oppbevares i kjøleskap så de blir kjølige 
og gode mot huden. En gang i blant er 
oljebad veldig fi nt. Etter badet holder det 
å klappe barnet tørt for så å la oljen trekke 
inn i huden en ti minutters tid før man 
smører med fuktighetskrem. Parfymefri 
badeolje fåes på apoteket. Såpe kan man 
godt være forsiktig med, jeg anbefaler 

milde, uparfymerte såper.

– Hva er det som trig-
ger atopisk hud så den 

reagerer med utslett?
– Det kan være 

mange ulike ting. 
Kanskje bruker man for 

sterke vaskemidler og bør 
gå over til milde, uparfy-
merte produkter. Et råd er 

å kutte ut tøymyknere og 
skylle tøyet en ekstra gang 
etter vask. (NAAF anbefaler 

Comfort skyllemiddel for 
allergikere. red. anm.) Også 
selve klærne kan irritere. 

Fargestoffer i nye klær kan gi 
barnet eksem, er tøyet farget 
er det best å vaske det en gang 

før bruk. Innerst mot kroppen 
anbefaler jeg mykt, romslig tøy i 
ubleket bomull. Og tørketrommel 
gir mykere tøy. 

– Hva med ull?
– Mange reagerer på ull, men nå 

fi nnes det mye fi n ull på markedet 
som ikke klør så mye. Noen tåler det 
og andre ikke. Det beste er å prøve 

seg fram. Det er også viktig ikke å ha 
det for varmt inne, særlig ikke på so-
verommet, men også i resten av huset. 

Rundt 20 grader er bra. Er det for varmt, 
kan huden bli irritert og begynne å klø. 

Matvareoverfølsomhet
Mens mor ammer barnet, kan eksem bli 

Gode råd
utløst av noe mor spiser, melkeprodukter 
eller jordbær, for eksempel. 

– Når barnet begynner å spise vanlig 
mat selv, kan det hende han eller hun ikke 
tåler enkelte matvarer. Melk, egg, hvete 
og fi sk er de vanligste matvarene barn 
kan reagere på. 

Men Rose Lyngra anbefaler ikke å prøve 
ut dette på egenhånd. Kontakt lege!

– Legen kan gjøre prikktester og blod-
prøver som kan avkrefte eller bekrefte 
mistanken om matvareoverfølsomhet. Blir 
mistanken bekreftet og man må prøve 
ut om barnet tåler visse matslag, må 
dette gjøres systematisk, ellers kan man 
ikke stole på resultatet. Må man kutte ut 
enkelte matsorter, er det viktig å få råd av 
ernæringsfysiolog, slik at barnet får i seg 
det de næringsstoffene det trenger. Sær-
lig gjelder dette hvis man må erstatte ba-
sismatvarer som kalk og hvete. I alvorlige 
tilfeller av matvareoverfølsomhet er det 
også mulig å bli testet ved Voksentoppen 
senter for astma og allergi Oslo. Men da er 
det snakk om fl ere dagers innleggelse og 
barnet må henvises av spesialist.

– Hvor tidlig kan barn få eksem?
– Som barnesykepleier og helsesøster 

har jeg sett barn like etter fødselen som 
har hatt eksem. Nå kan huden til nyfødte 
være litt rød og nuppete, så man skal ikke 
engste seg unødig, men hvis barnet er 
urolig under amming og huden fortsetter 
å være rød, kan foreldrene ta det opp på 
helsestasjonen. 

Behandling hos lege
Hvis eksemet ikke gir seg, på tross av 
forhåndsregler og forebygging, anbefaler 
Rose Lyngra å kontakte legen på helse-
stasjonen eller fastlegen, eventuelt få 
henvisning til hudlege. Legen kan gi en 
plan for behandling med kortisonkrem i 
ulike styrkegrader, avpasset etter hvor his-
sig eksemet er.

– Er ikke kortison veldig sterkt for barne-
hud?

– Å smøre kortisonkrem over kort tid 
skader ikke huden. Det kan gjøre mer 
skade å la være. Huden kan bli fortykket 
og arret og eksemet spre seg unødig.

 På tross av forebygging kan det hende 
eksemet blir verre, og i oppklødd, sår hud 
trenger det seg lett bakterier inn. 

– Da er det viktig at legen får se på det. 
Er infeksjonen ille, hjelper antibiotika, 
ellers fi nnes antibakterielle bad, antibak-
terielle kremer og omslag for å hindre 

Kronisk eksem gir rett til legemidler på 
blå resept. I tillegg yter folketrygden ulike 
bidrag for å dekke merutgiftene 
til kronisk eksem:

● Dokumenterte utgifter til salver, 
 kremer og bandasjer kan refunderes  
 med 90 prosent utover egenandelen.  
 Behovet må godtgjøres av spesialist i  
 hudsykdommer.
● Grunnstønad kan ytes for å dekke   
 ekstra slitasje på klær og sengetøy   
 (eller på grunn av fordyret kosthold  
 ved diett, men her er det strengere   
 krav til dokumentasjon). Utgiftene 
 må dokumenteres eller 
 sannsynliggjøres og minst svare til   
 laveste sats.
● Hjelpestønad. Barn og ungdom med  
 atopisk eksem kan være særdeles   
 pleietrengende og ha behov for 
 ekstra hjelp og særskilt tilsyn. Dette  
 kan gi rett til hjelpestønad. Forhøyet  
 hjelpestønad kan gis til barn og unge  
 under 18 år.

For mer informasjon se: 
www.naaf.no/eksem 
Medlemmer kan stille spørsmål til 
NAAFs lege eller rådgivningstjeneste på 
tlf. 23 35 35 35 eller epost: naaf@naaf.no
For gjeldende satser kontakt trygdekon-
toret eller se: www.trygdeetaten.no

Økonomisk støtte

nattekløe. Våtbandasje (wet wrap) er en 
kløedempende behandling, spesielt godt 
egnet ved nattekløe. 

– Kan eksem komme tilbake også når 
huden er blitt symptomfri?

– Eksem er en sykdom som går i pe-
rioder. Noen får eksem i pollensesongen 
– vinter og fuktighet er også ekstra plag-
som for mange. Mulighet for oppbluss vil 
alltid være til stede. Derfor er det så viktig 
å være nøye med å vedlikeholde en myk 
hud med fuktighetskremer og oljebad 
også i gode perioder. Heldigvis vokser 60 
prosent av barna eksemet helt av seg.

– Har du noen kjerringråd for kløe?
– Noen never havsalt i badevannet 

hjelper for noen. Klibad også. Du pakker 
noen håndfuller kli inn i et klede, legger 
det i en kjele og heller kokende vann over. 
Etter at det har trukket i en time, klemmer 
du rundt posen så all væsken kommer ut. 
Dette avsilet kan du blande i badevannet. 
Ellers er jo sommer og sol og saltvanns-
bad det beste middel, sier Rose Lyngra.  ■
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v i g n e t t

Vår jobb er å ta helsen din på alvor

Apotek 1 er landets største og ledende apotekkjede. Uansett hvilket av våre apotek du besøker
vil du treffe høyt kvalifisert helsepersonell som legger like stor vekt på å gi deg gode råd som å
tilby trygge og riktige produkter. Hvis du er usikker på bruken av dine legemidler eller har andre
spørsmål setter vi  mer enn gjerne av tid for en privat samtale. Spør oss neste gang du er innom
eller ring for å avtale tid på forhånd. Vår kunnskap - din trygghet
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Det viktigste vi har 
står ikke i hyllene våre
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Bisolvon®

Fjern slimet, så fjerner du hosten.

Ved en forkjølelse vil mange oppleve tykt slim   

i luftveiene. Kroppen vil da forsøke å rense luft-

veiene ved å hoste. Bisolvon® fjerner hosten 

raskere ved at det plagsomme slimet fortynnes 

og gjøres lettere å hoste opp.

Bisolvon® har rask effekt, allerede etter første 

dag. Full effekt oppnås etter 2–5 dager. Bisolvon® 

fås reseptfritt på apoteket. 

ar
te

ll.
no

Til korttidsbehandling av seigt slim i forbindelse med ved-
varende luftveissykdommer. Les pakningsvedlegget nøye.

Det er bare 
én ting som hjelper 

mot slimhoste

Å hoste

WWW.BISOLVON.NO

Nyhet!
Nå egen flaske 

med dråpeteller
for barn 2–5 år.

Bisolvon 
– for hele familien.
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For de mer fi ngernemme kan 
denne ”rosestigen” være et 
forsøk. Stilken til Grand Prix 
rosene er rullet inn i 
lønneblader, deretter 
surret med ståltråd. Tynne 
kvister er snurret løst sammen 
slik at rosene kan stikkes ned. 
Deretter er den festet slik at 
den heller på skrå over den 
røde glassfl asken. Et dryss 
med glitter på rosebladene 
skaper et eksklusivt preg. 

Kilde: ”Gode råd er grønne – et allergivennlig grønt miljø ute og 
inne” Av Marianne Bjerke og Hallvard Ramfjord.

Blomstertips
De typiske juleplantene som oftest forårsaker allergiske re-
aksjoner er julestjerne, juleglede og løkplanter som svibler, 
liljer og tulipaner. 
● Julestjernen tilhører vortemelkfamilien som inneholder  
 slimhinne- og hudirriterende stoffer. Det fi nnes mange  
 rapporter som luftveisproblemer i forbindelse med 
 julestjernen. 
● Julegleden tilhører begoniaslekten. Hudproblemer i 
 forbindelse med denne slekten er dokumentert, også  
 luftveisproblemer er påvist. 
● Sterkduftende blomster som svibler utløser ofte 
 overfølsomhetsreaksjoner. 

En kornellgren som 
bukter seg langs 
bordet er et fi nt blikk-
fang sammen med lilla 
phaleanopsis orkidé-
blomster og julekuler 
i samme fargenyanse. 
Asparagusbregnen ser 
ut som kniplinger.

Skal du feire en spe-
siell nyttårsaften? 
Vi har ribbet hvite 
roser for de ytterste 
bladene og laget 
kuler. Knoppene 
som ble igjen har 
vi brukt rundt et av 
glassene. Fargene 
er holdt i gull, hvitt 
og gyllne farge-
toner. 

Skal du feire en spe-
siell nyttårsaften? 

roser for de ytterste 

kuler. Knoppene 
som ble igjen har 

glassene. Fargene 

Juleblomster for alle
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■ tekst og foto – OLA HESSTVEDT

Sammenhengen er ikke påvist tidligere 
hos skolebarn. Det svært prestisjetunge 
medisinske tidsskriftet, New England 

Journal of Medicine, publiserte i okto-
ber oppsiktsvekkende funn fra Miljø- og 
Barneastmastudien i Oslo. Som en del av 
den store undersøkelsen av Oslobarn født 
i 1992, ble lungefunksjonen målt hos 802 
nyfødte. 616 av disse barna deltok i en stor 
oppfølgningsundersøkelse ved ti års alder, 
da de ble nøye undersøkt med tanke på 
astma og allergi. Studien viser at en del 
barn allerede ved fødselen er predisponert 
for å utvikle astma. 

– Våre resultater er oppsiktsvekkende 
fordi ingen tidligere har kunnet påvise at 
det er en sammenheng mellom lunge-
funksjon hos nyfødte og astma i skolealde-
ren, men det er heller ingen andre som har 
brukt de samme målemetoder ved fødsel 
som oss, sier forsker og barnelege Geir 
Håland ved Voksentoppen senter for ast-
ma og allergi. Håland er artikkelens første-
forfatter. Seks medforfattere kan sammen 
med ham dele æren av å få komme til orde 
i det amerikanske tidsskriftet.

– Mange flere er, og har vært, involvert 
i den store norske studien som disse 
funnene er et resultat av, understreker 
Geir Håland. – Artikkelen er et kvalitets-
stempel for studien og det arbeidet som 

er gjort. Forhåpentlig får publiseringen, 
og oppmerksomheten dette innebærer, 
betydning i den videre oppfølgningen 
av 1992-kullet som vil komme etter at de 
har vært gjennom puberteten. Vi sitter på 
et unikt materiale fordi studien har fulgt 
barna helt fra fødselen, sier Håland.

Prestisjetungt
Akkurat nå er det i alle fall god grunn til 
å være stolt. Å være førsteforfatter i New 
England Journal of Medicine gjør seg svært 
godt på en forskers CV, og mange kolleger 
har gratulert. Han fikk henvendelser fra 
nyhetsbyråer og helsejournalister i USA i 
forbindelse med publiseringen. 95 prosent 

av alle innsendte artikler avvises av tids-
skriftet. Resten sendes videre til eksperter 
på fagfeltet for nærmere vurdering. Hver 
utgivelse har bare plass til fire presentasjo-
ner. 38 år gamle Geir Håland arbeider med 
sin doktorgradavhandling om lunge-
funksjonsutvikling hos barn på fritiden 
ved siden av full jobb som barnelege på 
Voksentoppen. Avhandlingen skal være 
ferdig neste år.

Stor ære
Takket være norsk forsk-
ningsinnsats vet nå ast-
maforskere verden over at 
redusert lungefunksjon ved 
fødselen betyr økt risiko for 
astma i tiårsalderen.  

■ tekst og foto – OLA HESSTVEDT

Han tok litt fri for å følge sønnen til 
astmasjekk på Barnesenteret på 
Ullevål. Marius er et av flere tusen 

oslobarn som har bidratt i den store Miljø- 
og Barneastmastudien, Oslo-prosjektet. 
Data om familien da han var nyfødt og bli 
undersøkt er en del av grunnlaget for studi-

Oslo-undersøkelsens materiale gir ny kunn-
skap om astmasammenhenger. Forsker og 
barnelege Geir Håland er førsteforfatter i en 
artikkel som har fått internasjonal oppmerk-
somhet.

Helt OK å delta, synes  Marius
- Helt greit å delta, sier  
14 år gamle Marius  
Aasvang fra Tveita. – Fint å 
kunne bidra til at forskerne 
finner ut mer om årsaken 
til disse plagene, sier faren  
Jan Aasvang. 

for norsk astmaforskning

ene av 1992-kullet i hovedstaden. Han hadde 
ingen astma- eller allergiplager, ikke da han 
ble undersøkt for to-tre år siden heller.

– Jeg husker at jeg fikk en is og en flaske 
med flaskeholder, sier Marius, som ikke visste 
at han er med i en unik oppfølgingsstudie et-
ter som ingen andre land har startet så tidlig 
med nyfødte. Nå vet han det. Han stiller gjerne 
opp når han får innkallelse til ny test når han 
blir 17–18 år. 

Først etter forrige innkallelse, 11 år gammel, 
fikk Marius astmaplager når han anstrengte 
seg hardt på ishockeytrening. Oslo-prosjektet 
hadde ikke avdekket noe. Det viste seg at han 
hadde en mild form for astma, og i november 
var han med faren på ny kontroll i Barnesen-
teret.

– Jeg fikk ikke puste ordentlig i hockeykam-
per, men var ikke plaget ellers. Merker ikke 
noe når jeg spiller fotball, sier Marius, som 

a s t m a
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– Vårt bidrag er en liten brikke i et stort 
puslespill. Det pågår en enormt omfangs-
rik forskning internasjonalt for å bekrefte 
og avkrefte hypoteser omkring astma. 
Når man har en jobb som min, går man 
rundt og tenker og funderer på årsakssam-
menhenger. Vi har en skatt i Norge i form 
av materialet om 1992-kullet i Oslo. Det 
var egentlig litt tilfeldig at jeg ble med på 
dette. Jeg ble spurt. Det er en stor undersø-
kelse på et spennende fagfelt, sier Håland.

– Prosjektansvarlig Karin C. Lødrup 
Carlsen satte ”verdensrekord” da hun 
undersøkte lungefunksjonen på 802 av de 
3754 barna som var med i 1992. Barna var 
gjennomsnittlig 2,7 døgn gamle da pusten 
ble målt. Materialet viste at røyking i 
svangerskapet medfører redusert lunge-
funksjon ved fødsel, noe en rekke andre 
undersøkelser også har avdekket. Hvilke 
andre faktorer som kan føre til at barn stil-
ler dårligere ved start, er fortsatt uklart. Vi 
vet ikke om det er genetiske årsaker, miljø-
faktorer i fosterlivet eller kombinasjoner av 
disse som er avgjørende.

Ny kunnskap
Det er kjent at redusert lungefunksjon ved 
fødsel øker risikoen for symptomer på luft-
veissykdom de to–tre første leveår. Flere 
metoder har gitt sammenfallende resulta-
ter og er dermed en sannhet for forskerne. 

Helt OK å delta, synes  Marius

Fint om forskningsprosjektet finner ut mer om astmaårsaker, synes far og 
sønn, Jan og Marius Aasvang. 

Men barn som følges til skolealder, har man 
ikke hatt entydige resultater om.  I Miljø- 
og Barneastmastudien ble det benyttet to 
metoder for lungefunksjonsundersøkelse 
ved fødsel. Disse viser at måten barnet pus-
ter på i nyfødtperioden har betydning for 
astmautvikling også senere i barneårene.

– Studien viser omtrent en dobling av 
risikoen for astma, aktivt pågående astma 
eller at barna har hatt astma, for tiåringer 
med redusert lungefunksjon ved fødselen. 
-Ved fødsel brukte vi to metoder for lunge-
funksjonsmåling. Studien viser en dobling 
av risikoen for utvikle astma ved 10 år hvis 
en hadde redusert lungefunksjon målt ved 
en av metodene. De barna som hadde lave 
verdier ved begge metodene hadde en 
tredoblet risiko for å utvikle astma. Disse 
barna utgjorde en høyrisiko gruppe hvor 
28 % hadde en aktiv astma ved 10 års alder 
og totalt 45 % hadde, eller hadde hatt, 
astma i løpet av de første 10 leveårene. 

Det er dette som er oppsiktsvekkende. 
Undersø-
kelser i USA 
og Australia 
med andre 
metoder har 
ikke påvist en 
sammenheng 
fødsel/sko-
lealder. 

Våre undersøkelsesmetoder avdekker en 
sammenheng fra fødsel til skolealder som 
andre metoder ikke fanger opp. Det vi har 
funnet må imidlertid bekreftes i flere stu-
dier før det kan kalle det en sannhet.

– Hva er så spesielt med de norske meto-
dene?

– At de er utført på våkne barn. I andre 
undersøkelser benyttes det sovemidler for 
å gjennomføre testene, noe som er disku-
tabelt fra et etisk synspunkt. I Oslo-prosjek-
tet har vi bare målt hvordan barna puster, 
pustemønsteret, sier Geir Håland. Snart tar 
han doktorgraden, men han finner ingen 
svar som hjelper folk flest direkte.

– Nei, jeg har ingen gode råd annet enn 
at røyking under svangerskapet er uheldig 
for barnet. Ellers er det bare en ting som 
er sikkert når det gjelder astma, og det er 
at det også er andre forhold enn røyking 
som utløser sykdommen. Det letes i mange 
retninger, forskningen på astmaårsaker har 
fortsatt en lang vei å gå. ■ 

har løst sitt problem ved å kutte ut ishockey i Frisk til 
fordel for fotball i Oppsal.

– Det gjør ikke noe. Jeg måtte velge, har ikke tid til 
begge deler, sier Marius, som ikke har brukt medisin 
etter at han kuttet ut ishockyen. Kombinasjonen 
kulde og kraftig anstrengelse er det som har plaget 
ham. Da trenger han astmamedisinen – ikke ellers. 
Marius Aasvang stiller opp når Oslo-undersøkelsen 
trenger ham senere i livet. Spørsmålet er hvor lett det 
blir å få mange nok i 1992-kullet til å møte når de er 
nesten voksne og bestemmer mer selv.

– Vi har hatt veldig god oppslutning fra hjemmene, 
sier prosjektsykepleier Solveig Knutsen, som har 
arbeidet med dette helt siden starten i 1992.

– Men jeg er ikke så sikker på oppslutningen senere, 
etter puberteten. Ungdom er ungdom, vet du. Og i en 
eventuell oppfølging i voksen alder kan kullet være 
spredt og dermed mindre tilgjengelig, sier hun. ■

a s t m a
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Oppfølgingsstudier er 
tidkrevende og invol-
verer mange fagfolk fra 

ulike profesjoner. Miljø- og 
barneastmastudien i Oslo 
startet i 1992. Etter flere års 
uformelt samarbeid, ble 
The Oslo Research group for 
Asthma and Allergy in Child-
hood; the Lung and Environ-
ment (ORAACLE) opprettet i 
2003. Samarbeidspartnerne 
er Barnesenteret ved Ul-
levål universitetssykehus, 
Voksentoppen senter for 
Astma og allergi/Barne-
klinikken Rikshospitalet, 
Norges idrettshøgskole og 
Avdeling for miljøimmuno-

logi ved Folkehelseinstitut-
tet. ORAACLE er en del av 
et EU-finansiert nettverk for 
forskning innen allergi- og 
lungesykdommer.

For tiden er vel 20 fagfolk i 
Oslo involvert i oppfølgings-
studiene, her representert 
ved 13 av dem. Foran (f.v.): 
Kai-Håkon Carlsen, Karin C. 
Lødrup Carlsen og Berit Gra-
num. Rad 2: Solveig Knut-
sen, Randi Jacobsen, Monica 
Munthe-Kaas og Christine 
Sachs-Olsen. Rad 3: Geir 
Håland, Trine Stensrud og 
Sveinung Berntsen. Bakerst: 
Petter Mowinckel, Martinus 
Løvik og Astri Lang. ■

Stort team følger opp 
Oslo-undersøkelsen
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Det er hovedgrunnen til at 
tusenvis av norske barn og 
ungdommer med sykdommer 
som astma, psoriasis og rev-
matisme har valgt å oppholde 
seg der for kortere eller lengre 
perioder.Skolen ble etablert på 
privat initiativ for 32 år siden, 
den gangen med kun 13 elever. 
Dette foregikk samtidig som 
det norske oljeeventyret startet 
på 1970-tallet. Mange norske 
oljearbeidere og deres familier 
vurderte Gran Canaria og sko-
letilbudet der som så attraktivt 
at man valgte å bosette seg i 
Syden i stedet for Norge. 

I løpet av 1980 og – 90 tallet 
kom stadig nye grupper til, 
inntil elevtallet kulminerte med 
350 elever i 2002.

Bakgrunnen for den enorme 

Skole og helsebot på Gran Canaria

Den Norske Skole Gran 
Canaria har et tilbud ingen 
annen norsk skole i ver-
den kan konkurrere med: 
Klimaet!  

■ av Magne Jonassen

veksten finnes først og fremst 
i det jevne og behagelige 
klimaet – et klima som har vist 
seg å ha en svært positiv effekt 
på klimaavhengige sykdom-
mer som astma, revmatisme og 
psoriasis.

Utdanningsmesser
Over halvparten av skolens 
elever oppgir helseproblema-
tikk som årsak til oppholdet 
på Gran Canaria. Til tross for at 
skolen ofte er omtalt i ulike me-
dier og i flere år har hatt et nært 
samarbeid med interesseorga-
nisasjonene, er det forbausende 
mange som ikke har hørt om 
skoletilbudet på Gran Canaria. 
Derfor har skolen bestemt seg 
for på nytt å delta på vinterens 
utdanningsmesser i Norge. Sko-
len deltok på utdanningsmesse-
ne for første gang i fjor. Til tider 
var det kø foran standen for å få 
informasjon om skoletilbudet. 
Mange av skolens elever oppgir 
besøket på messene som årsak 
til at de søkte skolen og flyttet 
ned til Gran Canaria. ■

– Hjertelig velkommen innom standen vår, sier (f.v.) Tone Larssen,  
Inga P. Grøtte og Jo Terje Lestum.

Hamar 11. – 12. januar Hamar messes. / Scandic Hotel
Trondheim 18. – 20. januar Trondheim Spektrum
Bergen 25. – 27. januar Arenum messesenter
Stavanger 31. jan – 2. feb Stavanger Forum
Lillestrøm 7. – 10. februar Norges Varemesse
Tromsø 21. – 22. februar Tromsøhallen

Denne vinteren kan du møte skolens  
representanter i følgende byer:



Ribbe
1 kg tynnribbe
grovt salt
vann

Fremgangsmåte:
● Legg aluminiumsfolie i en langpanne  
 eller i en stor ildfast form 
● Dekk ribben med salt/strø godt med  
 salt over ribben og legg den i 
 langpannen med plastfolie eller 
 aluminiumsfolie over
● Ribben skal ligge kaldt i 2–3 døgn
● Skjær/sag ribben i avlange biter 
 (ca. 6–8 x 20 cm)
● Legg ribbebitene i en stor kjele og hell  
 vann over.
● La ribben koke/trekke i ca. 1 ½ time  
 eller til det er ferdig kokt. Prøv å stikk  
 en gaffel ned i kjøttet, slipper gaffelen  
 kjøttet er det ferdigkokt.
● Ta opp kjøttet og skjær ruter i svoren  
 med en spiss og skarp kniv. Skjær  
 litt ned i svoren og la rutene bli 1 ½  
 cm brede. Hvis du ruter opp parallelt  
 med ribbenene blir det lettere å skjære  
 opp pene ribbebiter etter steking. 
● Stekes i varmlufts ovn på 170° C eller i  
 vanlig stekeovn på 190° C i ca. 1–1 ½  
 time, til den er brun og svoren er sprø.  
 Du kan også grille ribben noen minut 
 ter mot slutten av steketiden for å sikre  
 sprø svor. 

Ertestuing
3 dl/250 g grønne erter 
Vann
Ca. 1 dl soyamelk/0,8 dl rismelk eller 1 dl 
Odense erlet
½ ss glutenfritt mel
1 ½ ts salt

Fremgangsmåte:
● Legg ertene i vann over natten, ved å  
 legge dem i en bolle og helle vann  
 over slik at alle ertene er godt dekket. 
● Hell av vannet dagen etter. Hell ertene  
 over i en kasserolle og fyll på nytt  
 vann. Den gangen skal ca. halvparten  
 av ertene være over vann. Kok dem  
 møre. 
● Bland glutenfritt mel og 
 melkeerstatning i en kopp og rør ut  
 melet 
● Hell jevningen over ertestuingen
● Kok videre i 5–6 minutter

Ribbesaus 
1 dl ribbefett
6 ss Toro glutenfri Lys kakemix
5 dl vann/potet- eller grønnsakskraft
2 ts tyttebær evt. 3 ts tyttebærsyltetøy
¼ –½ dl Odense erlet
pepper evt. salt

Fremgangsmåte:
● Smelt ribbefettet 
● Dryss melet over og visp røren 
 klumpfri
● Spe med vann eller kraft 
● Gi sausen et oppkok mens du rører  
 – bruk visp. 
● La sausen småkoke 10 minutter
● Smak til med tyttebær    
 og evt. salt og pepper
● Kok sausen ytterligere noen minutter 
● Tilsett Odense erlet og gi sausen 
 et lite oppkok før serve  
 ring

Surkål
1 kg hodekål
2 epler
2 ts salt
2 ts karve
4–5 dl vann
1 ss eddik
1 ½ ss sukker

Fremgangsmåte: 
● Skyll og rens kålen. Del kålen  
 og skjær den i fi ne strimler.  
 Skjær vekk den tykke 
 midtstilken.
● Skrell epler, fjern kjernehus  
 og del dem i båter.
● Legg kålen, eple, karve  
 og salt lagvis i en stor 
 kasserolle.
● Hell over vann
● Sett på lokk og la surkålen  
 koke til den er mør, ca. ¾–1  
 time. Spe med litt væske hvis  
 nødvendig. Rør litt av og til  
 slik at det ikke setter seg. 
● Smakes til med salt, eddik og  
 sukker.
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Kålrabistappe
800 g kålrabi 
180 g poteter 
60 smør uten 
melk 
Salt og hvit 
pepper
Evt. ½–1 dl 
Odense erlet 
eller Soya 
cream

Fremgangsmåte:
● Skrell poteter og  
 kålrabi
● Kutt kålrabien i  
 store skiver og kok  
 i lettsaltet vann i 30  
 minutter. Tisett  
 så potetene og kok
 ferdig til kålrabien og 
 potetene er helt møre. 
 Sammenlagt koketid vil være fra   
 3/4 til 1 time. 
● Sil av vannet og sett kjelen tilbake på  
 kokeplaten for å dampe bort 
 resterende vann. 
● Mos det hele med en 

Juleskinke
Lettsaltet skinke og røkt skinke blir 
saftigst hvis du koker den i vann, 
men den kan også tillages i ovn.

2–6 kg lettsaltet eller røkt skinke uten 
ben. Vann, slik at hele skinken dekkes 

med vann i kasserollen.

Fremgangsmåte: 
● Skyll skinken i kaldt vann
● Legg skinken over i en kasserolle
● Fyll på med vann slik at det akkurat  
 dekker hele skinken
● Kok opp og skru så ned temperaturen  
 slik at skinken står og trekker på svak  
 varme
● Beregn 50 min. pr kg skinke.
● Når skinken er ferdig kokt/trukket tas  
 den opp og avkjøles litt før svoren tas  
 av og det skjæres i den.

Juleskinke serveres gjerne sammen med 
poteter, surkål, erter og en god saus. 

100 g margarin eller soft uten 
melk
6 ss hvetemel, speltmel eller 
glutenfritt mel
5 dl kraft fra skinken
2 ts ripsgele
¼ –½ dl Odense erlet
1 laubærblad

Fremgangsmåte:
● Smelt margarin eller soft 
● Dryss melet over og visp  
 røren klumpfri
● Spe med vann eller kraft 
● Tilsett laurbærbladet
● Gi sausen et oppkok mens du  
 rører  – bruk visp. 
● La sausen småkoke 
 10 minutter
● Smak til med ripsgele og evt.  
 salt og pepper.
● Kok sausen ytterligere noen  
 minutter 
● Tilsett Odense erlet og gi  
 sausen et 
 lite oppkok før servering 
● Fjern gjerne laurbærbladet  
 fra sausen før servering

Saus 
til juleskinke

potetstamper slik at det blir små klumper 
i stappen. Ha i smør og smak til med salt 
og pepper. Synes du at stappen  er for 
tykk, kan du ha i litt Odense erlet eller  
Soya cream.
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Mor Monsen
450 g Toro glutenfri fi n 
kakemiks
300 g sukker
2 ss vaniljesukker
1 ½ bakepulver
180 g melkefritt margarin
2 dl vann (snaut)
1 ½ soyamelk
1 dl rosiner

Fremgangsmåte:
● Bland alt det tørre 
● Smelt margarinen i 
 vannet 
● Tilsett soyamelken
● La det kjølne litt, og rør   
 det så sammen med de
  øvrige ingrediensene. 
● Ha røren i en liten 
 langpanne

Stek kaken midt i ovnen 
ved 200° i ca 30 min. Kaken 
kan deles i passe fi rkanter 
og fryses.

Krumkaker
3 dl Toros melblanding 
1 ½ dl sukker
litt salt
1 ½ dl vann
1 dl olje

Fremgangsmåte:
● Bland alt det tørre i en bolle
● Ha så vann og olje i, og rør godt.
● Stekes i krumkakejern. Smør jernet  
 ofte med melkefritt margarin eller  
 formfett.
● Kakene stekes til de er gyldne og  
 formes med et kremmerhus, rull eller i  
 en kopp.

De kan spises tørre eller evt. med is, krem 
eller syltetøy, men da må de spises med en 
gang da kaken raskt synker sammen og blir 
myk.

Rødkål
1 kg rødkål
2 epler
2 ss hvetemel, spelt eller glutenfritt mel
1 ss margarin eller soft uten melk
2 ts salt
2 ts karve
4–5 dl vann
1 ss eddik
1 ss sukker

Fremgangsmåte: 
● Skyll og rens kålen. Del kålen og skjær  
 den i fi ne strimler. Skjær vekk den  
 tykke midtstilken.

● Skrell epler, fjern kjernehus  
 og del dem i båter.
● Legg margarin i bunnen av  
 en kasserolle. Deretter legges  
 rødkålen, eple, eddik, mel,  
 karve og salt lagvis.
● Hell over vann
● Sett på lokk og la 
 surkålen koke til den   
 er mør, ca. ¾–1 time. 
 Spe med litt væske hvis 
 nødvendig. Rør litt av og til  
 slik at det ikke setter seg. 
● Smakes til med salt, og suk 
 ker.
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Så er det tid for Valgkomiteen å 
starte sitt arbeid framfor valget på 
Landsmøtet 2007. På landsmøtet 
i Sandefjord 2005, ble det vedtatt 
en ny styreform med et styre 
bestående av 9 medlemmer og 
3 varamedlemmer. Vi har en kre-
vende jobb foran oss og trenger 
deres hjelp til å fi nne dyktige og 
kvalifi serte styremedlemmer. 
Nytt for valget i 2007 er at også 
fylkeslagenes/regionenes styrer har 
forslagsrett.  
Vi ønsker forslag på personer med 
kompetanse for eksempel innen 
økonomi, sosialpolitikk, forståelse 
for styrearbeid, og gode samar-
beidsevner. Det skal velges: 

NAAFs styre:
Leder 
Politisk nestleder
Organisatorisk nestleder
Seks – 6 – styremedlemmer
To – 2 – varamedlemmer

 
NAAFU foreslår selv sitt styremed-
lem med personlig varamedlem. 
Dette foregår uavhengig av 
valgkomiteens arbeid.

Kontroll- og klageutvalget:
En – 1 – person med lang 
organisatorisk fartstid
En – 1 – person med fortrinnsvis 
formell juridisk bakgrunn, jurist/
advokat
En – 1 – person med fortrinnsvis 
formell økonomisk bakgrunn, 
Økonom/revisor
To – 2 – varamedlemmer som 
oppfyller kravene til kompetanse 
for plass i utvalget.@

I tillegg skal det velges en 
valgkomité. Valgkomiteens sam-
mensetting foreslås av NAAFs 
styre. Vi ber allikevel om at dere 
kommer med forslag på medlem-
mer til valgkomiteen på vedlagte 
skjema. Disse vil bli oversendt til 
NAAFs styre. 

Valgkomité:
Fem – 5 – medlemmer

Tre – 3 – numeriske varamedlem-
mer.
Hvem har forslagsrett?
Samtlige betalende medlem-
mer med fulle organisatoriske 
rettigheter
Lokalforeningenes styrer
Fylkeslagenes styrer
Regionslagenes styrer
NAAF-styrets medlemmer og 
varamedlemmer
Valgkomiteen

Frist for innsending av forslag
15. februar 2007

Hva er viktig å huske på 
når forslag sendes?
For lokalforeningene/fylkeslage-
ne og regionslagene må forslaget 
undertegnes av leder eller sekre-
tær, bruk gjerne lokalforeningens 
brevark. Styret i NAAF må skrive 
sine forslag på nøytralt brevark 
som undertegnes med eget navn.

Personlig betalende medlem-
mer sender sin forslag til valgko-
miteen direkte.

Hvem kan foreslås som 
kandidater?
Alle personlig betalende medlem-
mer med fulle organisatoriske 
rettigheter.

Skjema til bruk for å sende inn 
forslag får du fra NAAF, 
tlf. 23 35 35 35 eller 
naaf@naaf.no

Vi ber alle lokalforeninger/fylkes-
lag og regionslag om å sette ”Valg 
av kandidater til Landsmøtet 
2007” på dagsorden på første sty-
remøte og å sende inn begrunnet 
forslag på kandidater til valgkomi-
teen innen 15. februar 2007. 

Forslag sendes Valgkomiteen 
innen 15. februar 2007
v/ Solbjørg Gjermundnes
Postboks 209, 5342 Straume

Lykke til!
Vennlig hilsen Valgkomiteen

Til NAAFs medlemmer Lokalforeningenes styrer
Fylkeslagenes styrer Regionslagenes styrer NAAFs styre

Valg på NAAFs landsmøte i 2007

Fra Vest Agder og Aust Agder 
dro tre stykker i fjor på to 
dagers kurs for å bli kursledere 
til sukkertøy og konfekt laging. 
Konseptet er fra danske Urte-
gaarden (www.urtegaarden.
dk) hvor de bruker rene råvarer 
uten kunstige og kjemiske til-
setningsstoffer, og sjokoladen 
vi bruker er melkefri.

Første dagen gikk til suk-
kertøylaging. Smaken var 
helt utrolig – rene og runde 
smaker. Sukkertøyet lot seg 
fi nt forme og vi fi kk masse 
ideer om hvordan vi kunne 
lage litt spesielle gaver til 
familien og hvordan ta barna 
med inn i sukkertøyformingen. 
Det å lage sukkertøy er ikke 
noe for barn alene. Det er me-
get varmt og det er først når 
deigen er eltet og begynt å bli 
fast at barna kan tas med inn i 
utformingen. 

Ungene synes dette er 
veldig gøy å holde på med og 
det passer fl ott som julegaver 
til familie og venner som ikke 
kan spise vanlig sukkertøy. 
Sukkertøyet kan også lages 
på fl ytende Maltitol som er 
sukkerfri, men ikke genet for 
diabetikere dessverre.

Når det gjelder konfekten 
man lager på disse råvarene 
må det være lov å skryte – det 
er noe av det beste jeg har 
smakt. Den mørke sjokoladen 
var melkefri og tre av fyllva-
riantene også. Disse kunne 
varieres i uendelige smaker 

og farger. To av oss har barn 
som ikke tåler melk, og barna 
frydet seg over å spise konfekt 
med banan-, peppermynte- og 
jordbærfyll.

Vel hjemme var vi full av iver 
etter å sette i gang med våre 
egne kurs. Vi har holdt fi re full-
tegnede kurs før jul, med åtte 
deltakere på hvert kurs. Iveren 
var det ikke noe å si på og 
smaksprøvene gikk fort unna. 
På kursene fi kk alle tilbud om 
startpakker til sukkertøy og 
konfekt. Dette har vært popu-
lært, og vi kommer til å ha fl ere 
kurs fremover. Om noen andre 
ønsker å holde slike kurs for 
sine medlemmer, eller andre 
så ta kontakt. Prisene varierer 
noe da det er store forskjeller 
på leie av skolekjøkkener de 
ulike steder. 

Kontakt:
Vest Agder
Hilde Karin Tellefsen
Tlf. 90 99 08 47
Epost: jonny.tellefsen@
agder-telenett.no

Cecilie S. Haukvik
Tlf. 41 92 44 22   Epost:  
haukvikcecilie@hotmail.com

Aust Agder
Alf Dukene Tlf. 48 07 70 66
Epost: alf.dukene@
hotmail.com

av Cecilie s. Haukvik,
fylkessekretær 

Agderfylkene lager godterier



JYTTEMEL
Naturlig fri for gluten. Lagd på ris, mais og bokhvete.
Kan brukes av de med hveteallergi.

TOFULINE MELKEFRI IS 
Et godt og sunnere alternativ til fløteis. Smaker som
fløteis.

FRIA VITA GLUTENFRITT GROV BRØD
Glutenfritt formbrød med linfrø, lett preg av spisskum, 
og høyt innhold av nyttige kostfibrer. 500 g. Dypfryst, skivet 
i ca. 16 skiver.

FRIA BRØD GLUTENFRIE KANELBOLLER
Smakfulle, glutenfrie, tradisjonelt bakte, store, saftige
kanelboller med herlig kanelblanding og høyt innhold av
nyttige kostfibrer. Dypfryst. 3 stykker i pakken.

NEUTRAL SHOWERGEL OG FLYTENDE KREMSÅPE
Milde produkter for den daglige pleie. Uten unødvendige
tilsetningsstoffer og parfyme. Anbefalt av Norges Astma-
og Allergiforbund. 

DETTE MERKET HAR VI SATT PÅ HYLLEKANTEN TIL DE
FLESTE ALLERGIVARENE
Mesteparten finner du i helsekosten. Ferskevarer i
ferskvaredisker, soyaprodukter i melkedisken og frysevarer
i frysedisken. 

KIDS SHAMPOO
Ekstra milde produkter utviklet spesielt for barn. Uten
parfyme, farge og unødvendige tilsetningsstoffer. Anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund. 

NEUTRAL SKYLLEMIDDEL
Mykgjør tøyet og fjerner statisk elektrisitet. Uten
fargestoffer og  parfyme. Anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. 

NETURAL VASKEPULVER HVITVASK OG COLOR
Uten optisk hvitt, fargestoffer og parfyme. Anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund. 

Matvarehuset ULTRA finner du følgende steder: Asker, tlf: 66 76 69 00 - Alna Senter, Alnabru, tlf: 24 08 41 50 - Bryn Senter, tlf: 22 75 79 00 - CC Vest, tlf: 22 06 27 00 - Sandvika Storsenter, tlf: 67 52 15 00 - Stovner Senter, tlf: 22 79 06 60 - Sarpsborg, Storbyen, tlf: 69 13 02 00 - Skien, Handelsenteret Herkules, tlf: 35 58 41 00 - Stavanger, Stadionparken, tlf: 52 87 05 00 - Trondheim, Solsiden Kjøpesenter, tlf: 73 83 14 50   

Mer enn du trodde
var mulig

Med over 250 varer på menyen har Matvarehuset ULTRA Norges største 

utvalg innen allergimat til markedets beste priser. 

Sortimentet inneholder alt fra glutenfrie brød, pølsebrød, frokostblandinger og middagsretter 

til eggfri majones og laktosefri is, soyayoghurt og soyadrikker! 

Trenger du råd og veiledning, spør 

allergiansvarlig i din butikk.

Når vareutvalget teller
www.ultra.no

GLUTANO CORN FLAKES
Inneholder kun mais. Økologisk og helt uten tilsetninger.

CHOCOLATE COOKIES
Glutenfrie, assorterte småkaker med sjokolade. Smaker
godt til kaffen.

MANDELKAKE MED DAIM
Kaken er glutenfri, uten kunstige fargestoffer og
konserveringsmiddel. Laget på en god gammel oppskrift
med kun naturlige råvarer. Overtrukket med smørkrem og
sjokolade med Daim.

DS LASAGNE
En glutenfri smakfull lasagne med rikelig kjøttfyll, dekket
av bechamelsaus og cheddarost. Dypfryst.

DS PIZZA MARGHERITA 
En glutenfri klassisk italiensk pizza med tynn sprø bunn,
saftige tomater, italienske urter og godt med
mozzarellaost. Dypfryst.

GLUTENFRIE VAFLER TORO 
Gjør det enkelt for deg å lage en godbit i en fei.

FRIA VITA GLUTENFRITT PØLSEBRØD 
Gode, glutenfrie, tradisjonelle pølsebrød. Høyt innhold av
nyttige kostfibrer. Dypfryst. 

NEUTRAL OPPVASK
Uten parfyme. Effektiv og milde for hendene. Anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund. 

ALPRO JORDBÆR YOGHURT 4PK  
Det perfekte melkefrie alternativ til yoghurt. Yofu er 100 %
vegetabilsk. Smaken er lett og kremete som yoghurt. 
Yofu er garantert kolesterolfri, og har en fordelaktig
sammensetning av fettsyrer, i tillegg er den også beriket
med kalsium.

RETT I KOPPEN MEKSIKANSK
En smakfull, glutenfri lunsjrett ferdig på 2 minutter. 
Litt sulten, rett i koppen og rett i kroppen.

PIZZABUNN
En ferdigbakt pizzabunn som du dekker med ditt favoritt-
fyll og steker i ovnen. Frias pizzabunn har høyt innhold av
nyttige kostfibrer. 450 g. 2 stykker i pakken.

GLUTENFRI FIN KAKEMIKS
Uten egg og melk. Brukes til brød, kaker, kjeks, vafler,
tebrød, sukkerbrød, lefser, sauser m.m.

RICE DREAM RISDRIKKER
Et alternativ til melk. Nydelig fløyelsmyk konsistens. 
Prøv vaniljesmaken på frokostblandingen eller originalen
til baking.
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JYTTEMEL
Naturlig fri for gluten. Lagd på ris, mais og bokhvete.
Kan brukes av de med hveteallergi.

TOFULINE MELKEFRI IS 
Et godt og sunnere alternativ til fløteis. Smaker som
fløteis.

FRIA VITA GLUTENFRITT GROV BRØD
Glutenfritt formbrød med linfrø, lett preg av spisskum, 
og høyt innhold av nyttige kostfibrer. 500 g. Dypfryst, skivet 
i ca. 16 skiver.

FRIA BRØD GLUTENFRIE KANELBOLLER
Smakfulle, glutenfrie, tradisjonelt bakte, store, saftige
kanelboller med herlig kanelblanding og høyt innhold av
nyttige kostfibrer. Dypfryst. 3 stykker i pakken.

NEUTRAL SHOWERGEL OG FLYTENDE KREMSÅPE
Milde produkter for den daglige pleie. Uten unødvendige
tilsetningsstoffer og parfyme. Anbefalt av Norges Astma-
og Allergiforbund. 

DETTE MERKET HAR VI SATT PÅ HYLLEKANTEN TIL DE
FLESTE ALLERGIVARENE
Mesteparten finner du i helsekosten. Ferskevarer i
ferskvaredisker, soyaprodukter i melkedisken og frysevarer
i frysedisken. 

KIDS SHAMPOO
Ekstra milde produkter utviklet spesielt for barn. Uten
parfyme, farge og unødvendige tilsetningsstoffer. Anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund. 

NEUTRAL SKYLLEMIDDEL
Mykgjør tøyet og fjerner statisk elektrisitet. Uten
fargestoffer og  parfyme. Anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. 

NETURAL VASKEPULVER HVITVASK OG COLOR
Uten optisk hvitt, fargestoffer og parfyme. Anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund. 

Matvarehuset ULTRA finner du følgende steder: Asker, tlf: 66 76 69 00 - Alna Senter, Alnabru, tlf: 24 08 41 50 - Bryn Senter, tlf: 22 75 79 00 - CC Vest, tlf: 22 06 27 00 - Sandvika Storsenter, tlf: 67 52 15 00 - Stovner Senter, tlf: 22 79 06 60 - Sarpsborg, Storbyen, tlf: 69 13 02 00 - Skien, Handelsenteret Herkules, tlf: 35 58 41 00 - Stavanger, Stadionparken, tlf: 52 87 05 00 - Trondheim, Solsiden Kjøpesenter, tlf: 73 83 14 50   

Mer enn du trodde
var mulig

Med over 250 varer på menyen har Matvarehuset ULTRA Norges største 

utvalg innen allergimat til markedets beste priser. 

Sortimentet inneholder alt fra glutenfrie brød, pølsebrød, frokostblandinger og middagsretter 

til eggfri majones og laktosefri is, soyayoghurt og soyadrikker! 

Trenger du råd og veiledning, spør 

allergiansvarlig i din butikk.

Når vareutvalget teller
www.ultra.no

GLUTANO CORN FLAKES
Inneholder kun mais. Økologisk og helt uten tilsetninger.

CHOCOLATE COOKIES
Glutenfrie, assorterte småkaker med sjokolade. Smaker
godt til kaffen.

MANDELKAKE MED DAIM
Kaken er glutenfri, uten kunstige fargestoffer og
konserveringsmiddel. Laget på en god gammel oppskrift
med kun naturlige råvarer. Overtrukket med smørkrem og
sjokolade med Daim.

DS LASAGNE
En glutenfri smakfull lasagne med rikelig kjøttfyll, dekket
av bechamelsaus og cheddarost. Dypfryst.

DS PIZZA MARGHERITA 
En glutenfri klassisk italiensk pizza med tynn sprø bunn,
saftige tomater, italienske urter og godt med
mozzarellaost. Dypfryst.

GLUTENFRIE VAFLER TORO 
Gjør det enkelt for deg å lage en godbit i en fei.

FRIA VITA GLUTENFRITT PØLSEBRØD 
Gode, glutenfrie, tradisjonelle pølsebrød. Høyt innhold av
nyttige kostfibrer. Dypfryst. 

NEUTRAL OPPVASK
Uten parfyme. Effektiv og milde for hendene. Anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund. 

ALPRO JORDBÆR YOGHURT 4PK  
Det perfekte melkefrie alternativ til yoghurt. Yofu er 100 %
vegetabilsk. Smaken er lett og kremete som yoghurt. 
Yofu er garantert kolesterolfri, og har en fordelaktig
sammensetning av fettsyrer, i tillegg er den også beriket
med kalsium.

RETT I KOPPEN MEKSIKANSK
En smakfull, glutenfri lunsjrett ferdig på 2 minutter. 
Litt sulten, rett i koppen og rett i kroppen.

PIZZABUNN
En ferdigbakt pizzabunn som du dekker med ditt favoritt-
fyll og steker i ovnen. Frias pizzabunn har høyt innhold av
nyttige kostfibrer. 450 g. 2 stykker i pakken.

GLUTENFRI FIN KAKEMIKS
Uten egg og melk. Brukes til brød, kaker, kjeks, vafler,
tebrød, sukkerbrød, lefser, sauser m.m.

RICE DREAM RISDRIKKER
Et alternativ til melk. Nydelig fløyelsmyk konsistens. 
Prøv vaniljesmaken på frokostblandingen eller originalen
til baking.
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Allergivennlig pølse 
fra Mørkrullen
Mørkrullen er en såkalt 
småskalabedrift som produ-
serer norsk mat etter gamle 

oppskrifter. 
– Kokemøren 
”Geirangerpølsa” 
er en pølse med 
fi n krydderba-
lanse, og med 

einerbær som 
den dominerende 

smaken, forteller Tor 
Arne Grande. Den inne-
holder 85 prosent kjøtt 
og er uten tilsetting av 
allergifremkallende stoffer. 
Pølsen leveres rå og frossen, 
og kan dermed oppbevares 6 
måneder fra produksjonsdato. 
Den kan bestilles og leveres 
i porsjoner fra 150 gram til 
løpende lengder etter ønske.

– Da frakt av frosne varer er 

svært kostbar for små sendin-
ger er det en fordel om fl ere 
slår seg sammen og bestiller 
under ett for å få ned prisen.

For mer informasjon: www.
morkrullen.no

fra Mørkrullen
småskalabedrift som produ-
serer norsk mat etter gamle 

”Geirangerpølsa” 
er en pølse med 

den dominerende 
smaken, forteller Tor 

allergifremkallende stoffer. 
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NAAFs nye nettsted 
for foreldre og barn
10 prosent av alle norske 
barn har astma…
Det betyr et stort antall 
voksne med mange ube-
svarte spørsmål. NAAFs nye 
nettsted vil være et godt 
tilbud til svært mange.

De nye sidene www.naaf.no 
/foreldreogbarn ble lansert 1. 
desember slik at de er oppe og 
står når NAAFs Barneastma-
året tar til 2007.

Her fi nner du den infor-
masjonen du trenger for å gi 
barn med astma en best mulig 
hverdag.

Mange foreldre har savnet 
informasjon om hvordan man 
skal legge tilrette for be-
handling av barn med astma. 
Mange har spørsmål knyttet til 
skolestart, medisinering i bar-
nehagen, infeksjoner, medisin-
bruk, dyrehold, uteaktiviteter, 
oppussing av barnerom, men 

vet ikke helt hvor de skal hen-
vende seg for å få svar. 
Det er mange andre 
voksne som har ansvar for 
barn med astma, i tillegg 
til deres foreldre. Mer enn 
halvparten av de spurte 
foreldrene i en undersøkelse 
NAAF har gjennomført, 
opplever at de ansatte i 
skoler og barnehager ikke 
har god nok kunnskap om 
astma. Lærere, førskolelærere, 

Gluten og laktosefrie 
kokosboller
Drammensdrops AS i 
Drammen leverer til 
varehandelen:

God gammeldags 
drops, kokos- og sjo-
koladeprodukter samt 
marsipan. 

– Produktene innehol-
der få kalorier og er et 
godt alternativ for de som 
ønsker valgmuligheter, forsi-
krer produsenten. Drammens-
drops AS har nå fått enerett 
på blant annet gluten- og 
laktosefri kokosbolle og de 
ønsker å være et selskap som 
heller produserer i mindre 
mengder, enn å gå på akkord 
med kvalitet og sikkerhet. Alle 

Mørkrullen er en såkalt 
småskalabedrift som produ-
serer norsk mat etter gamle 

oppskrifter. 
– Kokemøren 
”Geirangerpølsa” 
er en pølse med 
fi n krydderba-
lanse, og med 

einerbær som 
den dominerende 

smaken, forteller Tor 
Arne Grande. Den inne-
holder 85 prosent kjøtt 
og er uten tilsetting av 
allergifremkallende stoffer. 

Gluten og laktosefrie 

– Produktene innehol-

godt alternativ for de som 
ønsker valgmuligheter, forsi-
krer produsenten. Drammens-

helsesøstere, SFO-ansatte med 
fl ere bekrefter på sin side at de 
har behov for mer informasjon. 
Innholdet på foreldre 
og barn nettstedet er 
kvalitetssikret blant annet av 
legespesialister i lungemedisin 
og barnesykdommer. 
Medlemmer av Norges Astma- 

og Allergiforbund vil dessuten 
få tilgang til en personlig 
rådgivningstjeneste der 
barnelege gir råd via epost. 
Siden er utviklet med støtte 
fra MSD Norges AS. 
Vi sees på www.naaf.no/
foreldreogbarn ■

kokosprodukter er glutenfri 
og ingen andre produkter blir 
produsert på samme produk-
sjonslinje.

For mer informasjon:
Tlf. 32 83 65 21, faks 32 83 64 88
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”Nå er det NOx!”

Regjeringen har 
foreslått at avgif-
ten ved kjøp av nye 
biler skal baseres 
på CO2-utslipp i 
tillegg til vekt og 
motoreffekt. Dette 
favoriserer die-
selbiler med store 
utslipp av lokale 
forurensninger. 

■ av Vigdis Askjem Dahl

Generalsekretær i NAAF, Geir 
Endregard tror ikke at noen 
har til hensikt å innføre ord-
ninger som fører til økte lokale 
forurensninger, men konklu-
derer med at i et så komplisert 
fagområde kan man gjøre feil.

Nasjonal og internasjonal 
faglitteratur, bilbransjens 
egen publiserte litteratur og 
medisinsk ekspertise var ver-
difulle kilder for å fi nne gode 
argumenter og faktainforma-
sjon for å søke å overbevise 
stortingspolitikerne om at 
Regjeringens forslag måtte 
endres. NAAFs mål er at mil-
jøklassifi sering og avgifter for 
alle kjøretøy også tar hensyn 
til lokal forurensning. Dette vil 
NAAF arbeide aktivt med å få 
på plass i året som kommer.

NAAF har vært på høring 
i Stortingets fi nanskomité, 
transportkomité og miljøko-

mité. Forbundet har informert 
om sine synspunkter og 
faktasamlinger og distribuert 
til fagmiljøer, politikere og 
media, som førte til mange 
medieoppslag i aviser, radio 
og TV.

Støtte til NAAF 

NAAF har tatt et godt initiativ 
i saken og fått fram de pro-
blemer som dieselmotorer gir 
for luftveiene. Det er selvsagt 
klart at både forurensning i 
form av CO2 og innvirkningen 
på klimaet, samt forurensning 
i form av NOx og respirable 
partikler er viktige problem-
områder. Man må ha fokus på 
begge områder og ikke gjøre 
tiltak som har en positiv effekt 
på bare den ene av disse foru-
rensningsformer for derved å 
øke presset på den andre.

Kai-Håkon Carlsen, 
professor dr. med

Dieselbiler forurenser mer enn 
bensinbiler og NAAFs fronting 
av saken har vært meget god.

Martinus Løvik, 
professor dr. med 

NAAF har vært synlige i 
debatten om bilavgiftene og 
har fått fram sider av saken 
som ikke har vært godt belyst. 
Det er prisverdig. Vi vil gjerne 
slåss sammen med NAAF for 
strengere krav til dieselbilene 
og en ytterligere forbedring 
av bilavgiftene.

Lars Haltbrekken, leder for 
Norges Naturvernforbund. 

RENSEMELK
Er en kremaktig emulsjon som fjerner skånsomt
smusspartikler og make-up uten å irritere eller
tørke ut huden. Fin mandelolje trekker forsiktig
inn, og utdrag av lakrisrot beroliger og virker 
avslappende. Den myke huden er nå optimalt
forberedt på den etterfølgende HyperSens 
DAG + NATT-PLEIE.

DAG + NATT-PLEIE
Forsyner huden med alt den trenger uten å 
belaste den. Den store andelen av biologiske 
aktive komponenter virker regulerende, hudens
fett og fuktighet holdes i balanse. Fin aromatisk
olje fra svartkarve, mykt mango- og sheabutter
samt mild mandelolje holder huden i likevekt 
og styrker det naturlige lipidets vernefunksjon.
Komposisjonen med planteekstrakter fra aloe
vera, tigergress,lakrisrot, allantoin og vitamin E
underbygger hudens naturlige arbeidsprosess 
og beskytter mot irritasjoner.                  

BODY LOTION
Fuktighetskrem for tørr og ømfintlig hud.
Samspillet av spesielle interaktive regulatorer
som aloe vera, allantoin, vitamin E, tigergress og
komponenter fra lakrisrot virker regenererende
og beroligende på hudirritasjoner.
Kombinasjonen av harmoniserende planteoljer
liksom oppbyggende svartkarveolje, fin plomme-
steinolje, mykt pleiende mango- og sheabutter
styrker vernefunksjonen av det naturlige lipid-
belegget. Huden føles glatt og smidig og får 
en sunn og frisk utstråling. 

Pleieserien HyperSens har blitt utviklet for tørr og allergisk hud.
Interaktive regulatorer virker beroligende på irritasjoner og 
regenererer huden som har kommet ut av balanse. Hindrer kløe, 
flassing og uttørring. HyperSens er spesielt egnet til å understøtte
behandlingen av neurodermitis, allergisk neslefeber og psoriasis.

Telefon 23 37 37 40 • Faks 23 37 37 59 • post@naturimport.no
www.naturimport.no

Arya Laya  serien kjøpes i helsekostforretninger eller på 
www.naturimport.no. Be om prøver eller nærmere informasjon.

Skjønnhetskonseptet
for allergikere

Bytter man CO2 med NOx driver man miljøvern som går på helsa løs, 
mener NAAF.
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■ tekst og foto – OLA HESSTVEDT

Vi spør ingen om astma eller allergi-
plager ved prøvesynging. Alle gutter 
er velkomne, vi kan jo ikke risikere å 

avvise en som kanskje kan bli toppsolist! – 
Jeg vet hvem som har plager. Allergikerne 
fungerer godt, vi tilpasser dette litt. Når 
noen har tett hals og øyne som svir, får de 
beskjed om å droppe konserter og andre 
opptredener når det er på det verste. Men 
de må komme på øvelsene mandag og 
onsdag og holde munn! De må jo få med 
seg det de andre lærer. 

31 år gamle Fredrik Otterstad, som 
overtok for stifteren Torstein Grythe for 
halvannet år siden, har selv vært sølvgutt 
i åtte år. Faren var det også, og nå har 
sønnen Ludvig på syv begynt. Otterstad 
fi kk først allergi 16 år gammel på musikk-
linjen på Foss videregående i Oslo. Det 
kom veldig brått. Som solosanger i Bachs 
Echo-arie i Paulus kirke en vårdag.

– Jeg var Echo. Så mistet jeg nesten 
stemmen. Det låt ikke så bra, og jeg skjøn-
te ingenting. Jeg sto bak altertavlen og 
håpet at det var en dør bak meg som jeg 

Når du ser Sølvguttene på 
TV julaften, kan det kanskje 
være interessant å vite at vel 
15 av de 60 guttene i koret 
er allergikere, og enkelte har 
astma. 
– De kan bli kjempegode, 
forsikrer dirigent, sanger og 
allergiker Fredrik Otterstad.

er best uten pollen!
Sølvguttene

Ingen pol-
lenplager i 
julestria for 
dirigent Fredrik 
Otterstad. 
Sølvgutten 
heter Gustav 
Valmot.

kunne snike meg ut gjennom. Men det 
var det ikke, jeg måtte fram og bukke for 
publikum. Det var ikke akkurat 
gøy.

Det var en veldig brå 
forkjølelse som ikke slut-
tet, så jeg gikk til legen. 
Han fattet mistanke om 
allergi. Testen viste at 
jeg ikke tåler gres-
spollen og bjerke-
pollen. Pluss hassel 
eller or, jeg husker 
ikke helt. Jeg har 
ikke lyst til å vite 
for mye om slikt. 
Det er nok hassel, 
for jeg må unngå 
hasselnøtter. Kiwi og 
hasselnøtter kan 
jeg ikke spise, 
men alt 

a l l e r g i
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annet ellers. Jeg tar allergimedisin fra 
april til august og prøver å tenke minst 
mulig på det. Medisinen virker, men pil-

lene er ikke nok for en sanger. Jeg tar 
solistoppdrag på frilansbasis og må 
være veldig forsiktig med hva jeg 
tar på meg i allergisesongen. Da kan 
jeg ikke bare si ja til å synge store 
verk som Mozarts Requiem som 
tar lang tid, stemmen blir fort hes 
og sliten. Så jeg har måttet si nei 
til en del jobber, spesielt i mai og 
juni. I juli tar jeg praktisk talt alltid 
fri – det er ikke måneden for en al-
lergisk sanger, sier tenoren Fredrik 
Otterstad. Da tjener han ingen 
penger som frilanser, det får holde 
med en opptreden i Skåtøy kirke i 
Kragerø, der familien har hytte. 

Holder stemmen?
– Det er mye spenning når jeg 
har allergiplager. Holder stem-
men? Jeg må bruke veldig lang 
tid på å varme opp stemme-
båndene. Jeg har hatt plagene 
i 14-–5 år, erfaringene gjør at 
oppvarmingsrutinene stadig blir 
bedre. Bihulene må bli klare, rusk 
og grums må bort. Allergien kan 
gå ut over kvaliteten, men det 
blir også ekstra skjerping når det 
gjelder som mest. Blir jeg passiv 

og engstelig, så kan det gå dårlig. 
Da får jeg trøste meg med at det er 

mest plagsomt for meg. Tilhørerne 
i et bryllup eller en begravelse vet jo 
ikke hvordan lyden kunne ha vært!

Sølvgutt-sjefen er utdannet ved 
Norges musikkhøgskole og dirigerer 

Oslo Vokalensemble og Studentersang-
foreningen i tillegg til Sølvguttene. Han 

er prosjektdirigent og komponist og har 
vært med på 30 plateinnspillinger, både 
pop og klassisk. Han underviser i kor-di-
rigering på høgskolen og skriver arran-
gementer og teatermusikk. Kontrabass er 
hans eget musikkinstrument.

– Da gjør det ikke så mye om det renner 
fra nesa, smiler Otterstad.

Men først og fremst er han sanger.
– Det er vel bekvemt å dirigere Sølvgut-

tene når allergien blomstrer, istedenfor å 
synge selv?

–- Ja og nei. Jeg bruker stemmen min 
mye når jeg instruerer korene. Jeg må 
synge både sopran, alt, tenor og bass på 
Sølvguttenes øvelser. Da er det slitsomt 
med pollenallergi. Det er bare på scenen 
at jeg ikke høres, det er guttene som 
synger når det gjelder. Det blir også mye 
roping på øvelser, det blir jo mye bråk 
når 60 gutter er i samme rom, sier Fredrik 
Otterstad. 

Pollenfri juleplate
Sølvgutter med astma og allergi kan være 
glade de ikke har julestria om sommeren, 
som i Australia. Da ville de neppe ha mak-
tet kjøret de siste fem ukene før høytiden 
med julekonserter rundt i landet og opp-
tredener på julebord og alt annet de blir 
bestilt til i Oslo og omegn – praktisk talt 
hver kveld, hverdager og helligdager. I år 
skal de på toppen av det hele synge julen 
inn i London ved tenningen av den 60. 
julegranen fra Norge på Trafalgar Square.

Det er deilig å være sølvgutt 1. juledag. 
Da er peset over.

– Er noen tette i brystet, blir det tungt. 
Det hender at en solist trenger 12 timers 
søvn etterpå og ikke kommer på skolen 
før til storefri. En julekonsert på fem 
kvarter er en fysisk prestasjon. De skal stå 
stille, levende lys i hånden. De skal følge 
min minste bevegelse. Det er en konsen-
trasjonsprøve. Da er det defi nitivt best 
uten pollen, sier Fredrik Otterstad. Foran 
denne julen ble Sølvguttenes nye julepla-
te lansert, ”Julemesse – Missa in nativitate 
Domini”. Julestemning fra gregoriansk tid 
til 1980-tallet. Koret kan sole seg i glansen 
av terningkastene 5 og 6.

– Det er ikke helt tilfeldig at denne 
CDen ble spilt inn i februar. 

Da var ingen pollenplaget, og julere-
pertoaret satt fremdeles godt i hukom-
melsen. Men vi går selvsagt ikke i studio 
med mindre vi har en svært god årgang 
guttestemmeklang, sier dirigenten. 

I den første sommerferieuken er det 

Vi takker hjerteligst for
minnegaven i forbindelse 

med 

JOHAN STENSLISs 
 

bortgang

 

Forskningsfondet 
for Astma og Allergi

Vi takker hjerteligst for
minnegaven i forbindelse 

med 

SIGRID BERGs 
 

bortgang

 

Forskningsfondet 
for Astma og Allergi

Vi takker hjerteligst for
gaven fra 

MARTIN KÅRE ANDERSEN 
 

 

Forskningsfondet 
for Astma og Allergi

imidlertid ganske annerledes. Da er det 
sommerleir for sølvgutter på Gol i Halling-
dal. Da dreier det seg mest om annet enn 
sang, og det er nok det beste.

– Den uken er det alltid hesjing av høy i 
området. Da er det ikke vanskelig å peke 
ut hvem som har allergiplager. Jeg er 
defi nitivt i den gruppen. Fint at vi ikke 
er allergiske mot barnåler i julestria, sier 
Sølvguttenes midtpunkt.  ■

a l l e r g i
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Moro med lefse-  
og flatbrødbaking

Det var god stemning då Volda/
Ørsta og omegn AAF arrangerte 
kurs i lefse- og flatbrødbaking 
i Volda i slutten av oktober. 
Deltakarane fekk lære alt frå 
botnen av. Kurset starta om 
morgonen og helt på til seint 
på ettermiddag. – Dei har vore 
svært flinke og jobbar godt i 
team, seier Gunn Torill Vollset. Ho 
er ansvarleg for kurset og leiar i 
lokallaget. 

Lefsebakere (f.v.) Benedicte Hauge, Ester 
Moltumyr, Lisbeth Svendsen Søvik, Gunn Torill 
Vollset, Unni Sætre, Hilde Brandt og Bente 
Høydal. (foto: Lene Kvalsund)

Vellykket familiekurs  
i Langesund I
NAAF Telemark Fylkeslag av-
holdt kurs i oktober på Quality 
Hotell & Resort Skjærgården i 
Langesund med temaet Hvordan 
bedre livssituasjonen for astma-
pasienter? 

Foredrags-
holdere var 
overlege ved 
Sykehuset 
Telemark i Skien, 
Sigmund Skei,

Bjørn Holsen 
fra NAV Trygd 
Skien og vår 
egen entusias-
tiske likemann, 
studieleder og 
lærer Kirsten E 
Riis.

Vi hadde med oss 21 barn, 25 
voksne og 4 aktivitører. Det ble 
en meget vellykket helg hvor 
de voksne fikk sitte uforstyrret 
og høre på foredragene, mens 
barna ble meget godt aktivisert 
og tatt vare på av våre flinke 
aktivitører. Barna var delt inn i 
to aldersgupper, 2–6 og 8–13 
år. Den voksne forsamlingen 
var engasjerte og stilte mange 
spørsmål til foredragsholderne, 
spesielt til overlege Skei. Han 
var kjempefornøyd med et så 
engasjert publikum og svarte 
villig på alle spørsmålene. Denne 
type voksne og barn-kurs er 
meget nyttige, fordi man har 
muligheten til å stille spørsmål 
som man kanskje av forskjellige 
grunner ikke får stilt ved en lege-
konsultasjon. I tillegg er deling 
av erfaring med andre utrolig 
lærerikt. 

av Mona H Larsen,
fylkessekretær 

Agder arrangerte atter en gang 
familie weekend i Langesund.

Vi var 52 forventningsfulle del-
takere, fra 3–46 år, som møttes til 
innsjekk en fredags kveld i okto-
ber. Der ble vi møtt av fylkesleder 
Hege og studieleder Alf, litt prak-
tisk informasjon ble gitt og neste 
stopp var samling før middag. De 
fleste fikk det veldig travelt, for en 
tur i bassenget måtte man rekke 

De yngste hygget seg sammen med aktivitørene.

Familieseminar på 
Dovre for 16.gang
NAAF Møre og Romsdal og Sør-
Trøndelag fylkeslag arrangerte 
i høst familieseminar på Dovre 
for 16. 
gang. Her 
kunne hele 
familien 
delta på en 
innholdsrik 
weekend 
hvor det ble 
arrangert 
seminarer 
for de 
voksne, 
mens barna 
ble aktivi-
sert i skog og mark.

Av tema som ble tatt opp i løpet 
av helgen kan nevnes: ”Hva mener 
vi med mestring i hverdagen?” 
ved Torunn Ones Narvestad. 
Begreper knyttet til reaksjoner og 
samspill ble definert. Forskjellen 
på mors og fars roller ble satt på 
dagsorden. 

”Hva er astma? Astma 
og allergi? Astma og 
infeksjoner? Hvilke 
medisiner bruker vi?

Hvordan brukes de? 
Hvordan virker de?” ved 
Rolf A. Walstad.

”Gode råd er Grønne 
– om ute og inneplan-
ter, særlig for aller-
gikere” ved Hallvard 
Ramfjord.

”Trygdeetaten med 
muligheter?” ved Erik 
Eide samt praktiske 
eksempler ved Sissel 
Sæter.

”Hva er matskolen? Hvorfor 
Matskolen?” spørsmål og svar ved 
Tor Wessel. 

Samt mye nyttig informasjon fra 
NAAF.

I tilegg ble det tilbudt stasjons-
undervisning hvor deltakerne 
fikk møte forskjellige fagpersoner 
som skolesjef, rådgiver i Arbeids 
og Velferdsetaten, pollenforsker, 
spesialsykepleier for eksem, 

Muntert under forelesningene på høs-
tens vakreste eventyr til fjells.

først! Hele gjengen møtte opp i 
den møtesalen vi hadde fått til-
delt, trangt om plassen - men der 
det er hjerterom er det som kjent 
husrom. Vi fikk utdelt programmet 
for helgen, samt et kartleggings-
skjema. Her kunne alle melde seg 
til kakebaking til adventsfest, ta 
med gevinster, stå på stand i løpet 

av våren, ta tillitsverv i lokal- og/
eller fylkeslag og komme med 
gode ideer til aktiviteter fremover.

Så fulgte middag og sosialt 
samvær resten av kvelden.

Lørdagen opprant, og frokost og 
bading måtte til. Så kom den mer 
formelle delen av helgen hvor 
klinisk ernæringsfysiolog Gunhild 
Wik Mikkelsen www.helseklinik-
ken.no holdt oss i ånde i tre timer. 
Det var veldig interessant og lære-
rikt og vi hører gjerne på henne 
igjen. 

Celebert besøk av forbunds-
styrelederen fikk vi også. Pål 
Johansen kunne fortelle smått og 
stort om satsningsområder for 
NAAF fremover – Barneastma-året 
2007 blant annet.

Avslutningsvis hadde trygdesjef 
i Bamble Øivind Andersen med 
en gjennomgang av rettigheter 
som grunn- og hjelpestønad, 
omsorgs- og pleiepenger for vår 
pasientgruppe.

Men det aller morsomste var 
nok drops-kurset vi hadde! 
Hvordan lage eget godteri uten 
E-stoffer, et konsept fra Urtegår-
den. Det stod kø utenfor gruppe-
rommet, men vi fikk gjennomført 
med stil og alle ungene fikk med 
seg en pose med selvlagde drops. 
Heldigvis ble det noen timer fri så 
vi kunne få badet også.

Deilig middag; ”Middelhavs-buf-
fet” – og dans i restauranten for 
de mest ivrige.

Søndagen var satt av til ”bade-
bade-bade” – men en liten 
avskjedssamling tok vi oss tid til. 

Evalueringen var entydig positiv, 
vi sees neste høst igjen. Da blir 
vi sikkert 100 deltagere, for opp-
fordringen fra Hege om at ”Alle 
familiene verver to nye medlem-
mer frem til neste tur, tar alle på 
strak arm.

Vellykket familiekurs  
i Langesund II

matskolen, fysioterapeuter, astma 
sykepleier, lunge lege, legemid-
delkonsulent, spesialpedagog/
barnehabilitering, fylkespolitiker, 
likemenn, og representanter 
fra NAAF.  Matskolen som er en 
skole for de som vil lære mer om 
matvareoverfølsomhet gjennom 
teoretisk og praktisk kunnskap. 
Matskolen stilte med kokker som 
laget trygg og god mat denne 
helgen. Alle med matvareoverføl-
somhet kunne trygt kose seg med 
maten hele helgen.

I løpet av denne weekenden fikk 
familier med 
astma og 
allergi omgås 
andre familier 
med astma 
og allergi. 
De fikk store 
muligheter til 
å utveksle er-
faringer både 
gjennom 
hverandre og 
av dyktige 
fagpersoner. 

Deltakerne koste seg hele helgen 
med god mat, fin natur, nyttig 
informasjon og et trivelig hotell-
vertskap.

av Monica Dalseth
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Forelder til barn  
med matallergi?
Som en del av en hovedpro-
sjektoppgave ved Avdeling for 
Mat og Medisinsk Teknologi, 

Høgskolen i Sør-Trøn-
delag, skal det utføres 
kostholdsundersøkelser 
på barn med matvareal-
lergi. Vi er tre studenter 
som skal utføre denne 
oppgaven.

Målgruppen er barn 
opp til 12 år som har fisk-
, egg- og/eller melkeal-
lergi (og andre matal-
lergier). I den forbindelse 
ønsker vi å komme i 
kontakt med foreldre 
som kan hjelpe oss med 
å svare på noen spørs-
mål angående barns 
kosthold, for eksempel 
hvilke erstatningspro-
dukter som blir benyt-
tet, og synspunkter på 
kostrådene som er gitt til 
allergiske barn.

Oppgaven skrives 
i samarbeid med NAAF Sør-
Trøndelag og hovedmålet med 
denne oppgaven er å vurdere 
ernæringskvaliteten på kosthol-
det til allergiske barn. Dette skal 
videre gi grunnlag for nye og 
bedre kostråd, som vi håper også 
kommer foreldre med allergiske 
barn, til gode.

Vi håper du kan hjelpe oss?!
Ta kontakt med Jan-

nike Olavsen, 97 63 13 78 eller 
janniko@stud.hist.no Eller NAAF 
Sør-Trøndelag naafstrl@online.
no / 72 83 10 04

Hovedfagstudentene Anne Marie Bø 
Eidshagen, Margaret Moiba og Jannike 
Olavesen ønsker kontakt med foreldre 
som har barn med matallergi.

Møre-trimmen 2006
Møre-trimmen ble arrangert på 
Ørskogfjellet for sjette året på 
rad i høst. NAAF, Norsk Revma-
tikerforbund og LHL lokalt og 
på fylkesplan kan se tilbake på 

et vellykket arrangement med 
106 deltakere som møtte opp på 
fjellstova for å gå tur i solskinnet.

– Med tanke på at overskud-
det fra arrangementet skal gå 
til Stiftelsen Sunnmøre Varmt-
vannsbasseng ved Ålesund 
Sykehus, så kunne vi gjerne 
tenkt oss enda flere deltakere, sa 
fylkessekretær Lisbeth Svendsen 
Søvik i NAAF. 

Det var en flott dag på Ørskog-
fjellet med strålende vær og 
mange blide trimmere. Møre-
trimmen hadde fine turløyper å 
tilby, og tilrettelagt for funk-
sjonshemmede. Det ble også 
arrangert en trimkarusell hvor 
både barn og voksne deltok 
med stor suksess. Alle interes-
serte kunne delta. De som kjøpte 
startnummer fikk delta i treknin-
gen av mange flotte premier. 

Kafeen på Fjellstova var åpen 
for både kaffitørste og sultne 
trimmere. 

– Nå venter vi bare på Møre-
trimmen 2007 hvor vi forventer 
minst like mange glade trim-
mere, unge som gamle, forteller 
fylkessekretæren i NAAF.

Og overskuddet til sykehuset 
ble på vel 5000 kroner. 

av Monica Dalseth

På bildet av dei som vann hovudpremien 
Møre-trimmen ser vi frå venstre: Astrid 
Øverås med barnebarnet Per Magnus 
Øverås vant hovedpremien  
på Møre-trimen i år.

Fikk pris på 
allergistämman

Det svenske Astma og Allergi-
forbundet har Dronning Silvia 
som sin høye beskytter. Under 
den høytidelige åpningen av 
Allergistämman 2006 holdt Dron-
ningen en meget engasjert og 
flott tale. Hun pekte på at vi alle 
har ansvar for barn som har fått 
astma og allergi, og at vi alle har 
et ansvar når det gjelder forebyg-
ging. Hun kastet også små stikk 
til både presse og det offentlige 
for manglende engasjement når 
det gjelder en så stor del av vår 
befolkning som rammes av en 
kronisk sykdom. Årets program 
var spesielt viet mat og allergi. Se 

Erling Jevne er kjent for sin inn-
sats i langrennssporet. Merittlista 
han har er lang og inneheld olym-
pisk gullmedalje i stafett og fleire 
medaljar i verdsmeisterskap.    
I høst var Erling Jevne og kona 
Inger Lise Sæterbakken på Aasen-
tunet i Ørsta. Rundt 40 deltakarar 
fekk høyre korleis dei 
to har takla kvardagen 
etter at sonen deira 
omkom i ei trafikkulykke 
for nokre år tilbake. 

– Arrangementet 
hadde som mål å setje 
fokus på kor tungt det 
kan vere å kome seg 
ut av godstolen når 
ein har ein vanske-
leg kvardag, fortel 
prosjektleiar Lisbeth 
Svendsen Søvik. Aktivitetsdagen 
vert arrangert som eitt av fleire 
tiltak knytt til prosjektet ”Meir 
mosjon meistring trivsel”.  

Med gripande bilder og levande 
forteljing var det mange våte 
augekrokar å sjå i salen. Erling 
fortalde om korleis det var å vere 
idrettsutøvar i denne vanskelege 
tida og kor viktig mosjon har 
vore for begge to for å kome seg 
vidare i livet. Vidare fokuserte dei 
på kor viktig det er å dele sorga 
med andre, gjere aktivitetar i lag 
med andre. Då blir ikkje sorga 
så tung å bere. Erling og Inger 
Lise heldt foredraget i lag for 
første gong. Begge gjorde ein 
glimrande innsats. Med gode 
historier og rørande diktlesing 
fekk vi ei forståing for kva dei har 
vore gjennom og korleis dei i fel-

lesskap har klart å takle den 
tunge tida.

Etter foredraget vart det 
delt ut mange fine premiar 
på gratis inngangsbillett, 
dei fleste sponsa av firma i 
området.

Så vart deltakarane invitert 
ut i det nydelege veret, til 
felles trimtur til Hovdeåsen i 
lag med Erling. Inger Lise tok 
med seg nokre av deltakara-
ne til eit kort innføringskurs 
i stavgang. Etter turen vart 
det delt ut frukt, drikke og 
diplom med eit fint bilde av 
dei begge. 

– Å miste eit barn er noko 
av det verste som kan skje 

ein familie. Ein kan likevel føre 
situasjonen over i andre livskriser 
– som for eksempel det å få ein 
alvorleg diagnose, seier Lisbeth. 
Vi veit at mange personar med 
for eksempel hjarte- og lungeli-
dingar slit med å kome seg ut av 
godstolen. Vi har også erfart kor 
viktig det er at dei gjer aktivitetar 
i lag med andre i eit trygt miljø. 
På den måten vert sjukdomen 
lettare å bere, avsluttar ho.

Rørande foredrag på 
Aasentunet i Ørsta

Erling og Inger Lise Jevne heldt foredraget i 
lag for første gong på kurs om å takle livs-
krise å kome seg vidare i livet.

Dronning Silvia manet til et sam-
funnsengasjement i forhold til 
denne store gruppen kronisk syke.
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Likemenn på samling: (f.v.) Anne S. Stryken (kursleder), Elisabeth B. 
Salte (kursleder), Evy Andersen, Hilde Brenne Rugås, Torill Millehaugen, 
Gunn Beddari. Fremme fra venstre Sigrid Flakstad, Laila Stensletten, 
Kristin Marthinsen, Nelly Halvorsen og Lillian Selnes. (foto: Mona Beate 
Odland) 

I oktober gjennomførte like-
mannsutvalget i NAAF det første 
veilederkurset for likemenn. 

I tillegg arrangerte utvalget 
likemannskurs, som veilederne 
deltok på. Håpet er at noen av 
veilederne vil bli kursledere for 
likemannskurs rundt i fylker og 
regioner i fremtiden. Likemanns-
utvalget har utarbeidet kurs-
konseptene som ble brukt både 
for veilederkurset og likemann-
skurset. 

Veilederkurset ved kursleder 
Mona Beate Odland tok for 
seg veileders rolle og ansvar, 
og deretter jobbet deltagerne 
med oppgaver, som senere ble 
drøftet i plenum. Det var også en 
gjennomgang av instrukser for 
likemannsarbeidet og hvordan 
vi tenker oss dette arbeidet 
organisert. 

Anne S. Nygaard foreleste om 
hva det vil si å være likemann. 
Hun presenterte likemanns-
permen og foreleste om hva 
likemannsarbeid er – og hva 

Samling for likemenn

Tor Wessel mottar diplom på vegne av NAAFs Matskole for beste poster 
på den velrenommerte, svenske konferansen Allergistämman. (foto: 
Marianne Bjerke)

Burot ble til fotballer
Elevene ved Virik barneskole 
gjorde en iherdig innsats i som-
mer med å fjerne burot i nærmil-
jøet til glede for alle allergikere 
– klassekamerater og andre 
som plages. Det ville Sandefjord 
Astma og Allergiforening (SAAF) 
påskjønne og satte av 2000 kro-
ner til å gjøre krus på skolebarna. 
I samråd med elevrådet ble det 
besluttet å kjøpe inn fotballer til 
skolebarna.

Å fjerne burot er menings-
fylt for pollenkornene er store 
og tunge til pollen å være og 
dermed flytter de seg ikke mer 
en 2-300 meter med vinden. Et 
område som ryddes blir merk-
bart mye bedre for allergikere 
å ferdes i. Hele rota må fjernes, 
så det er litt tungt men elevene 
gikk til verket to og to, og tok 
det hele som et kjærkomment 
avbrekk i skolehverdagen.

Sandefjord Fotballs Andreas 
Tegström ”Tegan” overrakte 14 
baller med autografer på til klas-
senes tillitsvalgte elever, og ble 
behørig hyllet av barna. Etterpå 
var det fotballkamp mellom 
elever og lærere som seg hør 
og bør. 

Sandefjord AAF spanderte 14 fotballer på Viriks sko-
les elever som takk for innsatsen med burotfjerning. 
Sandefjord Fotballs Andreas Tegström overrakte bal-
lene, alle påført ”Tegans” autograf. (foto: Aleksander 
Limkjær/ Sandefjords blad)

også www.allergistamma.org
Derfor var det ekstra stas at 

NAAFs Matskolen ved Tor Wessel 
fikk tildelt diplom for beste poster 
under gruppen Informasjon blant 
utstillerne, og dem var det mange 
av på dette store arrangementet. 
Påskjønnelsen ble tildelt med 
begrunnelsen: ”För fantastisk 
engagemang att lära ut god mat-
lagning för alla med överkänslig-
het mot mat”.

Konkurransen om beste pos-
terinformasjon var knallhard, og 
Matskolen var mektig stolt over å 
ha mottatt denne utmerkelsen.

Marianne Bjerke,
fylkessekretær

som ikke er det. Hvilke egen-
skaper bør en likemann ha og 
hvordan sette grenser. Man gikk 
inn på selve likemannssamtalen 
og kommunikasjon. Etterpå fikk 
deltagerne gruppeoppgaver om 
dette tema. 

Siste bolken av kurset om-
handlet respekt, et tema som 
virkelig engasjerte deltagerne. 
Styremedlem i NAAF, Elisabeth 
B. Salte oppsummerte de ulike 
arbeidsoppgavene en veileder 
i NAAF vil få. Mye av jobben til 
en veileder vil bli å koordinere 
likemannsarbeidet og ha over-
sikt over de ulike likemenn som 
organisasjonen til enhver tid har 
til rådighet for våre medlemmer 
og vite hvilke spesialfelt de ulike 
har. 

Likemannsutvalget har en 
visjon om at alle landets fylker 
og regioner skal få utdannet to 
veiledere som skal stå for rap-
portering og koordinering av 
likemannstjenesten på hver sin 
kant. Disse skal igjen innrap-
portere til likemannsutvalget, 
som på sikt forhåpentligvis vil 
bli en del av opplæringsutvalget 
i NAAF. Likemennene skal ha 
kontakt med den enkelte bruker 
og de rapporterer til veilederne, 
slik at vi kan få 
belyst trygde-
spørsmål og 
sosial politiske 
saker oppover i 
organisasjonen. 
Deretter kan 
de som jobber i 
sekretariatet få 
dette videre-
formildet til sty-
resmaktene. Vi 
har ennå noen 
skritt igjen å gå 
før denne visjo-
nen fungerer. 
Likemannsut-
valget håper at 
de fylkeslag og 
regioner som 
ikke har god-
kjente utdan-
nede likemenn, 
vil ta kontakt, 
slik at man kan avtale tid for kurs 
i sitt fylke.  

Det var en vellykket og lærerik 
helg for alle som deltok denne 
helgen. De som ble utdannet 
veiledere vil være med og utvi-
kle og forbedre dette konseptet 
det neste året. Av den grunn vil 

det ikke bli utdannet flere veile-
dere for likemenn dette året her. 
Dette gjør vi for og kvalitetssikre 
denne tjenesten. 

Mona Beate Odland



39ASTMAALLERGI 6 2006
NorMed AS, Solheimvn. 62, Postboks 410, 1471 Lørenskog

                    Tlf. 67 98 01 00, fax 67 98 01 01, www.normed.no, normed@normed.no

Nytt forstøverapparat!
... fordi ingen er like!

Ny teknologi - elektronisk mikropumpe!

•  liten, lett og lydløs
•  enkel å bruke
•  rask forstøvning
•  batteri og nettdrift
•  passer alle aldersgrupper

Batteripakke Nettadapter
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Ceridal-kremene er 
helt uten konserverings-
midler, parfyme, farge, 
emulgator og lanolin.
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MIDD...

...DELER DU 
SENG MED 
HVER
ENESTE NATT! 

Middens avføring er en av  
de viktigste årsakene til allergi  

utenom pollensesongen. 

Avføring/allergenene  
kan også forverre astma  

og atopisk eksem. 

Allergy Control sengetrekk  
gir nær 100% beskyttelse mot  

allergener fra sengen. 

Et vaskbart kvalitetsprodukt  
med 10 års garanti mot

fabrikasjonsfeil.

NB! Barn og ungdom under 16 år med 
dokumentert middallergi får ifølge §5-22 
dekket utgiftene til madrass- og puteovertrekk. 

Kontakt oss for å få tilsendt  
mer informasjon 

�
Vennligst send informasjon om Allergy Control pute-, dyne- og madrasstrekk. 
Navn:   

Adresse:  

Poststed:    

Telefon:     

NORMED AS 
Solheimveien 62 
Boks 410 
1471 Lørenskog 
Tlf.:  67980100 
Fax: 67980101 
www.normed.no 
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luftluftrenluftluftAirPower5TM

Nikkens Air Power5TM – det unike luftfiltersystemet 
som passer like bra på kontoret som hjemme!

•  Godkjent av Norges Astma- og 
  Allergiforbund

•  Femtrinns filtrering som 
  fjerner 99,97% av forurensninger 
  i luften*
•  Fjerner pollen, støv, muggsporer, 
  organiske stoffer, bakterier, røyk, 
  hår fra kjæledyr, osv.
•  Genererer negative ioner 
•  Helautomatisk drift – sensor  som 
  måler forurensning i luften og 
  regulerer hastigheten
•  Fjernkontroll
•  Ozonfri drift
•  Nesten lydløs ved normal hastighet

Ta kontakt med en av våre uavhengige konsulenter for en 
uforpliktende demonstrasjon, mer informasjon, samt priser og 
tilbud. Send en e-post til NORsupport@nikken.co.uk  eller ring 
800 62015 (man-fre kl. 9.30-18.00) så setter vi deg i kontakt 
med en velværekonsulent der du bor. (Husk adresse/postnr. 
i e-posten).
*av partikler over 1,3 micro størrelse
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MIDD...

...DELER DU 
SENG MED 
HVER
ENESTE NATT! 

Middens avføring er en av  
de viktigste årsakene til allergi  

utenom pollensesongen. 

Avføring/allergenene  
kan også forverre astma  

og atopisk eksem. 

Allergy Control sengetrekk  
gir nær 100% beskyttelse mot  

allergener fra sengen. 

Et vaskbart kvalitetsprodukt  
med 10 års garanti mot

fabrikasjonsfeil.

NB! Barn og ungdom under 16 år med 
dokumentert middallergi får ifølge §5-22 
dekket utgiftene til madrass- og puteovertrekk. 

Kontakt oss for å få tilsendt  
mer informasjon 

�
Vennligst send informasjon om Allergy Control pute-, dyne- og madrasstrekk. 
Navn:   

Adresse:  

Poststed:    

Telefon:     

NORMED AS 
Solheimveien 62 
Boks 410 
1471 Lørenskog 
Tlf.:  67980100 
Fax: 67980101 
www.normed.no 

Jeg føler vi har en positiv stemning i 
organisasjonen om dagen, alle vi som 
jobber for saken vår har fokuset rettet 

mot å skape en bedre hverdag for alle i 
Norges land. Tillitsmannsapparatet, sekre-
tariatet, og styret jobber alle for felles mål 
og felles sak! 

Å drive frivillig organisasjonsarbeid 
er for oss alle givende og en stor glede, 
denne gleden strømmer gjennom orga-
nisasjonen. Vi spiller alle på det samme 
laget og jeg opplever at lagspillet blir 
bedre dag for dag, takk for den positivitet 
som fyller oss alle med arbeidslyst og 
livsglede.

I 2007 skal vi ha nytt landsmøte, jeg 
oppfordrer dere alle til å komme med 
forslag til vedtektsendringer, det er sik-
kert mange ting vi kan bli bedre på samt 
endre.  Forslag til valgkomiteen tas også i 
mot med stor takknemlighet. Region Vest 

Hei alle sammen, takk for sist!
har fått jobben med å gjennomføre neste 
landsmøte i september 07, og de er i rute.

OU prosessen er godt i gang, mange 
fylkeslag jobber med gode forslag og løs-
ninger om dagen. Styret i NAAF vil besøke 
så mange fylkeslag som praktisk mulig i 
løpet av vinteren. 

Advent og julen står nå for døra, og 
jeg vil gjerne komme med noe gode tips.  
Alle vil vi jo at alle skal ha en fi n julefei-
ring, også de som er plaget av astma/al-
lergi.  Ved å gjøre noen enkle endringer 
i vanene våre, kan også astmatikere og 
allergikere unngå sykdom. 

Hvis alle oppfordrer butikker, hoteller, 
restauranter og andre steder hvor folk 
møtes om å ikke bruke røkelse vil mange 
være spart for pusteproblemer. 

Bruk juleglede isteden for julestjerne.  
Julestjerna avgir pollen (selv om man kni-
per av det gule i midten). Svibler plager 

også mange. Tulipaner avgir pollen og 
stoffer som mange reagerer på.

Med ønske om en fredfull jul og et riktig 
godt nytt år til dere alle!

Pål Johansen
Forbundsleder

luftrenAirPower5TM

Nikkens Air Power5TM – det unike luftfiltersystemet 
som passer like bra på kontoret som hjemme!

•  Godkjent av Norges Astma- og 
  Allergiforbund

•  Femtrinns filtrering som 
  fjerner 99,97% av forurensninger 
  i luften*
•  Fjerner pollen, støv, muggsporer, 
  organiske stoffer, bakterier, røyk, 
  hår fra kjæledyr, osv.
•  Genererer negative ioner 
•  Helautomatisk drift – sensor  som 
  måler forurensning i luften og 
  regulerer hastigheten
•  Fjernkontroll
•  Ozonfri drift
•  Nesten lydløs ved normal hastighet

Ta kontakt med en av våre uavhengige konsulenter for en 
uforpliktende demonstrasjon, mer informasjon, samt priser og 
tilbud. Send en e-post til NORsupport@nikken.co.uk  eller ring 
800 62015 (man-fre kl. 9.30-18.00) så setter vi deg i kontakt 
med en velværekonsulent der du bor. (Husk adresse/postnr. 
i e-posten).
*av partikler over 1,3 micro størrelse
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AKERSHUS
Nittedal kommune
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 05 90 00

AUST-AGDER
Arendal kommune
4809 ARENDAL
Tlf. 37 01 30 00

Birkenes kommune
4795 BIRKELAND
Tlf. 37 28 15 00

Risør kommune
4952 RISØR
Tlf. 37 14 96 00

Valle kommune
4747 VALLE
Tlf. 37 93 75 00

BUSKERUD
Hol kommune
3576 HOL
Tlf. 32 09 21 00

Nes kommune
2151 ÅRNES
Tlf. 63 91 10 00

FINNMARK
Berlevåg kommune
9981 BERLEVÅG
Tlf. 78 78 20 00

Hammerfest kommune
9616 HAMMERFEST
Tlf. 78 42 25 00

Hasvik kommune
9593 BREIVIKBOTN
Tlf. 78 45 27 00

Karasjok kommune
9730 KARASJOK
Tlf. 78 46 80 00

Kautokeino kommune
9520 KAUTOKEINO
Tlf. 78 48 71 00

HEDMARK
Hamar kommune
2306 HAMAR
Tlf. 62 51 02 00

Kongsvinger kommune
2226 KONGSVINGER
Tlf. 62 80 80 00

Stange kommune
2336 STANGE
Tlf. 62 57 35 00

Tynset kommune
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 50 00

HORDALAND
Bergen kommune
5020 BERGEN
Tlf. 05 556

Eidfjord kommune
5786 EIDFJORD
Tlf. 53 67 35 00

Etne kommune
5591 ETNE
Tlf. 53 75 80 00

Fedje kommune
5947 FEDJE
Tlf. 56 16 51 00

ROGALAND
Bokn kommune
5561 BOKN
Tlf. 52 75 25 00

SOGN og FJORDANE
Førde kommune
6802 FØRDE
Tlf. 57 72 20 00

Vik kommune
6891 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 82 00

SØR-TRØNDELAG
Frøya kommune
7261 SISTRANDA
Tlf. 72 46 32 00

Klæbu kommune
7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 35 00

Melhus kommune
7224 MELHUS
Tlf. 72 85 80 00

Midtre Gauldal kommune
7290 STØREN
Tlf. 72 40 30 00

Trondheim kommune
7004 TRONDHEIM
Tlf. 72 54 00 00

Åfjord kommune
7170 ÅFJORD
Tlf. 72 53 23 00

TELEMARK
Fyresdal kommune
3870 FYSEDAL
Tlf. 35 06 71 00

Nome kommune
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 62 00

TROMS
Balsfjord kommune
9050 STORSTEINNES
Tlf. 77 72 20 00

Karlsøy kommune
9130 HANSNES
Tlf. 77 74 60 00

Kåfjord kommune
9146 OLDERDALEN
Tlf. 77 71 90 00

Skjervøy kommune
9189 SKJERVØY
Tlf. 77 77 55 00

Tranøy kommune
9304 VANGSVIK
Tlf. 77 87 40 00

VEST-AGDER
Hægebostad kommune
4595 TINGVATN
Tlf. 38 34 91 00

VESTFOLD
Sande kommune
3071 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 33 78 70 00

Tjøme kommune
3145 TJØME
Tlf. 33 06 78 00

... for et bedre inneklima
Fusa kommune
5649 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 01 00

Jondal kommune
5627 JONDAL
Tlf. 53 66 95 00

Masfjorden kommune
5981 MASFJORDNES
Tlf. 56 16 62 00

Modalen kommune
5729 MODALEN
Tlf. 56 59 90 00

Odda kommune
5751 ODDA
Tlf. 53 65 40 00

Osterøy kommune
5282 LONEVÅG
Tlf. 56 19 21 00

Radøy kommune
5936 MANGER
Tlf. 56 34 90 00

Sveio kommune
5559 SVEIO
Tlf. 53 74 80 00

Øygarden kommune
5336 TJELDSTØ
Tlf. 56 38 20 00

MØRE og ROMSDAL
Aukra kommune
6480 AUKRA
Tlf. 71 17 15 00

Eide kommune
6490 EIDE
Tlf. 71 29 91 00

Frei kommune
6520 FREI
Tlf. 71 52 95 00

Fræna kommune
6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 81 00

Giske kommune
6050 VALDERØYA
Tlf. 70 18 80 00

Haram kommune
6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 20 75 00

Herøy kommune
6099 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 13 00

Rindal kommune
6657 RINDAL
Tlf. 71 66 47 00

Sande kommune
6084 LARSNES
Tlf. 70 02 67 00

Smøla kommune
6571 SMØLA
Tlf. 71 54 46 00

Sula kommune
6039 LANGEVÅG
Tlf. 70 19 91 00

Sunndal kommune
6601 SUNNDLSØRA
Tlf. 71 69 90 00

Ulstein kommune
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 75 00

NORD-TRØNDELAG
Namdalseid kommune
7750 NAMDALSEID
Tlf. 74 22 72 00

3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 66 77

5004 BERGEN
Tlf. 55 57 66 00

Trygve Brovold A/S
2335 STANGE

Tlf. 62 57 14 12

Gjøvik Mekaniske
Verksted

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 15 33

2401 ELVERUM
Tlf. 62 41 96 50

Optikeren
Skjølgården

4050 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

Magneʼs Auto
4400 FLEKKEFJORD

Tlf. 38 32 21 33

Norsk
Båtsenter AS

5251 SØREIDGREND
Tlf. 55 22 50 30

Skodje
kommune

6260 SKODJE
Tlf. 70 24 40 00

Alliance apotek
Bekkestua

Gml Ringeriksvei 33
1357 BEKKESTUA

Tlf. 67 11 10 60

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

3500 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Anna Maren AS
8392 SØRVÅGEN
Tlf. 76 09 20 50

0021 OSLO
Tlf. 03 000

Maskinsentralen A/S
 8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00
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Merk: Ikke la barn leke med OptiChamber. Ta kontakt med legen din hvis du er usikker på hvordan apparatet skal 
brukes. Følg henvisningene for doseringsaerosolen (sprayen). OptiChamber og masker inneholder ikke lateks.

u Kan benyttes uten maske

u Kan vaskes i oppvaskmaskin

u Passer alle inhalasjonssprayer

u Refunderes på blå resept (§ 3.7)

En lørdag i 
november 
arrangerte vi 
i Kristiansand 
AAF Juleverk-
sted på Hellinga 
Barnehage.

Det var så 
utrolig gøy at 
så mange barn 
og ungdommer 
kunne være 
med på å lage 
vafler og suk-
kertøy. I tillegg 
ble det laget julepresanger. 
Alle dekorerte sin egen spa-
regris og malte hver sin kopp, 
tallerken og spisebrikke

Tusen takk til både store og 
små som gjorde denne dagen 
så minnerik!

Hilsen styret i Kristiansand 
Astma og Allergiforening

v/Hilde-Karin Finseth  
Tellefsen

Juleverksted i Kristiansand
Har du behov for 
å stille spørsmål 
til fagpersoner?

Som NAAF-
medlem har du 
anledning til å 
ringe vår rådgiv-
ningstjeneste og 
stille spørsmål 
vedrørende 
astma, allergi 
(mat, pollen, støv, 

n y t t  f r a  n a a f

NAAFs rådgivningstjeneste
midd osv), eksem, kols, over-
følsomhet, inneklimaproble-
mer og løsninger, stønadsord-
ninger, yrkesskade, trygderett 
og forsikringssaker.

Du kan ringe NAAF og 
snakke med en av våre tre 
sykepleiere på  
tlf. 23 35 35 35 eller sende en 
epost til naaf@naaf.no  

Du kan rådspørre lege på 
epost via www.allergiviten.
no www.allergiviten.no  og 
barnelege på www.naaf.
no/foreldreogbarn www.naaf.
no/foreldreogbarn 

NAAF-advokaten kan du 
kontakte på epost via våre 
hjemmesider www.naaf.no 
www.naaf.no  eller via vår 
rådgivningstjeneste på  
tlf. 23 35 35 35.
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også til stede for å holde oversik-
ten over  alle våre matallergier 
og -intoleranser. Svein Magnus 
presenterte Matakademiet, og 
generell teori om matvareover-
følsomhet. Høydepunktet kom 
da han fortalte oss hva som 
skulle gjøres på lørdagen, etter 
hvert som han beskrev den ene 
delikatessen etter den andre, løp 
tennene våre i vann. Da passet 
det veldig dårlig at pizzaen ble 
levert en time for sent!

Etter vel endt forelesning og 
bespisning, ble vi delt i grupper 
og sendt ut i Ålesunds gater 
med kart og destinasjoner til et 
rebusløp. Vi fi kk virkelig sett oss 
rundt i byen og gjort oss opp et 
bilde av hva den har å by på av 

NAAFUs aller første julebord
Velsmakende mat for alle 
ganer, kulturopplevelser og 
for sent levert pizza bidro alt 
sammen til å gjøre høstens 
matkurs til en minnerik kveld 
for NAAFs ungdomsorganisa-
sjon.

■ av Trond-Even Langjord

Folk kom til Ålesund fredags 
ettermiddag, og ble vi innlosjert 
på hotell ved foten av Brosundet, 
midt i hjerte av Ålesund. Det 
bar straks av gårde til Asplund 
Barne- og Ungdomskole og teo-
rikurs. Kursholdere var Mataka-
demiet i Trondheim med Svein 
Magnus i spissen. Kona Britt 
Randi og ”lærlingen” Thor var 

Julstjernen som lyseslukker
Mange forbinder den røde, 
mangebladede potteplanten 
med høytid, dekorativitet og 
god julestemning. Men ikke 
alle…

fasiliteter og arkitektur. Byens 
kjerne består i hovedsak av 
murhus med Jugend- stilens gra-
siøse utsmykning. Store buede 
vinduer i gateplan, en rekke med 
tårn og fasaden er utsmykket 
med fl otte border og skulpturer 
i alskens varianter som bare et 
barns fantasi kan overgå. 

Det var en spent gjeng som 
møtte fram lørdag morgen for 
å suge til seg all kokkekunsten 
Matakademiet har å by på. 
Suppe og ribbe, surkål, rødkål og 
leverpostei stod på menyen. Og 
til dessert krumkaker, kremer og 
alskens andre bakverk. Det er jo 
nesten utrolig å tenke på at vi 
skulle lage mat som faktisk alle 
kan spise uten å bli sjuke.

Vi ble delt inn i grupper på tre 
og fi re, utstyr ble funnet frem og 
kokkeleringen satte i gang. Etter 

en stund dukket TV Sunnmøre 
og lokalaviser opp for å følge 
nysgjerrig med på det som 
skjedde. Etter 7 timers matla-
ging, der ingenting gikk galt, var 
det klart for det første julebordet 
i NAAFU sin historie. Nå kunne 
vi kose oss med all den gode 
maten vi hadde laget og med 
sanger og taler som seg hør 
og bør. Vel blåst arrangement 
–mange takk til Matakademiet 
og arrangementkomiteen! ■

Janne Kulbrandstad erindrer 
mangfoldige anledninger hvor 
hun etter få minutters ekspone-
ring for julestjerner har endt opp 
med 40 i feber, tette luftveier 
som ved astmaanfall og enten 
infl uensa eller lungebetennelse. 
I tillegg kommer vanlig høysnue 
med kløende, rennende nese 
og øyne. Den unge kvinnen har 
vært med på juleforberedelser, 
men må på forhånd ringe rundt 
og forhøre seg om det er fritt for 
blomsten som fremkaller plager.

Med årene har venner, familie 
og arbeidsgiver blitt fl inke til å 
ta hensyn. Dette gjør hverdagen 
mye lettere, og Janne vet at det 
er trygge steder, slik at hun kan 
komme seg ut.

Allerede i november begyn-
ner problemene. I førjulstiden 
er matbutikker og kjøpesentre 
uaktelle å oppsøke, da disse ofte 
tar inn julestjerner. Mange kaféer 
pynter med den vesle ”gledes-
sprederen”. Dersom Janne har 

lyst til å gå ut å spise eller gå på 
kafé, må hun sende inn noen til å 
sjekke, eller ta en ringerunde så 
hun fi nner et trygg sted. 

– Heldigvis har jeg en snill 
mann som tar seg av alt av inn-
kjøp i de siste 6–7 ukene av året, 
og starten av januar til alle har 
fått kvittet seg med julestjer-
nene, forteller hun.

Omtenksomme venner melder 
fra om butikker og kjøpesentre 
som tatt inn eller begynner å gå 
tomme for julestjerner. Heldigvis 
har de en liten nærbutikk, ICA 
i Sjetnemarka, som ikke tar inn 
”høytidsblomsten”. Når Janne 
trenger enkle ting så kan hun 
dra dit. Men er det allergivennlig 
mat hun trenger, må mannen 
hennes ta handleturen.

Som aktivt styremedlem i 
NAAFU er det viktig for Janne at 
årets siste styremøter avholdes i 
november, slik at hun kan delta. 
”Det hjelper lite om mitt hotell-
rom eller vårt konferanserom har 
vært fritt for julestjerner i fl ere 
dager. Hvis det fi nnes julestjer-
ner et annet sted i bygget, vil det 
bli problematisk da ventilasjons-
anlegget sirkulerer luften, fortel-
ler hun. Ofte er det også et stort 

problem å reise da fl yplasser og 
stasjonsbygninger som regel er 
julepyntet.

Den vordende mor er vant til 
å ta ansvar for egen sykdom og 
gi informasjon god tid i forveien 
til steder hun vet hun kommer 
til å måtte oppholde seg. På 
nyåret blir Janne og ekteman-
nen foreldre for første gang. Men 
i tilfelle den lille skulle melde sin 
ankomst tidligere enn forventet, 
har de fått inngått avtale med 
sykehuset. Fødeavdelingen har 
lovet å gjøre det de kan for å 
tilrettelegge, og vil 
pynte med ildtopp og 
juleglede i førjulstiden 
– en plante de 
fl este allergi-
kere og astmati-
kere tåler. Ekteparet er 
takknemlige for forstå-
elsen og 
samarbeids-
viljen de blir 
møtt med av 
sykehuset, og 

de håper at de pårørende ikke 
tar med julestjerner inn på huset. 

Men dersom hun skulle være 
uheldig å bli syk og trenge akutt 
legehjelp, har hun ingen steder å 
dra for å få hjelp på grunn av ju-
lestjernene. ”Jeg mener at syke-
husene skal være en trygg plass 
for astmatikere og allergikere, 
men det er det dessverre ikke. 
For oss er det faktisk tryggere å 
være syk hjemme og håpe det 
går bra!” 

Julestjernen hører til de mest 
allergitriggende plantene og er i 
tillegg svært 
giftig.  ■
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Avdelingenes program – 
høst 2006
Avd. Follo
Svømming
Svømming hver onsdag på 
Høyås Bo- og Rehabiliterings-
senter, Valhallavn. 74, Tårnåsen
1. pulje:  18.15–19.00
2. pulje:  19.00–19.45
Pris: Voksen kr 40,-/med klip-
pekort kr 30.  Barn kr 20/med 
klippekort kr 15.
Klippekort kr 300.
Svømming hver mandag på 
Sunnås Sykehus, Nesodden kl. 
18.00–20.00 Pris: Voksen kr 30. 
Barn kr 25.
Årsmøte
Vi ønsker alle hjertelig velkom-
men til årsmøte den 7. februar 
kl 20.00 på Høyås Bo- og Reha-
biliteringssenter, Valhallavn. 74, 
Tårnåsen. 
Trimtilbud
Våre medlemmer kan også be-
nytte seg av våre avtaler med 
lokale helsestudioer. I Follo har 
vi avtaler med:
Activa Gym as
Holtervn. 4B 1440 Drøbak  
Fri innmelding (ord. kr 600)
Pr. mnd. Kr 370 (ord. kr 420) 
Gjelder Avtalegiro
Tlf: 64 93 19 80
Spenst Vestby
Møllevn. 4 1540 Vestby  
Fri innmelding (ord. kr 600)
Pr. mnd. Kr 370 (ord. kr 420) 
Gjelder avtalegiro
Tlf: 64 95 34 64
Topp Aerobic
Laila Pedersen Skau
Nordbyvn. 72, 1400 Ski 
20 % rabatt på klippekort
Tlf: 64 87 43 38
Ås Treningssenter
Myrvn. 10  1430 Ås Fri 
inmelding (ord. kr 600)
Pr. mnd. Kr 370 (ord. kr 420) 
Gjelder avtalegiro
Tlf: 64 94 29 00
Avd. Asker/Bærum
Lungetrim  På Fysio Aktiv er 
det lungetrim mandag og 
fredag kl. 10.30-11.30 
Kontaktperson: Inger Hagen 
Dæhlin på tlf: 66 76 65 40
Svømming
Svømming på Landøya bad, 
onsdager kl. 15.30–17.00. Gra-
tis for alle våre medlemmer.

Kontaktperson: Rønnaug 
Svinsås Olsen  
66 84 80 16/413 26 966
Årsmøte
Vi ønsker alle hjertlig vel-
kommen til årsmøte den 21. 
februar kl 19.00 på Holmense-
niorsenter, 1394 Nesbru
Trimtilbud
Våre medlemmer kan også be-
nytte seg av våre avtaler med 
lokale helsestudioer. I Asker/
Bærum har vi avtaler med:
ELEXIA Asker
Erteløkka 1, 1384 Asker 1 
ukes gratis treningskort
Gratis sekk og drikkeflaske 
v/innm.. Aldersgr. 18 år
Tlf: 66 98 73 00
ELEXIA Bekkestua
Bærumsvn. 206,
1357 Bekkestua 
Alle medl. får personlig veiled-
ning og deltakelse i oppføl-
gingsprogram;
”Get You Started”
Pris pr. mnd. fra kr 449. Kr 149
tilk. i adm. gebyr 
Gjelder v/nytegning av
12 mnd. abonnement
eller fam.medl.skap
Gjelder ikke i komb. 
med andre tilbud.
Aldersgr. 18 år Tlf: 67 12 99 50
Friskis og Svettis, Asker
og Bærum www.friskissvettis.
no 15 % rabatt på helårskort
og 10 % rabatt på terminkort
Tlf: 67 80 76 00
Klinikk for Alle Sandvika AS
Løkketangen 10
1337 Sandvika www.kfa.no  
Fri innmelding
Kr 3060 12 mnd. abonn.
Kr 1870 6 mnd. abonn.
Kr 1120 3 mnd. abonn.
Kr 270 pr. mnd. v/avtalegiro
Kr 710 klippekort m/12 klipp
Prisene inkl. enkelte gruppe-
treninger, balansetrening og 
stavgang. Kvalifisert veiledning 
og oppfølging av fysioterapeut 
tilbys. Tlf: 67 80 50 70
Nesbru Trim & Helse
Gartnervn. 1, 1394 Nesbru 
www.nesbruhelse.no 
Fri innmelding/ingen adm. 
gebyr Pr. mnd. kr 430, med ”fry-
semulighet” 12 mnd. bindings-
tid Tlf: 66 85 31 40
Nonstop Fitness
Skuivn. 149

1339 Vøyenenga  
Gratis prøvetime m/instruk-
tør som setter opp personlig 
treningsprogram
12 mnd. abonnement m/avta-
legiro kr 350 pr. mnd. (ord. 390)
Aldersgr. 18 år Tlf: 67 13 51 50
Svømming
Svømming hver fredag på 
Sørum Sykehjem.
Kontaktperson: Ellen Margrete 
Graarud,  
tlf. 63 82 48 35/480 56 848
Årsmøte
Vi ønsker alle hjertelig vel-
kommen til årsmøte den 13. 
februar kl 18.00 på Olavsgaard.
mtilbud
Våre medlemmer kan også be-
nytte seg av våre avtaler med 
lokale helsestudioer. På Nedre 
Romerike har vi avtaler med:
Family Sports  
Club Lillestrøm AS
www.fsc.no Elvegt. 52,
2000 Lillestrøm   
50 % på innm.
5 % rabatt på alle typer avtaler
Tlf: 64 84 54 20
Nittedal Helsestudio
Skolebakken 5, 1482 Nittedal
20 % rabatt
Tlf: 67 07 22 63
Spenst Aurskog-Høland
Coop-Prixsenteret, Pb.93,
1930 Aurskog  
50 % på innm.avg. (ord. kr 500)
Pr. mnd. kr 350 ved 12 mnd. 
bindingstid
Pr. mnd. kr 375 ved 6 mnd. 
bindingstid
Tlf: 63 86 29 60
Spenst Bjørkelangen (kun 
styrketrening)
Bjørkelangen Videregående 
Skole 3 mnd. bindingstid  
kr 850
Ta kontakt med Spenst Aur-
skog-Høland for nærmere info, 
Tlf: 63 86 29 60
Sportsbaren Treningssenter
www.sportsbaren.no Strøm-
men Storsenter,
2010 Strømmen  
Fri innmelding (ord. kr 750)
50 % på første klippekort 
Tlf: 63 81 33 55
Svømming
Svømming på Gjestad, Jess-
heim. Hver lørdag kl. 12–14. 
Følger skolens ferier. Mulighet 
til å ta svømmemerke. Kontakt-

fylkeslagene informerer        KURS ● REISER ● TILBUD ● INFORMASJON
Opplysninger om fylkeslagene: Kontaktpersoner, adresser, telefon, faks og åpningstider finner du på side 49.
Mange fylkeslag legger ut sine kurstilbud og annen informasjon på nettet: www.naaf.no/fylkeslag

person: Espen Mørk, tlf: 63 90 
40 43/988 18 892 
Badeland, Clarion Hotell Oslo 
Airport Gardermoen 50 % 
rabatt for medlemmer.
Årsmøte
Vi ønsker alle hjertelig vel-
kommen til årsmøte den 14. 
februar kl 19.00 på Glabakk 
aktivitetssenter, Råholt.
Trimtilbud
Våre medlemmer kan også be-
nytte seg av våre avtaler med 
lokale helsestudioer. På Øvre 
Romerik har vi avtaler med:
Nannestad Trim & Helse
Granåsgården II,
2030 Nannestad  
Kr 480 i rabatt på 12 mnd. 
abon.
Kr 330 pr. mnd. (ord. kr 370)
Tlf: 63 99 75 75
Nes Helse og Treningsstudio
Runni, 2150 Årnes  
Kr 180 pr. mnd. (ord. kr 240)
ved 12 mnd. abonnement
Tlf: 63 90 11 79
Spenst Jessheim
Trondheimsv. 85 
2050 Jessheim  
Oppstartsgebyr kr 249
Pr. mnd. kr 419 (ord. kr 449)
gjelder 12 mnd. abon. v/avtale-
giro Tlf: 63 97 79 60
Spenst Årnes AS
Nedre Hagavei, 2150 Årnes 
50 % på innmelding (ord.  
kr 500)
Pr. mnd. kr 349 (ord. kr 389) 
gjelder 12 mnd. abonnement 
v/avtalegiro Tlf: 63 90 79 42
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Kontortid
Kontortid på Sykehuset Innlan-
det, Kongsvinger
Glåmdal astma- og allergi-
forening har kontor tid på læ-
rings og mesterings senteret/ 
brukerkontoret på Sykehuset 
Innlandet, Kongsvinger første 
torsdag i måneden på jevnt 
uketall kl. 16–18. Ta en tur 
innom, vi er der for deg.
Julehilsen
Vi ønsker alle medlemmer, 
tillitsvalgte og støttespillere 
en riktig god jul og et godt 
nytt år!



       
barn  kr. 23.150,-
Tillegg for leilighet alene                                         
kr.   1.600,-
Det er reservert 30 flyseter og 
10 leiligheter på Valle Marina.
Prisen inkluderer reise og opp-
hold i 3-roms leilighet, samt 
transport tur/retur flyplass 
– Valle Marina.
Prisen gjelder for medlemmer i 
NAAF Oslo fylkeslag, venner og 
familie som reiser sammen.
Les mer om Valle Marina på 
www.naaf.no
Bindende påmelding til 
fylkeslagskontoret før 20. mars 
2007.  Depositum betales ved 
påmelding.

47

  REGION VEST

ASTMAALLERGI 6 2006

  SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG

  VESTFOLD FYLKESLAG

  OSLO FYLKESLAG

Invitasjon til juletrefest
Bergen Astma- og Allergi-
forening inviterer sine med-
lemmer til vår årlige juletrefest:
Sted: Haukeland universitetsy-
kehus, Kantinebygget, 2. etasje.
Tid:  6.1.2007. kl.15.30.–17.30.
Pris: Barn kr. 50 og voksne  
kr. 30. Vi håper at mange har 
lyst og mulighet til å være 
med.
Påmelding til Anne Elise på tlf. 
55 95 25 67, fra 27.–29.12.06, 
kl.17–19. 
Vi benytter også anledningen 
til å ønske alle en riktig God 
Jul. Hilsen styret
i Bergen AAF

  MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG

Førebels Aktivitetsplan 2007
Praktisk/teoretisk matlagings-
kurs for ungdom/unge vaksne i 
regi av ”Matskolen” ,
i Molde 3.– 4.mars.
Astma/allergidag i samarbeid 
med apoteka i fylket 
med fokus på barneastmaåret 
(vår/haust 2007)
Dagskonferanse på Rica Seilet i 
Molde fredag 30. mars
Tema: Inneklima ,utfordringar i 
kvardagen – med fokus på born 
og ungdom.
Årsmøte/kurs på Rica Seilet i 
Molde 31.mars – 1.april 
Møre-trimmen på Ørskogfjellet 
ein søndag i september
Familieseminar på Dovrefjell 
Hotell på Dombås 14.–16.sep-
tember 
Landsmøte i Bergen 21.–23.sep-
tember 
Gruppereise til Valle Marina, 
Gran Canaria 6.–20 oktober
(alternativt 5.–19.oktober)
I samarbeid med lokallaga i 
NAAF og ev. LHL – oppretthalde 
mosjonsgruppene i fylket/ev. 
setje i gang nye – vår og haust 
2007
Støtte opp om dei aktivitetar 
som kjem i gang som følgje av 
prosjektet
”Meir MMT” – vår og haust 2007    
Likemannskurs/samling for like-
menn - oktober/november 2007

Tur til Valle Marina
NAAF Oslo fylkeslag inviterer 
til tur for våre medlemmer til 
Valle Marina på Gran Canaria:
Mandag 9. juli til 23. juli 2007.
Valle Marina ligger i nærheten 
av Arguineguin mellom de to 
store turiststedene Playa Ingles 
og Puerto Rico.  Anlegget 
rommer både et helsesenter, 
en nærbutikk, en hyggelig re-
staurant og snackbar. Boligom-
rådet ligger godt avskjermet 
fra biltrafikk og annen støy, 
men på grunn av oppussing 
av senteret, vil noe støy kunne 
forekomme. Kun kort spasertur 
til stranden og havet.
Gran Canaria er en flott Cana-
risk øy, og vel verdt et besøk.
Grunnpris pr. person ved 2-4 
personer i leiligheten        kr.   
6.500,-
Familiepakke 2 voksne + 1 
barn  kr. 18.750,-
Familiepakke 2 voksne + 2 

Lungerehabilitering Vi fortset-
ter vår Lungerehabilitering på 
Selli Rehabiliteringssenter i 
Klæbu. Dette gjelder både nye 
grupper og oppfriskningsgrup-
per. 
Matskolen vil ha mange aktivi-
teter fremover. Vi lager julemat 
21. november
Matskole for SFO og Barneha-
ger 6. februar og 19. april 2007.
Nettstedet www.matskolen.
no vil være under kontinuerlig 
utvikling.
Matskolen kommer gjerne til 
ditt hjemsted. Ta kontakt med 
oss på tlf. 72 89 22 90 eller vårt 
nettsted.
Eksemskoler / Astmaskoler / 
Kols-skoler
Vi har tilbudene – ta kontakt 
så hjelper vi deg til å finne det 
tilbudet som er riktig for deg. 
Neste eksemskole er fredag 16. 
februar. Det blir Astmaskole for 
ungdom i høst.
Astmaskole for foreldre er 9. 

mars på Selli Rehabiliterings-
senter i Klæbu.
Astmaskole for Ungdom hol-
des i 2007. Her møter ungdom-
mene med sine foreldre og sin 
gymlærer. 
Samtalekvelder for foreldre 
til barn med eksem, astma og 
matallergi. Ta kontakt med oss 
så vil vi informere om de neste 
foreldremøtene utover våren. 
Neste samtalekveld blir mandag 
22. januar.
Internundervisning
Vi fortsetter skoleringen av våre 
kontaktpersoner, informatører 
og likemenn. Neste samling er i 
februar. Vi fordyper oss og kva-
litetssikrer vårt arbeid. Foreleser 
er: Prof. dr. med Rolf A. Walstad 
Matallergi
Studenter på HIST avd for Mat 
og Medisinsk Teknologi vil dette 
skoleåret ta en hovedoppgave 
om matallergi og ernæring. Får 
ditt barn, som må leve uten….. 
,i seg de nødvendige nærings-
stoffer? Studentene ønsker 
kontakt med familier med barn 
fra ca. 0-12 år med matallergi. Ta 
kontakt så snart som mulig.
Badedagen – OBS ny dato. Vi 
møtes lørdag den 20. januar 
2007 kl. 1100 i Pirbadet. Påmel-
ding til Fylkeskontoret.
Kunnskap astma, allergi og 
eksem
Fredag 23. mars er det Fagdag 
i Trondheim for helsesøstre, 
jordmødre, leger og spesialister. 
Påmelding til fylkeskontoret
Julegavetips: ” Gode råd er 
grønne” . Boken fås kjøpt på 72 
83 10 04 eller www.naafstrl.no
Det er blitt en riktig lekker bok 
med over 400 bilder og mange 
praktiske råd for valg av allergi-
vennlige planter ute og inne.
Savner du et tilbud – blir vi vel-
dig glad for å høre fra deg?
Fylkeskontoret nås på 72 83 10 
04 eller naafstrl@online.no

NAAF Vestfold Fylkeslag vil 
ønske alle våre medlemmer en 
riktig God Jul og Godt Nytt år!  
Vi takker for alle henvendelser 
og hjelp i 2006 og ser fram til et 
fint år i 2007, som skal være et 
Barneastma-år, men vi vil ikke 
glemme alle de andre sakene vi 
jobber for.
Kurs Kurs for foreldre, barn, 
besteforeldre, voksne m/på-
rørende og for ungdom på 
Gautefall hotell i Telemark 9.–11. 

mars 2007. Påmelding i januar 
til fylkeskontoret tlf. 33 06 39 50 
naafvest@online.no
Sandefjord AAF
Badingen  på Kysthospitalet i 34 
grader varmt saltvann fortsetter 
hver torsdag. Avreise med mini-
buss kl. 17.00 fra Hvidtgården. 
Påmelding til Hilde  
tlf. 33 46 12 87.
Møt andre med astma/allergi 
på Hvidtgården hver torsdag kl. 
10–12 til en hyggelig prat.
13. februar – Årsmøte
Sandefjord AAF trenger flere 
frivillige likemenn.  Kursing vil 
bli gitt. Kontakt leder på  
tlf. 33 45 89 17.
Larvik AAF
Bading på Kysthospitalet for 
voksne og barn hver torsdag 
kl. 18–20 i uke 34–50 og uke 
1–23.  Det er bare å møte opp. 
Medlemmer betaler ½ pris. Gra-
tis for barn. Kontaktperson Finn 
Halvorsen tlf. 33 18 42 08.
Veiledningskontoret  adr. 
Nansetgt. 6, samme inngang 
som trygdektr. er betjent hver 
tirsdag kl. 10–14.  Møt opp og 
snakk med våre likemenn.  
Tlf. 45 44 69 11
12. desember. Julemøte på Bø-
keskogen Eldresenter kl. 18.30 
med mat og underholdning.
7. februar – Årsmøte
Vårt mål er å få hjemmesyke-
pleiere røykfrie i arbeidstiden.  
Det er svært plagsomt å få be-
søk av en person som nettopp 
har røkt.
Tønsberg og omegn AAF
Treningsgruppe for voksne med 
lungelidelser.  Tlf. 33 32 36 70.
30. desember Juletrefest på 
Midtløkken kl. 17.00. Påmelding 
tlf. 33 32 50 59 / 928 30 224.
7. februar – Årsmøte
Horten og omegn AAF
40 års jubileum feires 6. desem-
ber på Hotel Grand Ocean. 
Vårt mål er å få det røykfritt 
også om kvelden i og utenfor 
alle skoler, barnehager, SFO, 
idrettsarenaer og andre steder 
der barn og unge samles. Perso-
nalet skal ikke ha lov til å røyke i 
arbeidstiden.
Nordre Vestfold AAF
Det vil bli stands i matbutikkene 
utover våren om matallergi 
og –intoleranse. Det blir også 
stands på apotekene.   Skoler, 
barnehager og eldresentre kan 
få foredrag om astma, allergi, 
eksem og kols ved å henvende 
seg til Kristin Marthinsen på 
tlf. 33 77 71 10.
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Saftige og næringsrike surdeigsbrød bakt 
av 100% ferskmalt speltfullkorn

Fri for melk � Fri for sukker.
Ekstra grovt � Økologisk

Les mer på: www.brynildsen.no/spelt

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn
8 rene basisprodukter av høy kvalitet
utviklet i tett samarbeid med det fi nske
astma og allergiforbundet
selges kun hos frisøren

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

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn

Nå kan du bruke Blenda
Sensitive til hele tøy-
vasken. Blenda Sensitive
Tøymykner er en parfyme-
fri og skånsom tøymykner
som alle trygt kan bruke,
også de med sensitiv
hud.

Blenda Sensitive 
Tøymykner, en 
kosemyk og parfy-
mefri venn for 
sensitiv barnehud
som anbefales av
Norges Astma- og
Allergiforbund.

www.blenda.no

Blenda Sensitive 
Tøymykner

Blenda Sensitive
Tøymykner
–uten parfyme og

fargestoffer!

NORGES
ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND
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Siemens dynapower XXL
� Enestående sugekraft 

med 2400 W
� HEPA-filter gir renere 

utluft enn romluften
� 6 liters støvpose 
� 13 m aksjonsradius

Modell VS 08G2499

www.siemens-hvitevarer.com

HudHud
vennlig
Forskere påpeker at miljøfaktorer er 
årsaken til økt forekomst av allergi og eksem. 
Klær og vaskemidler er blant kildene. 
Kjemikalier, kunstfi bre og genmodfi serte en-
zymer kan trenge inn i huden eller samle seg 
i husstøv som vi puster inn. Særlig små barn 
og dem med sår, ømfi ntlig hud blir påvirket av 
miljøgiftene.

Økologisk bomull gir rent tøy uten 
kjemikalier. Slike myke klær lindrer symptoner 
og reduserer kløe. Hos oss får du nå også 
naturlige vaskemidler uten parfyme og 
enzymer.

Bestill enkelt på nettet: www.bomull.no
Motta gratis katalog:
Cotton Child, Pb 68
Setrum, 3701 Skien
ring: 22 11 45 00

Naturlig bedre
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SEKRETARIATET
Geir Endregard, 
generalsekretær
Tlf. 23 35 35 35
Tlf. 23 35 35 15 

Stab
Atle Kristiansen, 
markedssjef
Tlf. 23 35 35 17  
epost: atle@naaf.no
Kontaktes vedr. NAAFs 
landslotteri, 
innsamlingsaksjoner 
og sponsoravtaler.

Hallvard Ramfjord, 
forsker med ansvar for 
pollenvarslingen
Tlf. 73 59 60 76  
epost:  hallvard.ramfjord
@bio. ntnu.no
Kontaktes vedr. pollen.

Seksjon for fellestjenester
Jorunn K. Brubak, 
fagsjef og økonomisjef
Tlf. 23 35 35 16  
epost: jorunn@naaf.no
Stedfortreder for 
generalsekretær.

Eva Ravdal, 
administrasjonsmedarbeider
Tlf. 23 35 35 10  
epost: eva@naaf.no

Gro-Lisbeth Ness, 
adm. og lønnsmedarbeider
epost: gron@naaf.no
Kontaktes vedr. adr. endring.

Seksjon for 
informasjon og media
Tonje Waaktaar Gamst, 
fagsjef og redaktør for 
AstmaAllergi
Tlf. 23 35 35 12  
epost: tonje@naaf.no
Kontaktes vedr. AstmaAllergi 
– medlemsbladet. 
Kontaktperson for media. 

Nina Brun,  
redaktør for Allergi i Praksis og 
nettredaktør 
www.naaf.no 
Tlf. 23 35 35 11   
epost: nina@naaf.no
Kontaktes vedr. Allergi i Praksis 
fagblad til helsepersonell,  
NAAFs hjemmesider.

Rose Lyngra,
informasjonskonsulent
Tlf. 23 35 35 13 
epost: rose@naaf.no
Kontaktes vedr. astma, allergi, 
eksem, overømfintlighet og 
trygderettigheter.

Seksjon for samfunnspolitikk
Anne Elisabeth Eriksrud, 
fagsjef 
Tlf. 23 35 35 22   
epost: anne@naaf.no
Kontaktes vedr. helse, 
miljø- og sosialpolitiske 
spørsmål. 

Helle Stordrange Grøttum, 
rådgiver
Tlf. 23 35 35 23  
epost: helleg@naaf.no
Kontaktes vedr. 
matoverfølsomhet

Randi Aase, 
opplæringskonsulent
Tlf. 23 35 35 19  
epost: randi@naaf.no

Britt Inger Skaanes, 
prosjektkoordinator
Tlf. 23 35 35 21  
epost: brittis@naaf.no
Kontaktes vedr. forskning, 
prosjekter og Helse og 
rehabilitering

Karin Moen, 
administrasjonsmedarbeider
Tlf. 23 35 35 14  
epost: karin@naaf.no

NAAFs inneklimakontor
Ellen R. O. Strand, 
leder/fagsjef
Tlf. 75 52 87 72
epost: ellens@naaf.no
Kontaktes. vedr. 
inneklimaspørsmål.

Tove Strand
Tlf. 75 52 60 35
Kontaktes vedr.  
inneklimaspørsmål
epost: toves@naaf.no

FYLKESLAGENE I NAAF
Akershus fylkeslag
Myhrer, 
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 95 95 35.  
Faks. 63 95 95 30
Mobil: 91 81 39 09
epost: post@naaf-akershus.no
Man-tor: 09.00-15.00
Berit Moen, 
kontormedarbeider
Grete Øvretveit, 
fylkessekretær

Aust-Agder fylkeslag
Sørlandet Sykehus Arendal,
Serviceboks 605,
4809 ARENDAL
Har ikke fylkessekretær

Buskerud fylkeslag
Tollbugt. 29, 3044 Drammen
Tlf. 32 83 45 10  
Faks. 32 83 45 11
epost: busk-n@online.no
Tirs. ons. tors.: 08.00-15.30

Finnmark fylkeslag
Nina Danielsen,  
fylkesleder
Lisadellvn. 2, 9900 Kirkenes
epost: post@ninadanielsen.no
Tlf. 41 69 77 82
Faks. 78 99 20 51
Har ikke fylkessekretær

Hedmark fylkeslag
Postboks. 349, 2403 ELVERUM
Tlf. 62 42 61 62  
Faks. 62 42 61 62
epost: post@naaf-hedmark.no
Man., tirs., tors.: 09.00-15.00
Gunn Rauken, 
fylkessekretær

Møre og Romsdal fylkeslag
Webjørn Svendsensgt 14,
6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 85 70 
Faks. 70 06 92 29

epost: naafmr@online.no
Kvardager: 09.00-16.00.
Lisbeth Svendsen Søvik, 
fylkessekretær

Nordland fylkeslag
Dronningensgt. 57, 8006 BODØ
Tlf. 75 52 37 10  
Faks. 75 52 18 55
Man.-fre.: 09.00-15.00
Ons.: 09.00-12.00
Heidi Nilsen, 
fylkessekretær

Nord-Trøndelag fylkeslag
Ogndalsvn. 2, 7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 99 86  
Faks. 74 16 30 18
epost: ntnaaf@start.no
Man, ons, fre oddetallsuker, 
Man, ons, partalsuker: 
08.00-15.30
Sigrid Westrum, 
fylkessekretær

Oppland fylkeslag
Norges Astma- og  
Allergiforbund
Oppland fylkeslag
c/o Kjell B. Madsen
Storgata 35, 2750 GRAN
Tlf. 61 32 83 79

Oslo fylkeslag
PB 2603 St.Hanshaugen,
0131 OSLO
Besøksadr.: Akersveien 24C
Tlf. 22 99 24 80 
Faks. 22 99 24 85
post@naaf-oslofylkeslag.no
May Holen,  
fylkessekretær

Region Vest:
Hordaland, Rogaland og Sogn 
og Fjordane fylkeslag
Vestre Strømkaien 9, 
5008 BERGEN
Tlf. 55 32 52 08  
Faks 55 32 07 65
epost: post@naafvest.no
Kontaktperson:
Jørgen Vikdal 
Tlf. 95 92 11 09

NAAFs adresseoversikt
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Sør-Trøndelag fylkeslag
PB 89, 7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 10 04  Faks 72 83 17 90
Man-fre: 08.00-15.30
E-post: naafstrl@online.no 
Anne-Mari Brekk Nilsen, 
kontormedarbeider
Marianne Bjerke, 
fylkessekretær

Telemark fylkeslag
Blekebakkvegen 1, 3725 SKIEN
Tlf. 35 51 96 68  
Faks  35 51 96 61
Man. og tors., : 09.00-15.00 
epost: naaf.
telemark@blekebakken.no
Mona H. Larsen, 
fylkessekretær

Troms fylkeslag
Bjørg Molander, fylkesleder
Tlf. 77 07 08 72 / 90 96 91 23 
epost: bmoland@broadpark.no
Har ikke fylkessekretær

Vest-Agder fylkeslag
Pb. 118, 4662 Kristiansand
Tlf. 38 02 74 72 Faks: 38 02 04 35

Tirs. og tors.: 09.00-14.00
epost: vafl @online.no
Cecilie Saur Haukvik, 
fylkessekretær

Vestfold fylkeslag
Næringsbygget, PB 208, 
3164 REVETAL
Tlf. 33 06 39 50  Faks: 33 06 39 51
epost: naafvest@online.no 
Tir-ons. og tors.: 08.00-15.30
Ellen Sørby,  fylkessekretær

Østfold fylkeslag
Ilaveien 95 1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 83 62  Faks 69 31 85 80
Man-ons: 10.00-13.00
epost: loui-ma@online.no
Mona Louise Marthinussen

NAAF Gran Canaria
Colegio Noruegio
Bco. De la Verga
E-35120 Arguineguin
Gran Canaria
Tlf. 00 34 928 15 09 81
Faks 00 34 928 15 10 75 
epost:  naaf_gc@hotmail.com
Tove Selsø,  leder

NAAFS STYRE 2005 - 2007
Leder:
Pål Johansen 
Politisk nestleder:
Anne Ombye
Organisatorisk nestleder:
Nils Petter Næsset 
Styremedlemmer:
Jan Ivar Rønning
Elisabeth Bjørheim Salte
Anne Stryken Nygaard
Torunn Ones Narvestad
Ottar Drågen
Hege Sande, NAAFU 

Varamedlemmer:
Einar Anders Holte
Tore Andersen
Camilla Therese Roos Bjerke, 
NAAFU

NAAFU
NAAFs ungdomsorganisasjon
Hege Sande, 
leder
epost: hege.sande@itk.ntu.no

På www.naaf.no fi nner du det meste av 

det du lurer på om NAAF og relatert 

til sykdomskategoriene, forbundets 

virksomhet og tilbud. 

Velkommen!

ASTMAALLERGI 6 200650

For informasjon og bestilling av MiteBlockTM:

Sleep Scandinavia as,  Snarøyveien 57, 1367 Snarøya  � Tlf. 67 11 03 17 �  Fax. 67 53 48 25 �  www.SleepScandinavia.com

� MiteBlockTM sengetøy gir total beskyttelse 
mot midd og allergener.

� Komfortabelt, mykt og hudvennlig uten 
kjemiske tilsetninger.

� Vaskbart ved 950C - med 10 års garanti mot 
fabrikasjonsfeil.

� Vurdert og godkjent av NAAFs faglige 
produktutvalg.

Rikstrygdeverket refunderer utgifter til madrass- 
og pute-overtrekk for barn under 16 år med 
dokumentert middallergi.

Org. nr.:  987 726  482 

anbefales av 
Norges Astma- og Allergiforbund
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Førsteinntrykket av ditt hjem

skapes av gulvet, det definerer

din stil og atmosfære. Alloc

gjør ingen kompromiss - den

vakre overflaten har solid indre

styrke. Vi skaper rom som

gleder sansene i lang tid. Velg

Alloc og vær stolt og trygg.

Alloc Commercial - 674981 ST

Hearthstone

www.alloc.no

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal
Tel 38 34 22 00
Kundeservice: 815 32 830
alloc@alloc.no

The Original
Everything else is a compromise



B-BLAD
Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til:
Norges Astma- og Allergiforbund, Pb. 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo med opplysninger om den nye adressen.


